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PËRMBLEDHJE 

Ky studim synon të analizojë aspektet qendrore politike dhe shoqërore të sistemit stalinist shqiptar për periudhën 

1960-1961. Ndryshe nga shumica e studimeve të kësaj fushe, të cilat përqendrohen zakonisht tek sferat e larta të 

pushtetit, ky studim synon ti përqaset sistemit nga poshtë, përmes analizës së shoqërisë shqiptare nën regjimin 

stalinist. Baza e të dhënave përbëhet nga letrat e popullsisë drejtuar autoriteteve të larta partiake në vitet 1960 dhe 

1961, si dhe nga aktet zyrtare mbi këto letra. Teza qendrore e studimit është vërtetimi i natyrës burokratiko-

despotike të regjimit si dhe ndërveprimit aktiv të shoqërisë në dinamikën politike të sistemit. Studimi ndalet 

fillimisht në trajtimin teorik të stalinizmit sovjetik, vazhdon me analizën e letërkëmbimit mes grupeve të ndryshme 

shoqërore dhe regjimit dhe përfundon në një sintezë mes parimeve teorike kryesore dhe të dhënave të përftuara nga 

realiteti shoqëror shqiptar i fillim-viteve 60-të. Studimi trajton gjithashtu edhe fenomenet kryesore politiko-

shoqërore dhe qëndrimin konkret të regjimit karshi tyre si dhe komunikimin politik, impaktin e ideologjisë si në 

botëkuptimin e shoqërisë ashtu dhe në atë të autoriteteve.  

Fjalë kyçe: Totalitarizëm; Stalinizmi shqiptar; Shoqëria shqiptare nën stalinizëm, Ndërveprimi mes shoqërisë dhe 

regjimit; Letër-këmbimi me autoritetet. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the political and social aspects of the Albanian Stalinist system for the period 1960-1961. 

Unlike most studies in this area, which usually analyze the nature of the regime and the way the power and authority 

is exercised, this study aims to approach the system from below, through the analysis of Albanian society under the 

Stalinist regime. In this regard, a database is established consisting on letters addressed to party authorities in 1960 

and 1961, and the response given from the institutions involved. The main purpose of this study is to show the 

bureaucratic and despotic nature of the regime and the active interaction of society in the political dynamics of the 

system. The study initially focuses on the theoretical perspectives of Soviet Stalinism, continues with an analysis of 

correspondence and interaction between different social groups and the Albanian Stalinist regime and ends in a 

synthesis of the main theoretical perspectives and data derived from the Albanian social reality of early-60s-to. The 

study also addresses the major socio-political concerns of Albanian society and the way the regime responded to 

them. It also analyses the main typologies of political communication and the impact of ideology on the perception 

of society and authorities alike. 

Keywords: totalitarianism; Albanian Stalinism; Albanian society under Stalinism, interaction between society and 

the regime; Letter-exchange with authorities. 
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Parathënie 

 

Ky studim është fryt i një pune kërkimore gati 6 vjeçare. Më herët akoma, fusha specifike e 

studimit ka përbërë një interes të madh akademik për autorin e këtyre rreshtave, interes i cili më 

ka shtyrë ti përkushtohesha hetimit shkencor mbi regjimin stalinist shqiptar që në temën e 

diplomës universitare, për të vazhduar më pas tek tema e diplomës së studimeve pas-

universitare, deri tek ky punim, tek studimet e ciklit të tretë. Gjatë këtyre viteve përpjekjeje për të 

kuptuar dinamikën staliniste shqiptare kam zbuluar një fenomen njëkohësisht kompleks por edhe 

tepër interesant; një fushë kërkimi njëkohësisht të vështirë por edhe ndriçuese. Ndaj dhe 

parapëlqej ta konsideroj këtë temë si një hap të radhës drejt një rrugë të gjatë kërkimi dhe 

studimi mbi të njëjtin fenomen. Pikërisht ky është dhe vlerësimi i autorit mbi këtë punim: një hap 

modest në drejtim të përpjekjes për të kuptuar një epokë historike tejet komplekse dhe të 

rëndësishme. Ky studim mund të kategorizohet së pari si një trajtim historiografik i sistemit 

stalinist shqiptar. Por, për mendimin tonë, nuk është thjesht i tillë. Qasja multi-disiplinore është 

tejet e domosdoshme për të kuptuar një fenomen kaq kompleks, ndaj dhe këtu jemi përpjekur ta 

analizojmë sistemin si në aspektin politologjik ashtu dhe në atë sociologjik. Jo më kot një 

vëmendje e veçantë do ti kushtohet aspekteve tipike politologjike si: ideologjisë, komunikimit 

politik, analizës institucionale, por edhe aspekteve sociologjike si kulturës, identitetit, 

ndërveprimit mes grupeve të ndryshme shoqërore, etj.  

Për realizimin e këtij studimi kanë kontribuar me anë këshillash, kritikash, vlerësimesh dhe 

ndihme praktike shumë individë, ndaj dhe në shenjë mirënjohjeje ndaj tyre disa paragrafë 

falënderimi janë të domosdoshëm. Së pari do doja të falënderoja udhëheqësin shkencor të këtij 

studimi: Prof. Dr. Shaban Sinanin, i cili në këto vite pune ka qenë një mbështetje shumë e 

rëndësishme në drejtim të aspekteve teorike dhe hulumtimit praktik arkivor. Me përgatitjen, 

durimin dhe produktivitetin që e karakterizon, Prof. Sinani ka qenë një lexues i vëmendshëm dhe 

i përkushtuar i pjesëve të ndryshme të këtij studimi, duke dhënë gjithmonë këshilla, kritika dhe 

vlerësime të cilat kanë qenë një ndihmë e madhe për autorin. Së dyti do dëshiroja të falënderoja 

pjesëtarët e familjes sime, të cilët më kanë ndihmuar, motivuar dhe mirëkuptuar për orët e 

shumta në të cilat ky studim më largoi nga detyrimet, kënaqësitë dhe nevojat familjare. Së treti 

një falënderim i detyrohet stafit të Arkivit Qendror të Shtetit, të cilët me bashkëpunimin e tyre të 

shkëlqyer dhe kushtet që më krijuan gjatë kërkimit arkivor ma lehtësuan së tepërmi barrën e 

punës në terren. Së fundi nga radha por jo nga rëndësia, një falënderim dhe mirënjohje e 

veçantë iu drejtohet kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të mijë të Departamentit të Shkencave 

Politike të Universitetit të Tiranës, me të cilët autori ka diskuar shumë nga problemet e këtij 

studimi, duke marrë prej tyre sugjerime dhe kritika me vlerë të madhe në drejtimin teorik dhe të 

kërkimit shkencor. Të gjithëve u shpreh mirënjohjen time të pashlyeshme. 

 

 

Autori 

 



I 
 

Hyrje 

 

Arsyet e studimit 

Në dy dekadat e fundit, studimi i eksperiencës totalitare shqiptare ka përbërë një temë 

mjaft të debatuar. Mjaft të debatuar por fatkeqësisht pak të studiuar. Ky debat, 

shpeshherë, më shumë sesa një përballje interpretimesh akademike ka përfaqësuar një 

përplasje botëkuptimesh dhe interesash politike. Megjithëse në fillimin e viteve 90-të 

forcat kryesore politike shqiptare arritën në parim një konsensus mbi domosdoshmërinë e 

ndërrimit të sistemit stalinist dhe zëvendësimin e tij me një sistem kapitalist e 

demokratiko-liberal, prapëseprapë dallime të shumta mbetën mes tyre mbi trajtimin e 

sistemit politik pararendës. Në këtë drejtim forcave politike të djathta u interesonte 

mohimi i çdo të ashtuquajture ‘arritje’ të regjimit i cili sundoi për më shumë se 45 vjet 

mbi shoqërinë, theksimi i aspekteve negative të sistemit: mohimit të demokracisë, terrorit 

shtetëror mbi shoqërinë, mungesave të shumta ekonomike, izolimin dhe pasojat e tij: 

prapambetjen teknologjike dhe kulturore, etj. Të majtët, nga ana tjetër, u përpoqën të 

nxirrnin në pah disa fenomene të së shkuarës të cilat mund të pranoheshin nga shoqëria si 

zhvillime pozitive si psh.: alfabetizimi masiv dhe formimi profesional i popullsisë, ngritja 

e një baze ekonomike moderne, politikat përkujdesëse sociale dhe mbrojtjen e pavarësisë 

historikisht të brishtë të shtetit shqiptar, etj. Shkaku i kësaj ndarjeje në gjykim është 

lehtësisht i kuptueshëm. Së pari forcat politike kryesore shqiptare post-staliniste ishin 

produkte të ndasive shoqërore të krijuara nga impakti disa dekadësh i regjimit mbi 

shoqërinë: të persekutuarit nga regjimi u rreshtuan masivisht djathtas ndërsa grupet 

shoqërore të cilat kishin qenë përfitueset më të mëdha të sistemit u integruan rreth 

parimeve social-demokrate të së majtës post-staliniste shqiptare. Në këtë kuptim, ky 

debat mbi sistemin e shkuar përfaqësonte një vazhdim të përçarjes së vjetër në kushtet e 

sistemit të ri. Së dyti qëndrimet e ndryshme rreth periudhës staliniste shërbyen edhe si një 

afirmim konkret i parimeve ideologjike që forcat e caktuara politike përfaqësonin, shtegut 

që ato projektonin mbi të ardhmen e shoqërisë. Kështu forcat e djathta, duke përqafuar pa 

kushte vlerat e liberalizmit klasik dhe sistemit ekonomik që ai përfaqësonte: kapitalizmin 

e pakufizuar, rendën të anatemonin gjithë eksperiencën ‘totalitare’ si të papranueshme, si 

një gabim fatal historik të imponuar forcërisht mbi shoqërinë. Duke e etiketuar regjimin 

shqiptar rëndom si ‘komunist’ ose ‘marksist’ e djathta shqiptare, si të gjitha të djathtat e 

tjera evropiane, nxitoi të shpallte dështimin përfundimtar të skemës historike marksiste 

dhe afirmimin përfundimtar të alternativës kapitaliste si një domosdoshmëri e kohës. Në 

kampin e majtë mbizotëroi një skemë e ndryshme në formë por e njëjtë në përmbajtje. 

Pranimi i vlerave të social-demokracisë perëndimore e shtyu të majtën shqiptare të 

mohonte modelin sovjetik bashkë me aspektet revolucionare të programit politik 

marksist. Por, jo disa nga ato që kishin qenë për dy shekuj me radhë disa nga parimet 

qendrore të lëvizjeve socialiste botërore si: modernizimi social dhe ekonomik, roli i 

rëndësishëm i shtetit në ekonomi, politikat sociale masive, etj. Nën këtë frymë e majta 

shqiptare duke dënuar aspektet radikale të sistemit të shkuar u rrek njëkohësisht të 

shpëtonte nga ‘koshi i plehrave të historisë’ ato aspekte të eksperiencës staliniste 

shqiptare që i shërbenin asaj në drejtim të politikave të saj të së tashmes. 

Kjo përballje sociale dhe ideologjike mbi ‘kufomën’ e regjimit të shkuar, e cila vazhdon 

ende në skenën politike shqiptare, nuk ndikoi aspak në drejtim të kuptimit të asaj që 



II 
 

kishte ndodhur për 45 vjet me radhë, përkundrazi: e ngarkoi përpjekjen akademike me 

tensionin tipik të përplasjeve partiake. Kjo sepse kuptimi i të vërtetës nuk paraqiste dhe 

nuk paraqet një objektiv real për forcat politike, nuk u shërben atyre më shumë sesa i 

shërbente dikur regjimit stalinist shqiptar një trajtim shkencor i regjimit pararendës 

zogist. Ndërsa për shoqërinë, një kuptim sa më objektiv i realitetit historik përbën një hap 

të domosdoshëm. Së pari sepse vetëm duke i analizuar e kuptuar eksperiencat e shkuara 

politike mund të kryhet një proces krahasues i nevojshëm për përcaktimin e saktë të 

alternativave zhvillimore shoqërore, vetëm duke e njohur shkencërisht të shkuarën mund 

të gjykohet drejt e tashmja dhe parashikohet realisht e ardhmja. Së dyti, sepse vetëm 

studimi objektiv i realitetit historik të gjysmë-shekullit të shkuar mund të na ndihmojë në 

shpjegimin e shumë fenomeneve që karakterizojnë shoqërinë shqiptare bashkëkohore, 

ekonominë, politikën e më gjerë kulturën e saj. Moderniteti shqiptar është në një masë të 

rëndësishme një produkt i eksperiencës historike staliniste, ndaj dhe studimi i stalinizmit 

shqiptar përbën një etapë të pashmangshme në çdo orvatje për të vlerësuar shkencërisht 

realitetin që na rrethon. Kërkimi shkencor ka kësisoj një mision tejet të rëndësishëm, 

mision i cili duhet të respektojë së pari kriterin e objektivitetit. Trajtimi objektiv është jo 

vetëm baza e çdo qasjeje shkencore, por, në rastin e studimit të regjimit stalinist shqiptar, 

objektiviteti merr një vlerë të shtuar pikërisht për shkak të subjektivizmit politik të 

theksuar që ka karakterizuar sipërmarrjen e shumë angazhimeve akademike në këtë 

drejtim. Përveç objektivitetit, nevojitet edhe një qasje sa më bashkëkohore ndaj 

problemit. Kërkimi shqiptar duhet të integrojë në përpjekjen e tij mendimin akademik 

botëror, të aplikojë këndvështrimet e shkollave të ndryshme mbi modelin stalinist. Kjo 

sepse sistemi shqiptar megjithëse në shumë drejtime ishte një produkt i kushteve 

specifike historike të shoqërisë shqiptare të gjysmë-shekullit të shkuar, në thelbin e tij 

përfaqësonte një fenomen ndërkombëtar i cili mori jetë në shumë vende të Evropës 

lindore dhe Azisë. Përveçse produkt i faktorëve të brendshëm ai ishte në një masë të 

konsiderueshme edhe produkt i faktorëve të jashtëm. Me termin ‘faktorë të jashtëm’ nuk 

nënkuptojmë vetëm ato ngjarje historike që patën një ndikim të drejtpërdrejtë, si psh.: 

Luftën e dytë botërore. Më gjerë akoma me faktorë të jashtëm këtu ne nënkuptojmë ato 

fenomene madhore historike të cilat patën një ndikim përcaktues në dinamikën politike, 

ekonomike dhe shoqërore të krejt Epokës bashkëkohore. Aspekti i tretë është përqendrimi 

i kërkimit tek fusha shoqërore. Deri më sot nuk kanë munguar studime mjaft cilësore 

rreth zhvillimeve politike në ‘sferat e larta’ të pushtetit stalinist shqiptar. Hapja e arkivave 

dikur hermetikisht të mbyllura të KQ të PPSH-së në Shqipëri, si në të gjitha vendet e ish 

Bllokut lindor, ndezën kureshtjen natyrale të studiuesve dhe popullsisë rreth atyre temave 

që kishin qenë ‘tabu’ nën regjimin e shkuar. Simboli më i dukshëm i këtij kurioziteti që 

nuk shuhet prej dy dekadash janë botimet nga gazetat e përditshme të procesverbaleve të 

mbledhjeve të Byrosë Politike dhe plenumeve të KQ, dokumentacionit të proceseve 

gjyqësore në ngarkim të personaliteteve të shquara të regjimit, etj. Por ajo që ka munguar 

është vëmendja ndaj shoqërisë shqiptare të kohës, këndvështrimi ‘nga poshtë’ siç e kanë 

pagëzuar ekspertët botërorë të sistemeve staliniste. Kjo zhvendosje e vëmendjes drejt 

shoqërisë lipset për disa arsye. Së pari sepse një realitet politik është në masë të madhe 

produkt më së shumti i faktorëve shoqërorë, ndaj dhe çdo orvatje interpretuese ndaj tij 

nuk mund të mos përqendrohet tek shoqëria. Së dyti sepse duke filluar nga gjysma e dytë 

e shekullit të shkuar disiplina historike e ka zhvendosur fokusin e punës së vet drejt 

analizës së shoqërive, raporteve të ndryshme mes grupeve shoqërore, ekonomisë në 
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nivelin mikro, kulturës, zakoneve dhe sjelljes së përditshme të individëve nën kushte të 

caktuara historike. Kërkimi shkencor shqiptar nevojitet tu përshtatet këtyre parimeve për 

të mundur të kuptojë të shkuarën në kompleksitetin e vet. Vetëm një përpjekje objektive, 

duke përdorur paradigmat bashkëkohore shkencore dhe me fokus të veçantë tek faktorët 

shoqërore do të mundësonte një kuptim të stalinizmit shqiptar. 

 

Objekti studimit 

Siç e theksuam edhe më lart: objekti i gjerë i studimit tonë është trajtimi i regjimit 

stalinist shqiptar. Një objektiv i tillë përbën padyshim një sipërmarrje tejet ambicioze dhe 

komplekse. Kompleksiteti dhe madhësia e fenomenit nën studim na imponon një kujdes 

të veçantë në çdo trajtim akademik ndaj tij. Ndaj dhe ky studim nuk pretendon të jetë 

veçse një përpjekje modeste në këtë drejtim. Hapi i parë është padyshim ngushtimi i 

mëtejshëm i objektit të studimit. Kështu vëmendja jonë do të përqendrohet tek njeri nga 

aspektet e stalinizmit shqiptar: konkretisht tek pasqyrimi i realitetit shoqëror tek 

korrespondenca mes popullsisë dhe udhëheqësve të lartë të PPSH-së. Do të synojmë të 

projektojmë shoqërinë shqiptare të fillim-viteve 60-të nëpërmjet njërës prej tipologjive 

më interesante dhe më me vlerë mes dokumenteve shtetërore të kohës: narrativës 

popullore të gjendur në letrat e shumta të dërguara nga njerëzit e thjeshtë drejt 

pushtetarëve. Letrat e popullsisë të ruajtura në ish-Arkivin e KQ të PPSH-së përbëjnë 

dokumente me vlerë të veçantë studimore për disa arsye. Së pari sepse ato trajtojnë të 

gjitha aspektet e realitetit shoqëror të periudhës nën studim: nga brengat e fshatarësisë të 

kolektivizuar me të përdhunë e deri tek indinjata e tifozëve të futbollit në kryeqytet mbi 

favorizimin e një ekipi sportiv të caktuar nga ana e regjimit. Së dyti sepse ato nuk 

përfaqësojnë thjesht këndvështrimin e strukturave shtetërore, si shumica e dokumenteve 

arkivore, por dëshmitë, mendimet, ankesat dhe sugjerimet e njerëzve të thjeshtë, ato janë 

zëri real i shoqërisë. Së treti sepse letrat e popullsisë i shtynin udhëheqësit të ndërmerrnin 

hetime dhe verifikime në terren, duke e angazhuar makinerinë burokratike drejt problemit 

të përmendur në letrat e shtetasve. Ky aspekt na ndihmon të vëzhgojmë performancën e 

regjimit mbi një çështje konkrete. Përveç kësaj, raportet dhe shkresat informuese e 

sqaruese të aparatit drejtuar udhëheqësve të lartë në lidhje me çështjet e ngritura në letrat 

e popullsisë nxjerrin në pah praktikat dhe qëndrimet e makinerisë shtetërore, duke na 

pajisur kësisoj, përveçse me këndvështrimin popullor, edhe me atë të zyrtarëve. Së 

katërti, duke u përqendruar tek letrat e dërguara drejt KQ dhe udhëheqësve të lartë ne 

sigurojmë një vështrim sa më gjithëpërfshirës të problematikave në rrafsh kombëtar. Nëse 

do të ishim përqendruar tek letrat e drejtuara drejt komiteteve lokale partiake ose tek ato 

të institucioneve të veçanta të linjës do të ngushtoheshim gjeografikisht ose tematikisht, 

ndërsa duke i parë problemet nga ‘maja e Olimpit’ përfitojmë jo vetëm një pamje më të 

plotë, por edhe na mundësohet njëkohësisht një vëzhgim i raportit mes institucionit 

qendror dhe atyre lokalë e të terrenit. Studimi i këtij burimi historik ka përbërë prej dy 

dekadash një ndër praktikat më të përdorura nga studiuesit e sistemit sovjetik, ndërsa në 

Shqipëri një burim i tillë ka qenë pothuajse i pashfrytëzuar. Hapi i dytë në drejtim të 

ngushtimit të objektit të studimit është kufizimi i periudhës konkrete historike. Një 

trajtim i korrespondencës popullore që do të mbulonte tërësisht periudhën staliniste 

shqiptare është jashtë mundësive të një studimi të vetëm, ndaj përzgjodhëm një segment 

kohor të caktuar: vitet 1960 dhe 1961. Kjo zgjedhje nuk ishte e rastësishme. Së pari 
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periudha në fjalë përbën një pikë kyçe në historikun e stalinizmit shqiptar. Në këtë 

periudhë përfundoi implementimi i plotë i reformave madhore ekonomike të cilat e 

karakterizojnë çdo sistem të ngritur sipas recetës sovjetike, sidomos procesi i 

kolektivizimit të bujqësisë i cili pati një impakt shoqëror të pa-krahasueshëm me çdo 

fenomen tjetër politiko-ekonomik të epokës staliniste shqiptare. Vetë regjimi shqiptar e 

konsideronte këtë segment kohor si një simbol të vendosjes përfundimtare të bazave të 

socializmit në Shqipëri, një proces i nisur në fundin e viteve 40-të me përqafimin pa 

kushte të modelit stalinist. Vitet e marra nën studim përfaqësojnë, nën këndvështrimin 

tonë, periudhën e pjekurisë së sistemit stalinist shqiptar. Në periudhat e mëvonshme 

modeli origjinal sovjetik do të ndikohet nga shembuj alternativë, si psh.: modeli maoist 

kinez, nga të cilat regjimi shqiptar nuk do ngurrojë të huazojë elementë të caktuar. Pra: në 

vitet e mëparshme sistemi stalinist ende nuk ishte konsoliduar plotësisht, ndërsa në vitet e 

mëvonshme ndikimet kineze, ose edhe elementë origjinalë të formësuar nga eksperienca 

e vetë regjimit shqiptar, do ta korruptonin deri në një farë mase karakterin origjinal 

stalinist sovjetik të sistemit. Së dyti, periudha e sipërpërmendur është përzgjedhur edhe 

për shkak të kulturës politike. Synimi ynë ishte të trajtonim si brezat e rinj, të formuara 

ideologjikisht në periudhën staliniste, ashtu dhe brezat më të vjetër të cilët kishin pasur 

eksperienca edhe me regjimet e shkuara politike shqiptare, ato para-staliniste. Kjo për 

arsye të përfitimit të një kulturë politike sa më heterogjene për të ta trajtuar impaktin 

shoqëror të stalinizmit shqiptar nisur edhe nga këndvështrime të pandikuara nga impakti 

ideologjik i lëvruar me aq mjeshtëri nga hallkat e regjimit. Pasi përcaktuam fushën 

konkrete të studimit nevojitet të trajtojmë synimet konkrete hulumtuese. Cila ishte natyra 

e vërtetë e sistemit shqiptar? Si funksiononte ai konkretisht? Cilat ishin mjetet e tij 

kryesore të sundimit? Cilat ishin problemet kryesore të cilat e shqetësonin aparatin e KQ 

të PPSH-së në aktivitetin e vet të përditshëm? Cilat ishin problemet kryesore shoqërore 

dhe si angazhohej regjimi konkretisht në trajtimin e tyre? Çfarë roli luante shoqëria në 

këtë drejtim? Cili ishte qëndrimi i shoqërisë mbi politikat e caktuara të regjimit? Cilat 

grupe shoqërore ishin më të afërta dhe cilat më larg parimeve te sistemit? Çfarë qëndrimi 

konkret mbante regjimi kundrejt grupeve të ndryshme shoqërore? Këtyre pyetjeve bazike 

shpeshherë iu është dhënë një përgjigje e bazuar jo mbi një studim të rasteve konkrete 

porse duke u bazuar tek përgjithësimet e rasteve të veçanta, tek pretendimet 

propagandistike të vetë regjimit, ose në të kundërt: tek pretendimet e kundërshtarëve të 

tij. Synimi ynë është të përpiqemi tu japim një përgjigje modeste këtyre pyetjeve, dhe 

shumë të tjerave të ngjashme, duke u bazuar në analizën e dëshmive të popullsisë. 

Kryerja e kësaj analize do të ishte e pamundur pa integruar në studimin tonë kritikën 

akademike bashkëkohore mbi modelin politik stalinist. Regjimi shqiptar ishte një 

përpjekje për të ngritur edhe në Shqipëri një model të lindur dhe të eksperimentuar së pari 

në Bashkimin Sovjetik të viteve 30-të të shekullit të shkuar. Ndaj dhe analiza ndaj tij 

lipset të huazojë me domosdo kritikën tepër të pasur studimore rreth stalinizmit sovjetik. 

Pa ndihmën e skemave interpretuese teorike të dhënat e shumta që përfitohen nga letrat e 

popullsisë janë thjesht një grumbull i madh informacioni që në dukje të parë trajtojnë 

probleme të veçuara, probleme specifike për njerëz të ndryshëm në situata po të 

ndryshme. Për të tejkaluar këtë përshtypje sipërfaqësore, për ti parë rastet e veçuara në 

një kontekst më të gjerë na nevojitet kontributi teorik. Teoria na ndihmon në ‘qepjen’ në 

një përbashkësi të vetme të rasteve të veçanta dhe në kuptimin e domethënies së tyre. 

Teoria na ndihmon gjithashtu edhe në ngritjen e hipotezave tona kryesore. Në këtë 



V 
 

drejtim hipoteza qendrore e këtij studimi është natyra jo-socialiste (ose jo-marksiste) e 

sistemit shqiptar. Do të përpiqemi këtu të argumentojmë natyrën despotiko-burokratike të 

regjimit, shtresëzimin shoqëror të dominuar nga një elitë aparatçikësh me pasuesit e 

klientët e tyre. Vetë-cilësimi i regjimit si socialist shërbente thjesht si një mjet ideologjik 

legjitimues për të mbuluar një realitet krejt tjetër, të karakterizuar nga sundimi politik dhe 

privilegji ekonomik i një pakice mbi shumicën e popullsisë. Konfirmimi i një hipoteze të 

tillë do të rrëzonte mitin qendror propagandistik të vetë regjimit, si dhe njëkohësisht 

kritikën bazë ideologjike të kundërshtarëve të tij. Krahas hipotezës qendrore do të 

përpiqemi të argumentojmë edhe teza të tjera. Një ndër to është edhe shpjegimi i 

stabilitetit të një despotizmi të tillë burokratik përmes politikave të gjera sociale dhe 

emancipuese kundrejt shtresave të gjera shoqërore, politika që mundësuan një farë 

legjitimimi të sundimit burokratik nga ana e popullsisë. Kjo do të hidhte poshtë 

pretendimin kryesor të kundërshtarëve të sistemit se regjimi mbahej në këmbë kryesisht 

përmes dhunës ndaj një shoqërie të pasivizuar nga frika. Pikërisht roli aktiv i shoqërisë, e 

shprehur qoftë në mbështetjen aktive ose pasive ashtu dhe në atë të rezistencës aktive ose 

pasive, përbën një ndër tematikat qendrore të këtij studimi.  

 

Metodologjia e studimit 

Metodologjia e përdorur në këtë studim është e karakterit cilësor. Metodat studimore të 

përdorura janë: shqyrtimi i literaturës dhe analiza e përmbajtjes së dokumenteve arkivorë. 

Shqyrtimi i literaturës kritike është përqendruar kryesisht tek ato të cilat konsiderohen 

botërisht si veprat studimore më me ndikim në drejtim të analizës së sistemeve staliniste. 

Veprat kritike të përdorura mund të kategorizohen në katër grupe kryesore. Si fillim kemi 

marrë nën studim veprat madhore të sovjetologjisë, që nga fillimet e saj si disiplinë e 

veçantë, në vitet 50-të, e deri tek veprat më bashkëkohore. Botimet akademike në këtë 

drejtim janë jashtëzakonisht të shumta në numër, ndaj në këtë studim jemi mjaftuar me 

lëvrimin e autorëve më të rëndësishëm e më me ndikim. Krahas shqyrtimit të literaturës 

mbi modelin sovjetik stalinist në përgjithësi, jemi përqendruar edhe në trajtimin e 

literaturës mbi regjimin stalinist shqiptar në veçanti. Ndryshe nga literatura mbi sistemin 

stalinist në përgjithësi, e cila është tejet e pasur në vepra studimore, ajo mbi sistemin 

stalinist shqiptar në veçanti është shumë më e varfër në numër. Gjithsesi, edhe pse të 

pakta, nuk mungojnë studimet ndriçuese mbi kontekstin shqiptar. Krahas veprave 

studimore, një pjesë e mirë e literaturës të përdorur në këtë studim përbëhet nga 

përmbledhjet e dokumenteve të ndryshëm, të botuara më parë në Shqipëri. Spikasin në 

këtë drejtim përmbledhja e dokumenteve kryesore të PPSH-së dhe dokumentet e botuara 

në përmbledhjen e veprave të Enver Hoxhës. Duke qenë se kërkimi ynë i referohet një 

periudhe që u sundua prej ideokracisë, krahas kriticizmit ndaj përvojës na është dashur të 

vlerësojmë në mënyrë kritike edhe bazat filozofike të saj, dhe kjo na ka bërë të 

domosdoshme njohjen e teorisë marksiste dhe e vijimeve të mëvonshme të saj, prej 

Marks-it e Enges-it tek Lenini, Stalini, Trocki dhe te pasuesit e tyre në Evropë e në botë. 

Baza e të dhënave, janë dokumentet primare të cilat përbëhen nga letrat e popullsisë 

drejtuar udhëheqësve të lartë dhe KQ të PPSH-së gjatë viteve 1960-1961, si dhe shkresat 

zyrtare të aparatit partiako-shtetëror mbi problematikat konkrete të ngritura në to. Këto 

letra përfshinë të gjitha problematikat e përditshme të hasura nga shoqëria shqiptare e 

kohës. Në këtë studim kemi përzgjedhur vetëm letrat e dërguara nga individë ose grupe 
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individësh pa ndërmjetësimin e strukturave partiake. Kjo sepse një pjesë e mirë e letrave 

të gjendura në arkiv, rreth 30-40% e totalit, ishin dërguar nga kolektivat punonjëse, 

shpesh me iniciativën dhe nën organizimin e strukturave partiake në terren. Këto letra 

nuk paraqesin ndonjë vlerë të rëndësishme studimore sepse ato nuk na përçojnë 

mendimin e vërtetë të masës së popullsisë, ato ishin një shprehi indirekte e vullnetit të 

regjimit nëpërmjet ‘levave’ të tij, ishin një pasqyrim në krah të kundërt i propagandës. 

Përveç tyre, një burim tepër interesant janë edhe shënimet me dorë të udhëheqësve të 

lartë mbi letrat e popullsisë ose mbi shkresat e hallkave inferiore drejtuar atyre mbi 

problemet e ngritura në letrat e individëve të ndryshëm. Këto shënime janë mjaft të 

shpeshta dhe na ndihmojnë të kuptojmë qëndrimin personal të udhëheqësve të lartë 

partiako-shtetërore mbi çështje të caktuara. Në shumicën e tyre dërrmuese ato përmbanin 

urdhra dhe instruksione drejtuar aparatit të KQ ose strukturave partiake në rrethe mbi 

probleme specifike. Por në raste të caktuara udhëheqësit, duke u nisur nga një rast 

specifik, transmetonin nëpërmjet shënimeve të tyre edhe direktiva të karakterit të 

përgjithshëm. Analiza e të dhënave arkivore ka ndjekur një procedurë pune të tillë: si 

fillim janë lexuar të gjitha letrat e popullsisë dhe shkresat zyrtare shtetërore të ndërlidhura 

me to për periudhën nën studim. Kemi trajtuar kësisoj rreth 12-13 mijë letra e telegrame 

nga të gjitha krahinat e Shqipërisë mbi të gjitha çështjet e mundshme. Pas analizës së parë 

i kemi grupuar ato bazuar në disa kritere si: tipologjia e letërshkruesit (anëtar partie/ jo 

anëtar partie; zyrtar/ intelektual-profesionist/ punëtor/ fshatar/ i papunë; i lirë/ i dënuar/ i 

përjashtuar (persekutuar), etj), tipologjia e letrës (e nënshkruar/ anonime; lutje/ ankesë/ 

denoncim/ sugjerim/  rrëfim/ opinion/ falënderim/ mohim/ shfajësim, etj). Vetë aparati i 

KQ, gjatë arkivimit të tyre, i kishte grupuar letrat në bazë të përmbajtjes së tyre (si psh.: 

‘Letra drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga të burgosur dhe familjarë të tyre që 

kërkojnë rishqyrtimin e akuzës së dënimit’/ ‘Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të 

tjerë nga persona të ndryshëm për heqjen e cilësimit të titullit kulak’/ ‘Letra anonime 

drejtuar shokut Enver Hoxha me përmbajtje armiqësore’/ ‘Letra dërguar shokut Enver 

nga persona të përjashtuar nga Partia për veprimtari antiparti dhe dezertim nga radhët e 

UNÇL të cilët e quajnë të padrejtë këtë masë dhe kërkojnë të shihet vendimi i marrë nga 

KP e rretheve’, etj). Pasi i kategorizuam letrat në bazë të tipologjisë së letërshkruesit, të 

letrës dhe natyrës së tyre, vazhduam me studimin e tyre të mëtejshëm duke veçuar letrat 

të cilat trajtonin probleme të ngjashme (ankesa për kolektivizmin/ lutje për të dalë nga 

kooperativat/ denoncime mbi shkeljet dhe shpërdorimet e kryetarëve të kooperativave 

dhe anëtarëve të partisë dhe pushtetit në fshat; ankesa dhe denoncime kundrejt drejtuesve 

nga punëtorët në qytete/ lutje dhe ankesa të punëtorëve mbi furnizimin me mallra, 

strehim dhe shërbime; lutje dhe ankesa e të dënuarve politikë dhe ordinerë/ kërkesa për 

lirim nga internimi/ kërkesa për pasaportizim, urbanizim dhe shfuqizim masash dëbimi, 

etj). Gjatë fazës së dytë të analizës përzgjodhëm letrat më domethënëse, ato më 

përfaqësuese të çdo tipologjie dhe përmbajtjeje të veçantë. Kriteri bazë i përzgjedhjes 

ishte pikërisht vlera pasqyruese e një letre ndaj një fenomeni shoqëror të caktuar. Një 

vëmendje e veçantë iu kushtua përzgjedhjes së letrave më përfaqësuese me synim 

identifikimin e rasteve më të zakonshme, për të mos lejuar rastet e veçanta dhe 

përjashtimet të na ndikonin në interpretimin tonë. Letrat e përzgjedhura, rreth 1300-1500 

të tilla, iu nënshtruan një studimi më të thelluar me synim identifikimin e përbashkësive 

mes letrave të ndryshme, me synim nxjerrjen në pah të fenomeneve të përgjithshme dhe 

ato më simboliket, rreth 600 të tilla, i integruam pjesërisht në interpretimin tonë në këtë 
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studim. Përftuam kësisoj një dëshmi shoqërore të pasojave të politikave të regjimit, një 

këndvështrim ‘nga poshtë’ ndaj sistemit stalinist shqiptar. Këtë informacion më pas e 

gërshetuam me dokumentet kryesore të botuara mbi politikat e regjimit shqiptar, 

dokumente të cilat na mundësojnë një këndvështrim ‘nga lart’, si dhe veprat kritike të 

studiuesve të ndryshëm mbi sistemin stalinist shqiptar në veçanti dhe atij origjinal 

sovjetik në përgjithësi. Bazuar në këto burime, letrat e popullsisë dhe dokumentacioni 

shtetëror rreth tyre, dokumentet kryesore të regjimit dhe literaturës kritike u rrekëm të 

jepnim një interpretim ndaj fenomeneve kryesore për periudhën nën studim. 

 

Struktura e studimit 

Studimi është i strukturuar në tre pjesë. Në pjesën e parë, të nëndarë në dy kapituj, jemi 

përqendruar në trajtimin teorik të objektit të studimit. Në kapitullin e parë vëmendja 

kryesore i drejtohet modelit stalinist sovjetik, tipareve të tij qendrore të analizuara në 

rrafshin politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor. Një trajtim i tillë paraqitet si i 

nevojshëm për shkak se regjimi shqiptar u përpoq të implementonte pikërisht këtë model. 

Në kapitullin e dytë të pjesës së parë do të trajtojmë këndvështrimet e ndryshme 

akademike rreth modelit stalinist dhe çështjet e ndryshme kërkimore të ngritura në 

përpjekjen shpjeguese të studiuesve të ndryshëm. Këto përpjekje mund të grupohen 

përgjithësisht në tre shkolla të ndryshme: shkolla totalitare, shkolla revizioniste si dhe 

shkolla post-revizioniste (ose post-moderne). Secila prej tyre u përpoq të paraqiste një 

interpretim të plotë të modelit sovjetik, duke iu qasur atij nga këndvështrime të ndryshme 

ideologjike dhe duke përdorur metoda të ndryshme studimore. Një përmbledhje e 

mendimit akademik mbi ‘socializmin’ sovjetik është e domosdoshme në kuadër të 

studimit tonë sepse një ndër synimet tona ishte pikërisht integrimi i kërkimit shkencor 

ndaj regjimit stalinist shqiptar në veçanti në perspektivën e gjerë të studimit ndaj 

regjimeve të tipit sovjetik në përgjithësi. Në pjesën e dytë jemi përqendruar tek analiza e 

letrave të popullsisë drejtuar udhëheqësve të KQ të PPSH-së në vitet 1960 dhe 1961. 

Këtë pjesë  e kemi ndarë në 5 kapituj. Në kapitullin e parë do të trajtojmë tipologjitë e 

ndryshme të letrave dhe letërshkruesve si dhe reagimet e autoriteteve shtetërore mbi 

problemet e ngritura në to. Një vëmendje e veçantë do ti kushtohet edhe stilit të 

letërshkrimit, si një tregues me rëndësi i kulturës politike të letërshkruesve. Analiza e 

komunikimit politik është e rëndësishme jo vetëm për të përftuar informacione mbi 

kulturën politike të popullsisë por edhe për të vëzhguar konkretisht ndërveprimin mes 

regjimit dhe shoqërisë në këtë drejtim. Në kapitullin e dytë do të nisim analizën e grupeve 

të ndryshme shoqërore sipas përshkrimeve të gjendura në letrat e popullsisë duke i 

interpretuar ato me ndihmën e literaturës kritike mbi grupet shoqërore në një sistem 

stalinist. Grupit shoqëror të përbërë nga pushtetmbajtësit, elitës staliniste shqiptare i 

dedikohet kapitulli i dytë. Këtu do të përqendrohemi tek analiza e anëtarësisë së PPSH-

së, që nga udhëheqësit e lartë dhe deri tek komunistët e thjeshtë, mentalitetit dhe 

praktikave të tyre të pasqyruara në letrat e popullsisë. Pas tyre do të vëzhgojmë aparatin 

burokratik dhe raportet e tija me popullatën. Edhe intelektualët e pranueshëm për 

regjimin, aktivistët dhe punëtorët e dalluar mund të konsiderohen si pjesëtarë të elitës, 

ndaj dhe këto grupe shoqërore do të trajtohen në këtë kapitull. Një analizë e këtij sektori 

shoqëror nevojitet për të dalluar bazën sociale të regjimit, kulturën, zakonet dhe 

qëndrimet e ‘pararojës’. Në kapitullin e tretë do të kthejmë vëmendjen drejt kategorisë 
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më të pafuqishme shoqërore: atë e të përjashtuarve. Tek të përjashtuarit përfshiheshin të 

gjithë individët të cilët konsideroheshin nga regjimi ose nga shoqëria si të huaj për rendin 

e ri. Këtu bënin pjesë ata të cilët perceptoheshin si kundërshtarët politikë, ekonomikë dhe 

ideologjikë të regjimit dhe rrethi i tyre familjar. Në këtë kapitull ne do të përqendrohemi 

tek teknikat e kategorizimit klasor të përdorura nga sistemi shqiptar si dhe tek format e 

ndryshme të diskriminimit e penalizimit të aplikuara në kontekstin shqiptar. Krahas tyre 

do të trajtojmë edhe problemet e ndryshme me të cilat hasej kjo shtresë bazuar në lutjet 

dhe ankesat e tyre kundrejt udhëheqësve të lartë, përpjekjet e tyre për integrim brenda 

sistemit, ‘rehabilitimin’, etj. Tek kjo shtresë shoqërore ishte mishëruar antiteza e vlerave 

të regjimit, ndaj dhe studimi i trajtimit të saj nga strukturat partiako-shtetërore dhe 

shoqëria na ndihmojnë të kuptojmë vetë natyrën e sistemit. Fshatarësia dhe dinamikat 

shoqërore, ekonomike dhe politike rurale do të jenë objekti i kapitullit të katërt të pjesës 

së dytë. Në këtë periudhë përfundoi kolektivizimi i bujqësisë, një ngjarje me pasoja të 

mëdha për shumicën dërrmuese të fshatarësisë, ndaj dhe thelbi i këtij kapitulli do jetë 

format e ndryshme të qëndresës dhe pranimit ndaj rendit të ri. Do të përqendrohemi 

gjithashtu edhe tek këndvështrimi i autoriteteve në këtë çështje shumë strategjike, në 

reagimin e tyre ndaj kundërshtive të hasura nga shtetëzimi pothuajse total i ekonomisë 

agrare. Elita staliniste rurale, si anëtarët e partisë, drejtuesit e pushtetit dhe kooperativave, 

do të trajtohet në këtë kapitull, së bashku me konfliktet e shumta brenda komuniteteve të 

shkaktuara nga ky shtresëzim i ri politiko-ekonomik. Shumica e popullsisë shqiptare të 

kohës jetonte në fshatra, ndaj dhe analiza e botës rurale përbën etapën më të rëndësishme 

në çdo studim të shoqërisë staliniste shqiptare. Plus kësaj bujqësia ishte dhe mbeti sektori 

kryesor ekonomik i sistemit, dhe dështimi i projektit agrar stalinist do të ishte disfata më 

e rëndë për regjimin dhe projektet e tij modernizuese. Në kapitullin e pestë dhe të fundit 

do fokusohemi tek masat punonjëse urbane, kryesisht tek punëtoria por edhe tek 

studentët, gratë shtëpiake, të moshuarit, jetimët dhe të papunët. Analiza e klasës punëtore 

të sapokrijuar shqiptare synon të analizojë raportet mes saj dhe regjimit, si dhe përbërjen 

e saj shoqërore së bashku me identitetin dhe botëkuptimin politik të masave punonjëse 

urbane. Këtu do të zgjerohemi duke trajtuar edhe problemet e përditshme të jetesës 

urbane dhe politikat sociale, përkujdesëse dhe modernizuese të regjimit. Analiza ndaj 

punëtorisë urbane shërben për të kuptuar bazën reale shoqërore të sistemit. Duke rrëzuar 

mitin stalinist të ‘pushtetit të klasës punëtore’ na del në pah natyra despotiko-burokratike 

e regjimit, privilegji dhe diktatura e apartaçikëve dhe drejtuesve, shkërmoqet gjithashtu 

miti i një sistemi socialist dhe popullor. 

Pjesa e tretë e studimit, e nëndarë në tre kapituj, është menduar si një sintezë mes 

korpusit teorik mbi regjimet staliniste, të trajtuara në pjesën e parë, dhe fenomeneve 

shoqërore dhe politike të përftuara nga analiza e informacionit të gjendur në letrat e 

popullsisë, tek të cilat ndaluam në pjesën e dytë. Nëse në pjesën e dytë qëllimi jonë ishte 

kryesisht përshkrimi i realitetit bazuar në informacionet e letrave të shtetasve, në pjesën e 

tretë do të përpiqemi të analizojmë e të interpretojmë dinamikat politike dhe shoqërore 

duke gërshetuar teorinë studimore mbi regjimet staliniste me të dhënat arkivore. Në 

kapitullin e parë do të shohim karakterin stalinist të regjimit shqiptar duke i krahasuar 

tiparet e tij me modelin origjinal sovjetik. Do të nënvizojmë këtu përbashkësitë e shumta 

mes stalinizmit shqiptar dhe atij sovjetik në drejtimin politik, ekonomik, kulturor dhe në 

rrafshin e pasojave mbi shoqëritë respektive. Kjo do të mundësonte konkretisht 

integrimin e kritikës akademike botërore mbi stalinizmin në vazhdën e studimit ndaj rastit 
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shqiptar. Në kapitullin e dytë do të krahasojmë teoritë e ndryshme interpretuese duke 

provuar dobishmërinë e tyre në drejtim të shpjegimit të fenomeneve të hasura tek 

stalinizmi shqiptar. Boshti i këtij kapitulli është kritika ndaj paradigmës predominuese: 

asaj totalitare, dhe papërshtatshmëria e saj në qasjen interpretuese ndaj sistemit stalinist 

shqiptar. Në këtë kapitull, si në gjithë pjesët e tjera të studimit, ne kemi përzgjedhur të 

interpretojmë realitetin shqiptar duke u bazuar më së shumti tek premisat teorike të 

shkollës revizioniste e të kritikës trockiste, të cilat nën këndvështrimin tonë janë më të 

përshtatshme në drejtim të analizës së regjimeve të tipit stalinist. Në kapitullin e tretë dhe 

përfundimtar do të rrekemi të argumentojmë natyrën jo socialiste të sistemit stalinist 

shqiptar si dhe funksionin e tij modernizues e karakterin e tij të thellë social. Në thelbin e 

vet regjimi shqiptar ishte, nën këndvështrimin tonë, një diktaturë despotike e burokracisë 

partiako-shtetërore mbi shoqërinë, por parimet dhe praktikat e tij modernizuese dhe 

sociale i shërbyen atij gjerësisht në drejtim të legjitimimit të pushtetit të tij. 
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1.1 - Stalinizmi: fenomeni, përkufizimi dhe tiparet e përgjithshme. 

 

 

Termi stalinizëm është përdorur dhe keqpërdorur së tepërmi, qoftë në komunikimin e 

përditshëm shoqëror
1
 si edhe në atë më ngushtësisht akademik.

2
 Ky sukses i termit na 

dëshmon për faktin se stalinizmi konsiderohet gjerësisht si një fenomen politik i 

rëndësishëm dhe me pasoja mbi shoqëritë ku merr jetë. Por a është i vërtetë ky perceptim 

i gjithë-pranishëm? Ose e thënë me fjalë të tjera: a përbën stalinizmi një fenomen kaq të 

rëndësishëm sa të justifikojë ―namin e tij‖. Apo mos ndoshta termi stalinizëm u është 

veshur fenomeneve të ndryshme në përmbajtje porse të ngjashme në formë, duke veshur 

kësisoj me petkun e legjitimitetit (sipërfaqësor) (mbi)përdorimin e tij. Mbi-theksimi i 

formës ndaj përmbajtjes, në rastin konkret, nënkupton veçimin e disa tipareve, izolimit të 

tyre nga konteksti origjinal dhe përdorimin e tyre në një kontekst tjetër. Zakonisht tiparet 

që përzgjidhen në këtë veçim janë ato më spikatëset si psh.: qëndrim radikal ndaj 

kundërshtarit politik, një udhëheqës autokratik dhe i kultëzuar, mbi-përdorimi i dhunës si 

mjet politik, mohim i pluralizmit në mendim, etj. Pra mjafton që një fenomen ti ketë këto 

tipare dhe shpeshherë i ngjitet termi stalinizëm. Për të kuptuar sa i pasaktë mund të jetë 

një kategorizim i tillë mjafton të tërheqim vëmendjen se tiparet e sipërshënuara përbëjnë 

gjithashtu tipare të një fenomeni politik ideologjikisht në antitezë me stalinizmin: 

fashizmin.
3
 Në fakt procesi i mbi-theksimit të formës mbi përmbajtjen, si në rastin e 

sipërm, ka përbërë një trend të rëndësishëm edhe në qarqet akademike perëndimore duke 

filluar që nga gjysma e dytë e shek. XX. Duke u nisur nga disa përbashkësi në formë 

ndërmjet dy fenomeneve të ndryshme si stalinizmi dhe fashizmi, studiuesit i grupuan ato 

në të njëjtën kategori: atë të totalitarizmit. Ndaj dhe, nën kënd-vështrimin e autorit, 

përbën një rëndësi të veçantë një analizë përmbajtjesore mbi atë formale ndaj fenomenit, 

si edhe një analizë e tipareve në kontekstin e tyre origjinal. 

                                                           
1  Kjo është e dukshme edhe në rastin e komunikimit politik post-komunist në Shqipëri, ku gjithë udhëheqësit e 

rëndësishëm politikë janë akuzuar dhe kanë akuzuar kundërshtarët me termin ―stalinist‖. Fatos Nano, në promemorien 

drejtuar Kongresit të PS nga burgu i Bënçës i akuzoi nën-kryetarët e tij, mes të cilëve edhe Ilir Metën, për ―praktika 

staliniste‖: Agjencia Telegrafike Shqiptare, 26/08/1996. Vite më vonë ish-kryeministri Ilir Meta do të akuzonte vetë 

Nanon si stalinist dhe përfaqësuesit e lartë të PS që mbështesnin Nanon si ―bërthamë staliniste‖: Alma Çupi, ―Ilir Meta 

akuzon kryeministrin Fatos Nano për monopolizim të institucioneve‖ Radio Evropa e Lirë, 30/07/2003. Vite më vonë 

po Ilir Meta do të akuzonte kryetarin e ri të PS, Edi Ramën, si stalinist: Fatjona Mejdini, ―LSI: Rama skizofren dhe 

stalinist‖, Koha Jonë, 31 gusht 2009. Të njëjtën akuzë Edi Ramës do t‘ia drejtonte edhe ish zëvendëskryeministri 

socialist Kastriot Islami: ―Kastriot Islami: Rama filozofi staliniste, pasi të përjashton nga partia kërkon ti bindesh 

verbërisht‖, Gazeta 55, 17/04/2013. Edhe e djathta nuk ka imunitet nga ky fenomen komunikativ. Ish Presidenti i 

Republikës Bamir Topi akuzoi ish Presidentin e Republikës Sali Berishën si stalinist: ―Shpërthen Topi: Berisha 

Stalinist‖, Top Channel, 19/ 09/ 2012. 
2 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 1 
3 Autori (S.M) nuk ndan të njëjtin mendim me studiuesit e ‗Shkollës totalitare‘ të cilët e grupojnë stalinizmin në të 

njëjtën tipologji me nazizmin. Nën këndvështrimin tonë, mes dy sistemeve ka dallime thelbësore përmbajtësore. Nëse 

nazi-fashizmi përfaqëson në thelb një reaksion ndaj parimeve dhe fenomeneve përparimtare të epokës moderne, 

stalinizmi, në të kundërt, përfaqëson eksperimentin më ekstrem progresist. E thënë me fjalët e Isaac Deutscher-it: 

―..Nëse Hitleri qe udhëheqësi i një kundërrevolucioni steril, Stalini qe njëkohësisht udhëheqësi dhe shfrytëzuesi i një 

revolucioni tragjik dhe vetëkontradiktor, porse kreativ..‖, Deutscher, Isaac, Stalin, Oxford: Oxford University Press, 

1967. f. 569. 
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Pikësëpari na duhet të dallojmë ndërmjet kuptimit normativ të termit stalinizëm dhe atij 

analitik. Nëse kuptimi i parë, ai normativ na nxit të gjykojmë mbi fenomenin, i dyti na 

shtyn drejt analizës përmbajtjesore. Termi stalinizëm është përdorur kryesisht në 

kuptimin e vet normativ.
4
 Ose është gjykuar ndaj tij negativisht ose pozitivisht, zakonisht 

në vartësi të konjukturave politike të çastit. Edhe aspekti analitik gjithashtu është ndikuar 

nga elementi politik. Bile do të theksonim se pak fenomene kanë ngjallur qëndrime kaq të 

polarizuara mes studiuesve në shek. e XX se sa ai i stalinizmit.
5
 Kompleksiteti i 

fenomenit, si edhe përçarja e theksuar e studiuesve në qasjen e tyre ndaj tij, e bëjnë 

pothuajse të pamundur formulimin e një përkufizimi të plotë e të gjithë-pranuar të 

fenomenit stalinist. Si rrjedhim literatura kritike mbi stalinizmin është aq e dendur me 

përkufizime të shumëllojshme saqë përmbledhja e tyre do të kishte si efekt zgjerimin e 

objektit të studimit dhe jo përkufizimin e tij. Ndaj dhe ne do të kufizohemi me një 

përkufizim sa më të gjerë, si një hap i parë drejt analizës së fenomenit: ―..Stalinizmi 

mund të përkufizohet si përbashkësia e doktrinave, politikave dhe praktikave të 

ndërmarra nga pushteti sovjetik ndërmjet viteve 1928-1953, nën udhëheqjen e Josif 

Visearonoviç Stalinit. Karakteristikë kryesore kishte politikat shtrënguese që synonin 

transformimin ekonomik dhe shoqëror. Disa karakteristika të tjera janë: shfuqizimi i 

pronës private dhe i tregtisë së lirë, kolektivizimi i bujqësisë, industrializim i përshpejtuar 

shtetëror, ekonomi të planifikuar dhe të kontrolluar; likuidimi i të ashtuquajturave ‗klasa 

shfrytëzuese‘ nëpërmjet deportimeve dhe burgosjeve masive, përdorimin e terrorit 

shtetëror të një shkalle të lartë ndaj armiqve të përfytyruar përfshi edhe atyre brenda 

partisë; një kult personaliteti që hyjnizon vetë Stalinin si edhe kontrollin e pakufizuar të 

Josif Stalinit mbi vendin..‖.
6
 Nga përkufizimi i mësipërm duket qartë se stalinizmi është 

një fenomen që përbëhet nga gërshetimi i disa fenomeneve të ndërlidhura me të. 

Studiuesi australian Graeme Gill, duke e konsideruar atë si një ‗fenomen total‘ sugjeron 

analizimin e stalinizmit duke e ndarë atë në katër fusha kryesore: politike, ekonomike, 

sociale dhe kulturore.
7
  

Kësisoj me stalinizëm politik
8
 Gill nënkupton gërshetimin e tisa tipareve si: diktaturën 

personale, të simbolizuar nga një kult i theksuar  individi, ku vendimmarrja 

                                                           
4 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 1 
5 Suny, Ronald Grigor, ‗Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the „West‟ wrote its 

history of the USSR‘ tek: Suny, Ronald Grigor (ed.) The Cambridge History of Russia, Volume III, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006, f. 1-2. 
6  Hoffman, David. Stalinism: the essential readings, Oxford: Blackwell, 2003, f. 2. Përkufizimi i mësipërm u 

përzgjodh për natyrën e tij ―neutrale‖ dhe gjithëpërfshirëse. Nëse do kërkonim një përkufizim më ―të anshëm‖,  më 

specifik, ai i studiuesve amerikanë Lynne Viola dhe Stephen Kotkin, nën këndvështrimin e autorit (S.M) i përmbushin 

pritshmëritë: ―Stalinizmi  përbën mbi gjithçka një recetë modernizmi të shtrënguar në vija socialiste të një vendi agrar. 

Modernizimi stalinist u bazua në shfrytëzimin brutal të fshatarësisë, transformimin e saj në një koloni të brendshme për 

të financuar industrializimin. Për shkak të statusit minoritar të punëtorisë urbane ky transformim i fshatarësisë mund të 

kryhej veçse nëpërmjet përdorimit masiv të shtrëngimit.  Shteti stalinist përbën kësisoj një ―shtet përthithës‖,  bazuar në 

mobilizimin e vazhdueshëm (...) natyrën policore të marrëdhënieve shtet-shoqëri (...) centralizimin e tejskajshëm të 

pushtetit qeverisës (...) pushtetin despotik të Stalinit‖, Viola, Lynne. „Stalinism and the 1930-s‟, tek: Gleason, Abbott. 

(ed) A Companion to Russian History, Oxford: Blackwell, 2009, f. 374. ―Stalinizmi përbënte një utopi tipike iluministe, 

një përpjekje, nëpërmjet instrumentalizimit të shtetit, për të imponuar një rend racional mbi shoqërinë, dhe në të njëjtën 

kohë për të tejkaluar ndasitë klasore të prodhuara nga industrializimi‖, Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: 

Stalinism as a Civilization, University of California Press, Berkeley, 1995, f. 364. 
7 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 4. 
8 Në trajtimin e aspekteve politike të stalinizmit, të diktuar nga nevoja hapësire, nuk do të pasqyrojmë aspektet kryesore 

politike të modelit sovjetik me origjinë leniniste por do të  përqendrohemi vetëm në evolucionin e institucioneve 

politike sovjetike nën sundimin e Stalinit. 
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përfundimtare i takon një lideri të vetëm, pozicioni i të cilit është qartësisht i 

pakundërshtueshëm. Kjo mund të shfaqet në një rast konkret kur brenda lidershipit mund 

të ketë qëndrime të ndryshme rreth një problemi të caktuar, pozicionimi i udhëheqësit 

është vendimtar, dhe i gjithë lidershipi unifikohet rreth këtij pozicioni.
9
 Parakusht për 

diktaturën personale, si edhe një tjetër tipar qendror i stalinizmit politik, është: dobësia e 

institucioneve vendimmarrëse qendrore.
10

 Shkaku i kësaj dobësie institucionale, sipas 

Gill-it, është mungesa e integritetit organizativ dhe koherencës. Pra, mungesa e 

pavarësisë dhe e unitetit brenda institucioneve thjeshtëzon kthimin e tyre në instrumente 

në duart e një udhëheqësi. Mungesa e integritetit organizativ është pasojë e mungesës së 

një korpusi normash organizative të krijuara nga vetë institucionet. Ndërsa mungesa e 

koherencës është pasojë e personalizimit të pushtetit brenda këtyre institucioneve. 

Atrofizimi i kanaleve institucionale dhe formalizimi i tyre çoi automatikisht në 

personalizimin e raporteve brenda këtyre institucioneve. Të dominuara nga fryma e 

klientelizmit politik, tarafeve dhe grupazheve klanore aparatet u kthyen në përfaqësuese 

të interesave të ngushta dhe në instrumente privilegji shoqëror, megjithëse formalisht 

ruajtën fasadën prej ‗pararoje revolucionare‘.
11

 Disa nga shkaqet e tjera të dobësimit të 

institucioneve dhe fuqizimit të diktaturës personale të udhëheqësit mbi to, të cilat Gill i 

anashkalon por që nën këndvështrimin e autorit nevojitet të theksohen, duhen kërkuar tek 

trashëgimia leniniste. Natyra e dyzuar e pushtetit politik në modelin sovjetik, në njërën 

anë aparati shtetëror dhe në anën tjetër aparati partiak, si edhe rëndësia e 

jashtëzakonshme që Lenini i kushtoi shuarjes së çdo opozite të brendshme që cenonte 

unitetin e partisë
12

, padyshim ndikuan fuqishëm në metamorfozën staliniste të 

institucioneve qendrore. Dobësia e institucioneve vendimmarrëse qendrore përbën një 

parakusht edhe për dy tipare të tjera të stalinizmit politik, konkretisht: përdorimi terrorit 

si mjet i rëndësishëm politik dhe dobësinë e kontrollit të qendrës drejt institucioneve 

inferiore dhe periferisë.
13

 Gill e përkufizon terrorin si përdorimin e shtrëngimit fizik të 

pakufizuar nga normat në fuqi. Nëse përpara Stalinit terrori ishte përdorur nga 

bolshevikët për të arritur objektiva të caktuara dhe në kushtet e një gjendjeje të 

jashtëzakonshme, terrori stalinian vendoset në një shkallë më të lartë: kthehet në një mjet 

qendror të implementimit të politikave shtetërore. Stalini ishte i pari që inauguroi 

përdorimin e terrorit ndaj çdo opozite brenda partisë, duke thyer një tabu të epokës 

leniniste. Terrori masiv, i ndërsyer sipas dëshirave të qendrës poshtë nëpërmjet kanaleve 

administrative do të shtrihej që nga Komiteti Qendror drejt segmenteve më periferike të 

shoqërisë, duke kthyer ankthin nga shteti në një fenomen të gjithë-pranishëm në jetën 

politike sovjetike. Domosdoshmëria e përdorimit të terrorit si një mjet politik qendror 

është më e qartë nëse marrim parasysh dobësinë e kontrollit të qendrës së sistemit ndaj 

                                                           
0 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 4-5. 
10 Kjo dobësi duket qartësisht në natyrën formale, qoftë të organeve kryesore partiake si Kongresi dhe Komiteti 

Qendror qoftë të organeve kryesore shtetërore si Sovjeti Suprem ose Sovnarkomi.  
11 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 5-6. 
12 Në debatet  mbi natyrën e pushtetit post-revolucionar mes ―së majtës‖ dhe ―së djathtës‖ brenda Partisë bolshevike në 

fillim-vitet 20-të, Lenini u pozicionua përkrah të djathtëve. Si rezultat i kësaj në Kongresin e 10-të u ndalua 

fraksionizmi me anë të rezolutës së famshme: ―Mbi Unitetin e Partisë‖, shih: Fitzpatrick, Sheila. The Russian 

Revolution, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 100-101. Një tjetër masë leniniste në të djathtë qe dhe  politika 

për ―shtetëzimin‖ dhe ―administratizimin‖ e Partisë, shih: Priestland, David, Stalinism and the Politics of 

Mobilization: Ideas, Power and Terror in Inter-War Russia Oxford: Oxford University Press, 2007, f. 120-126. 
13 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 6-8. 
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institucioneve inferiore dhe periferisë të vetë sistemit.
14

 Dobësia e kontrollit të qendrës 

ndaj periferisë dhe zyrave të varura nuk duhet kuptuar në terma absolute porse relative. 

Kremlini mbizotëronte ndaj provincave dhe ndaj burokracisë së ulët sa herë që i është 

dashur, në çdo politikë të ndërmarrë, por ky kontroll kishte karakter episodik dhe jo të 

vazhdueshëm duke e kthyer sistemin politik, si organet shtetërore ashtu dhe ato partiake, 

në një grumbull autoritetesh të pa-integruara në mënyrë hierarkike dhe funksionale.
15

 

Strukturat provinciale të pushtetit dominoheshin nga sekretarët e parë të partisë
16

 në 

bashkëpunim me një oligarki të ngushtë aparatçikësh duke i dhënë kësisoj sistemit një 

ngjyrim gjysmë-feudal. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për zyrtarët e nivelit të ulët, të 

cilët, të gjendur nën presionin e dyfishtë ndërmjet urdhrave shpeshherë jo-realistë nga lart 

dhe kërkesave të panumërta nga masa e popullsisë nga poshtë, shpeshherë lipsej të 

improvizonin zgjidhje të natyrës personale, duke deformuar kësisoj vullnetin e qendrës. 

Kjo, sipas Gill, përbën dhe një ndër paradokset më të mëdha të sistemit stalinist: nga 

njëra anë një centralizim i tejskajshëm në majë dhe, nga ana tjetër, një autonomi e 

theksuar në bazë. Në këto kushte dobësie institucionale terrori mbetej një nga mjetet e 

vetme që i ngeleshin qendrës për të mbajtur në këmbë sistemin dhe për ta vënë atë në 

funksionim.
17

 

Aspekti ekonomik i stalinizmit përbën ndoshta atë më mbresëlënësin. Asnjë sistem tjetër 

politik bashkëkohor nuk ka arritur një transformim të tillë të ekonomisë kombëtare në një 

kohë aq të shkurtër dhe përqindjeje rritjeje prodhimi aq të larta.
18

 Gill, veçon  katër tipare 

qendrore strukturore të modelit ekonomik stalinist. Pikësëpari kemi të bëjmë me një 

ekonomi të komanduar.
19

 Forca kryesore shtytëse e prodhimit nuk qe kërkesa e tregut 

porse direktivat e qendrës politike të mishëruara në plane pesë-vjeçare të formuluara nga 

një agjenci specifike qendrore. Kësisoj objektivat ekonomike përfaqësonin më së shumti 

synimet politike të qendrës sesa nevojat reale materiale të shoqërisë. Ky element qendror 

i ekonomisë sovjetike përbën një tipar tjetër të qartë të saj: prioritetin politik mbi atë 

ekonomik.
20

 Kjo sepse në stalinizëm zhvillimi ekonomik ka një karakter të theksuar 

instrumental, mjeti është ekonomik ndërsa qëllimi është ideologjiko-politik. Ky prioritet 

politik duket më së qarti në rëndësinë që iu kushtua zhvillimit të industrisë së rëndë në 

dëm të industrisë së lehtë dhe mallrave të konsumit.
21

 Ky dis-balancim i diktuar nga 

                                                           
14 Idem f. 6-7. 
15 Ibid. f. 7. 
16 Të ashtuquajturit ―Stalinët e Vegjël‖. Mbi pushtetin e kuadrove drejtues partiakë në stalinizëm shih: Fitzpatrick, 

Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930, Oxford: Oxford 

University Press, 2000, f. 30-35. 
17 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 8. 
18  Ndërmjet viteve 1928-1965 prodhimi industrial sovjetik u 14 –të fishua: Davies, Robert W. Soviet Economic 

Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, f. 38. Për më tepër shih: Lee, 

Stephen J., Stalin and the Soviet Union, London: Routledge, 1999. f. 43; Wood, Alan, Stalin and Stalinism, London: 

Routledge, 1990, f. 35-36; Mawdsley, Evan. The Stalin Years: The Soviet Union, 1929-1953, Manchester: Manchester 

University Press, 2003, f. 27-28; Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999, f. 111. 
19 Gill, Graeme J. The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 8; 

Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f. 173. 
20 Gill, Graeme J. The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 8-9; 

Mawdsley, Evan. The Stalin Years: The Soviet Union, 1929-1953, Manchester: Manchester University Press, 2003, f. 

29-31; Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f.173-174. 
21 Davies, Robert W. Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1998, f. 38-39. Mark Sandle veçon 4 arsyet kryesore të prioritetit mbi industrinë e rëndë në sistemin stalinist: 

kapaciteti modernizues,  krijimi i një klase proletare, nevojat e një makinerie ushtarake bashkëkohore, si dhe nevoja për 
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imperativë politiko-ideologjike do të prodhojë edhe dy tipare të tjera qendrore të 

ekonomisë staliniste, konkretisht: karakterin e saj ekstensiv
22

 dhe karakterin e saj 

mobilizues.
23

  Ekonomia sovjetike vinte rëndësinë mbi sasinë e prodhimit të mallrave dhe 

mbi shpejtësinë, ‗tempin‘, e arritjeve të rezultateve të planit.
24

 Në ekonomitë 0ekstensive, 

ndryshe nga ato intensive, theksi vihet mbi sasinë e inputeve, faktorëve të prodhimit, dhe 

jo mbi efiçencën produktive dhe cilësinë e faktorëve produktivë. Një formulë e tillë 

diktonte harxhime të jashtëzakonshme pune dhe kapitali, që siguroheshin nëpërmjet një 

procesi akumulimi intensiv shtetëror, kryesisht duke shfrytëzuar eksportin e prodhimeve 

bujqësore, dhe një mobilizimi të forcës punëtore nëpërmjet metodave me karakter 

gjysmë-ushtarak.
25

 Karakteri mobilizues përbën pra një kusht të rëndësishëm të 

ekonomisë staliniste. Ky mobilizim kryhej nga aparati shtetëror me anë të tre metodave 

bazë: shtysave materiale, si psh.: diferencave në pagë ndërmjet kuadrove, punëtorëve të 

kualifikuar dhe pjesës tjetër të punëtorisë;
26

 shtysave moralo-ideologjike me karakter 

statusi, si psh.: dekorimet dhe kooptimet në aparatin partiako-shtetëror të punëtorëve të 

dalluar, ―stakhanovistëve‖;
27

 dhe së fundi nëpërmjet mobilizimit të detyruar me anë të 

aparatit shtrëngues shtetëror, si psh.: kolektivizimi i bujqësisë ose penalizimi i 

legjislacionit mbi punën, dhe, sidomos, përdorimi masiv i të dënuarve penalë në procesin 

ekonomiko-prodhues, modeli i ashtuquajtur: ‗Gulag‘.
28

 Elementi shtrëngues na paraqitet 

                                                                                                                                                                             
të krijuar një bazë solide për zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë, shih: Sandle, Mark, A short history of Soviet 

socialism, London: University College London Press, 1999, f.173-174. 
22 Rees, Afron E.; Apor, Balasz; Apor, Peter, The Sovietization of Eastern Europe - New Perspectives on the 

Postwar Period, Washington DC: New Academia Publishing, 2008. f. 14; Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist 

Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 9; Sandle, Mark, A short history of Soviet 

socialism, London: University College London Press, 1999, f.175, 177; Davies, Robert W. Soviet Economic 

Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, f.43. 
23 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 9; 

Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f. 175; Viola, 

Lynne. „Stalinism and the 1930-s‟, tek: Gleason, Abbott. (ed) A Companion to Russian History, Oxford: Blackwell, 

2009, f. 374; Wood, Alan, Stalin and Stalinism, London: Routledge, 1990, f. 35 
24 Mawdsley, Evan. The Stalin Years: The Soviet Union, 1929-1953, Manchester: Manchester University Press, 2003, 

f. 33; Gooding, John, Socialism in Russia: Lenin and his legacy, 1890-1991, New York: Palgrave, 2002, f. 120.  
25 Militarizimi i procesit të punës nisi si një iniciativë e Trockit, e përkrahur nga Lenini, përgjatë viteve të Luftës civile 

ruse. Sipas studiuesit britanik Mark Sandle politikat e sovjetikëve ndaj punës u përqendruan ne teknika të tilla si: 

mobilizmi i përgjithshëm, milirarizimi, puna vullnetare (‗të shtunat komuniste‘) dhe puna e detyruar. Të tëra këto 

teknika u nxitën nga dëshira për ta organizuar punën shoqërore mbi baza shkencore dhe racionale, porse prodhuan në 

realitet një shtim të jashtëzakonshëm të pushtetit shtetëror mbi punëtorinë:  Sandle, Mark, A short history of Soviet 

socialism, London: University College London Press, 1999, f. 77-79. Mbi themelet e politikave bolshevike ndaj punës 

përgjatë Luftës civile do të ngrihej dhe politika e Stalinit gjatë viteve të reformave radikale në industri dhe 

kolektivizim. Dëshmi e qasjes ushtarake ndaj punës shoqërore në stalinizëm mbetet gjuha plot epitete ushtarake e 

përdorur rëndshëm në lëmin ekonomik, si: ‗front i punës‘, ‗luftë për arritjen e objektivave të planit‘, ‗arritja me sulm e 

objektivave të planit‘, etj. Mbi militarizimin e punës në stalinizëm shih: Viola, Lynne. „Stalinism and the 1930-s‟, tek: 

Gleason, Abbott. (ed.) A Companion to Russian History, Oxford: Blackwell, 2009, f. 374; Kenez, Peter, A History of 

the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, f. 96. 
26 Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f.175-176; 

Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University Press, 

1999, f.112 
27 Nove, Alec, Stalinism and After:  The Road to Gorbachev, London: Routledge, 1992, f. 69-70; Sandle, Mark, A 

short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f.175-176; Kenez, Peter, A History 

of the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, f. 111-112. 
28 Nga statistikat sovjetike rezulton se ¼ e gjithë ndërtimeve dhe rreth 1.2% e prodhimit industrial qe produkt i punës së 

të dënuarve penalë: Davies, Robert W. Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998, f. 50. Shih dhe: Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: 

University College London Press, 1999, f.175; Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the 

End, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, f. 94. 
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veçanërisht i rëndësishëm nëse hedhim dritë mbi një paradoks qendror të ekonomisë të 

tipit stalinist. Koordinimi i një ekonomie të tillë dhe kontrolli i saj nga qendra nevojite një 

aparat burokratik gjigant, dhe nga ana tjetër imperativi politiko-ideologjik diktonte një 

dinamizëm të vazhdueshëm me synim shpejtësinë dhe sasinë për të kapur objektivat e 

planifikuara. Nëse do të përdornim një metaforë kjo nënkuptonte ti kërkoje një atleti të 

rriste vazhdimisht parametrat atletikë ndërkohë që shtonte vazhdimisht në peshë trupore. 

Ky paradoks shpjegon problemin kronik të regjimeve staliniste ndaj nevojës për 

disiplinim dhe dinamizëm të vazhdueshëm të aparatit burokratik dhe masës së punëtorisë, 

synim që arrihej në mënyrë më efikase nëpërmjet shtrëngimit fizik. Pra, një kombinim 

ndërmjet entuziazmit ideologjik dhe shtrëngimit shtetëror përbënin forcën shtytëse të 

ekonomisë bolshevike,
29

 në mungesë të interesit vetjak që përbënte forcën shtytëse të 

ekonomisë kapitaliste.    

Pasojat shoqërore të stalinizmit përbëjnë një temë interesante dhe komplekse 

njëkohësisht. Në traditën ideologjike marksiste marrëdhëniet shoqërore shiheshin si 

pasqyrim i marrëdhënieve ekonomike, ndaj dhe raportet shoqërore dhe strukturat e 

qëndrueshme që këto raporte krijojnë nën stalinizëm konsideroheshin si produkt i 

implementimit të parimeve politiko-ekonomike të qendrës. Një ekonomi socialiste do të 

prodhonte domosdo një shoqëri dhe një kulturë socialiste. Një formulë e këtillë është e 

qartë në letër porse tepër komplekse në realitet. Veçantia e stalinizmit qëndron pikërisht 

në përpjekjen për t‘ia përshtatur kësaj formule realitetin kompleks shoqëror, nëpërmjet 

procesit të ashtuquajtur të ―inxhinierisë sociale‖.
30

 Çështja nëse projektet ―inxhinieriko-

socialë‖ të qendrës gjetën realizim praktik, dhe se si, përbën sot një ndër temat kryesore 

të debatit akademik mbi stalinizmin, porse këtu do të nënvizojmë thjesht tiparet 

thelbësore të shoqërisë sovjetike nën stalinizëm. Tipari themeltar përbëhet nga dinamizmi 

i lartë social.
31

 Kjo lëvizshmëri mund të kuptohet qoftë në terma strukturore: si lëvizje 

poshtë-lartë e grupeve të ndryshme shoqërore në shkallën e statusit social, qoftë në 

kuptimin ekonomiko-gjeografik: si rishpërndarje e popullsisë në territor në përshtatje të 

fenomeneve me karakter politiko-ekonomik. Kemi të bëjmë pra me një shoqëri në lëvizje 

të vazhdueshme. Mobiliteti ekonomiko-gjeografik, horizontal, diktohej nga politikat 

ekonomiko-sociale të qendrës. Jo vetëm u krijuan sektorë të rinj të ekonomisë, dhe 

rrjedhimisht zanate të reja, porse njëkohësisht ndryshoi dhe gjeografikisht procesi 

ekonomik. Tipar dallues përbën zhvendosja e një pjese të mirë të popullsisë rurale drejt 

                                                           
29 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 9; 

Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University Press, 

1999, f. 112-113; Gooding, John, Socialism in Russia: Lenin and his legacy, 1890-1991, New York: Palgrave, 2002, f. 

120. 
30  Shumë studiues mendojnë se reformat radikale staliniste në ekonomi, shoqëri dhe kulturë, i ashtuquajturi: 

―Revolucioni nga lart‖, përbëjnë revolucionin e vërtetë, përpara të cilit revolucioni Leninist i 1917 qe thjesht një 

prolog. Vetë Stalini në një nga veprat e tij kryesore ―Marksizmi dhe çështjet e gjuhësisë‖ do ta integronte këtë parim në 

korpusin teorik të marksizëm-leninizmit: ―Çdo bazë ka superstrukturën e saj...baza kapitaliste ka të vetën, baza 

socialiste gjithashtu. Nëse baza ndryshon apo shuhet ashtu edhe superstruktura ndjek fatin e saj dhe nëse një bazë e re 

lind një superstrukturë e re lind me të. Nëse superstruktura gjenerohet nga baza, kjo nuk duhet kurrsesi të kuptohet se 

ajo është thjesht reflektimi i saj, se është pasive, neutrale dhe indiferente ndaj fatit të bazës së vet, ndaj fatit të klasave, 

ndaj karakterit të sistemit. Përkundrazi ajo përfaqëson forcën më aktive e cila kontribuon fuqishëm në formësimin dhe 

konsolidimin e bazës së vet, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm për të ndihmuar rendin e ri për të shembur në 

pluhurin e historisë bazën e vjetër dhe klasat e saja, për likuidimin e tyre‖, cit. nga: Brzezinski, Zbigniew K. The 

Soviet Bloc: Unity and Conflict, Cambridge: Harvard University Press, 1967, f. 106.  
31 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 10. 
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qendrave urbane
32

 si dhe krijimi i qendrave të reja urbane me karakter industrial,
33

 proces 

i ashtuquajtur i ―kolonizimit të brendshëm‖. Mobiliteti strukturor, vertikal, përbën një 

tipar gjerësisht të pranuar të stalinizmit sovjetik. Me shembjen e regjimit perandorak rus 

elita e vjetër u zëvendësua me një të re, kryesisht me bërthamën e partisë leniniste. Por 

njëkohësisht elita edhe u zgjerua në numër. Karakteri ekonomiko-komandues i sistemit 

sovjetik nevojite një aparat partiako-shtetëror gjigant i cili u rekrutua kryesisht në masën 

e popullsisë së ulët, fshatarësisë dhe punëtorisë urbane.
34

 Ky katapultim masiv u 

mundësua në sajë të një revolucioni edukativ, një shpërndarje masive të shkollimit, 

trajnimit profesional, në masën e gjerë të popullsisë.
35

 Ky revolucion edukativ, ky 

masivizim i arsimit, qe në përmbajtje një gërshetim i edukimit teknik të domosdoshëm 

për ekonominë industriale të planifikuar dhe i edukimit politik për popullarizimin e 

koncepteve bazë të marksizëm-leninizmit.
36

 Nga kjo ngritje në status përfitoi një numër i 

madh i popullsisë, që sipas studiuesve do të përbëjë bazën sociale të sistemit stalinist. Ky 

transformim i strukturave shoqërore mbetet një tipar lehtësisht i dallueshëm i impaktit 

shoqëror të stalinizmit.  

Hierarkia strukturore që krijohet sheh në kryen e vet nomenklaturën, (номенклатурный 

работник) klasën burokratike partiako-shtetërore.
37

 Emërimi në poste burokratike kryhej 

thuajse gjithmonë nga lart, gjithmonë nëpërmjet kanaleve zyrtare partiake dhe, 

shpeshherë, nëpërmjet një rrjeti të padukshëm klientelist,
38

 dhe në vetvete burokracia qe 

një paradhomë drejt organeve më të larta partiake, ―Olimpit‖ të pushtetit.
39

 Kalimi i të 

përzgjedhurve nga aparati burokratik drejt majës së vendimmarrjes kryhej nëpërmjet një 

procesi zyrtar kalimi nga organet më të ulëta partiake drejt atyre më të larta, me 

kurorëzim ―kooptimin‖ në Komitetin Qendror dhe Byronë Politike gjatë zhvillimit të 

Kongreseve partiake. Ofiqi sillte me vete edhe privilegje të shumta, materiale dhe jo-

materiale, për anëtarët e nomenklaturës dhe pikërisht privilegjet bashkë me frymën e 

sipërpërmendur klienteliste përbëjnë veçantitë dalluese të këtij grupimi shoqëror.
40

 

Anëtarët e nomenklaturës zgjidheshin nga mesi i tre grupeve kryesore shoqërore, 

                                                           
32 Ndërmjet viteve 1926-1965 përqindja e popullsisë urbane në BS kaloi nga 16% në 53% dhe numri i të punësuarve në 

industri nga 6 milion në 39 milion: Davies, Robert W. Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998, f. 38. Shih dhe: Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the 

Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, f.93. 
33 Davies, Robert W. Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1998, f. 44-45; Wood, Alan, Stalin and Stalinism, London: Routledge, 1990, f. 35. 
34 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 6. 
35 Numri i qytetarëve sovjetikë me arsim të lartë specialistik dhe profesional u 20-fishua ndërmjet viteve 1928-1965: 

Davies, Robert W. Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1998, f. 79;  Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999, f. 118-119 
36 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 18;  
37 Nove, Alec, Stalinism and After:  The Road to Gorbachev, London: Routledge, 1992, f. 43-44. 
38 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f.32, 110; Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990, f. 129-130, 324-326. 
39 Brown, Archie, The Rise and Fall of Communism, New York: Harper Collins, 2009, f. 133. 
40 Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, f. 11-

12; Wood, Alan, Stalin and Stalinism, London: Routledge, 1990, f. 37; Gooding, John, Socialism in Russia: Lenin 

and his legacy, 1890-1991, New York: Palgrave, 2002, f. 127-128; Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from 

the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, f. 217;  



8 
 

konkretisht: inteligjencës, punëtorisë urbane dhe punëtorisë rurale (fshatarësisë 

kooperativiste).
41

  

Termi sovjetik ‗intelligentsiia‘ (интеллигенция) nënkuptonte njëkohësisht ata që kishin 

një shkollim specialistik si edhe ata që mbulonin poste menaxhuese dhe drejtuese. 

Kësisoj ky term nuk i referohej vetëm një kategorie shoqërore me interesa të mirëfillta 

intelektuale porse përdorej në një kuptim shumë më të gjerë, kryesisht për të bërë 

diferencimin me atë pjesë të shoqërisë që kryente punë kryesisht fizike, si punëtoria dhe 

fshatarësia.
42

 Gjatë epokës staliniane termi ―kuadër‖ do huazohet nga leksiku ushtarak 

për të nënkuptuar pikërisht këtë kategori shoqërore e cila kishte të njëjtin mision si 

kuadrot ushtarake: të menaxhonin marshin e masës në zbatim të vendimeve të qendrës, 

―Shtabit qendror të Revolucionit‖.
43

 Inteligjenca në stalinizëm mund të ndahet në dy 

grupe kryesore sipas epokës historike të formësimit të saj: në atë pre-socialiste: 

―inteligjenca borgjeze‖, dhe në atë socialiste: ―inteligjenca socialiste‖.
44

 Siç e theksuam 

edhe më lart centralizimi i të gjitha resurseve ekonomiko-shoqërore tek Shteti dhe 

reformat gjigante me synim zhvillimin e shpejtë ekonomiko-shoqëror nevojitnin kuadro 

të shumtë, ndaj regjimi komunist, duke filluar nga Lenini, nuk kishte rrugë tjetër përveçse 

përdorimit të kuadrove të sistemit të vjetër politik, megjithëse mosbesimi ndaj kësaj 

kategorie qe gjithmonë i pranishëm
45

. Me implementimin e revolucionit edukativ 

socialist këtyre ―ekspertëve borgjezë‖ u shtohet një numër gjithmonë e më i madh 

kuadrosh të formësuar nën sistemin socialist, me origjinë klasore ―më të besuar‖, 

kryesisht nga punëtoria urbane dhe fshatarësia.
46

  

Punëtoria urbane përbën gjithashtu një grup shoqëror të rëndësishëm në stalinizëm. Tipari 

kryesor është shtimi i shpejtë në numër i kësaj kategorie si pasojë e industrializimit të 

vrullshëm ekonomik.
47

 Klasa punëtore staliniste përbëhet kryesisht nga ish-fshatarë të 

transferuar në qytete dhe të transformuar në punëtorë të specializuar industrie në sajë të 
                                                           
41 Trocki llogariste numrin e anëtarëve të Nomenklaturës në vitet 30-të në rreth gjysmë milioni: Trotsky, Leon, The 

Revolution Betrayed: What is the Soviet Union and where is it going? New York: Pathfinder Press, 1972, f.136 
42 Mawdsley, Evan. The Stalin Years: The Soviet Union, 1929-1953, Manchester: Manchester University Press, 2003, 

f. 46-47. 
43 Nove, Alec, Stalinism and After:  The Road to Gorbachev, London: Routledge, 1992, f. 16-17. 
44 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 5-6, 16. Vetë Stalini e përshkroi kështu natyrën dhe rolin e inteligjencës në 

socializëm, në fjalimin e tij mbi Kushtetutën sovjetike të vitit 1936: ―..Së fundi, le të kalojmë në çështjen e 

inteligjencës, në çështjen e inxhinierëve dhe teknikëve, e punëtorëve të frontit kulturor, të nëpunësve në përgjithësi, dhe 

kështu me radhë. Inteligjencia gjithashtu, ka pësuar ndryshime të mëdha gjatë kësaj periudhe. Ajo nuk është më 

inteligjenca e vjetër kockë e lëkurë që përpiqej ta vinte veten mbi klasat, por që në të vërtetë, për pjesën më të madhe, u 

shërbente pronarëve dhe kapitalistëve. Inteligjencia jonë sovjetike është një inteligjencë krejtësisht e re, e lidhur në 

rrënjët e saj me klasën punëtore dhe fshatarësinë. Në radhë të parë, përbërja e inteligjencies ka ndryshuar. Njerëzit të 

cilët vijnë nga radhët e aristokracisë dhe borgjezisë përbëjnë veçse një përqindje e vogël të inteligjencies sonë 

sovjetike; 80 deri 90 për qind e inteligjencës sovjetike janë njerëz që kanë ardhur nga klasa punëtore, nga fshatarësia, 

ose nga disa shtresa të tjera të popullit punonjës. Së fundi, natyra e aktiviteteve të inteligjencies ka ndryshuar. Dikur ajo 

kishte për detyrë tu shërbente klasave të pasura, sepse për të nuk kishte asnjë alternativë tjetër. Sot ajo duhet ti shërbejë 

popullit, sepse klasa shfrytëzuese nuk ka më. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ajo është tani një anëtare e barabartë e 

shoqërisë sovjetike, në të cilën, krah për krah me punëtorët dhe fshatarët, në përpjekje të përbashkët me to, ajo është e 

angazhuar në ndërtimin e shoqërisë së re pa klasa, shoqërisë socialiste...‖, shih: Stalin, Joseph V. ‗On the Draft 

Constitution of the USSR‘ tek: Works, Vol. 14, Moscow: Foreign Languages Publishing  House, 1954, f. 159-160 
45 Fitzpatrick, Sheila. The Russian Revolution, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 102-103. 
46  Gooding, John, Socialism in Russia: Lenin and his legacy, 1890-1991, New York: Palgrave, 2002, f. 121; 

Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 6 
47 Mawdsley, Evan. The Stalin Years: The Soviet Union, 1929-1953, Manchester: Manchester University Press, 2003, 

f. 45-46 
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programeve masive trajnuese shtetërore. Shtimi i numrit të punëtorëve do të shoqërohej 

edhe me një proces mobilizimi dhe disiplinimi të punës. Disiplinimi dhe mobilizimi 

synonin maksimizimin e efiçencës prodhuese. Ky proces kryhej duke shtresëzuar klasën 

punëtore nëpërmjet dallimeve qoftë financiare (duke përdorur diferencime në pagë) qoftë 

morale (duke ngritur në status punëtorët efiçentë nëpërmjet dekorimeve ose kooptimeve 

në nomenklaturë).
48

 Shtresëzimit i bashkëngjitet shtrëngimi shtetëror duke e kthyer punën 

prodhuese në një detyrim ligjor dhe duke penalizuar përtacinë dhe parazitarizmin. 

Ndërprerja ose prishja e procesit prodhues si formë proteste nga ana e punëtorisë 

ndëshkohej tepër energjikisht duke e konsideruar si atë si sabotim dhe duke e paralelizuar 

me dezertimin përballë armikut në ushtri.
49

 Organizatat e punëtorëve, sindikatat dhe 

bashkimet profesionale humbasin autonominë e tyre
50

 dhe bashkë me të edhe karakterin 

origjinal duke u kthyer në mjete të pushtetit politik, në ―rripa transmisioni‖.
51

 Me anë të 

masave të këtilla militarizohet procesi prodhues duke zhdukur çdo lloj autonomie në 

gjirin e këtij grupimi shoqëror që teorikisht përfaqësonte klasën pushtetmbajtëse. 

Punëtoria pre-socialiste humbet kësisoj traditën e vet revolucionare në saje të disiplinimit 

shtetëror dhe humbjes së karakterit të saj origjinal edhe si pasojë e ―ruralizimit‖ masiv.  

Fshatarësia përbën grupin më të madh shoqëror. Impakti i parë i stalinizmit mbi këtë grup 

është ndezja e luftës klasore në gjirin e saj.
52

 Duke e ndarë fshatarësinë në 3 kategori 

kryesore me bazë ekonomike: fshatarë të varfër (bedniaki), të mesëm (seredniaki) dhe të 

pasur (kulaki),
53

 sistemi stalinist synonte ta disiplinonte dhe sundonte këtë klasë 

nëpërmjet përçarjes. Sundimi nuk lipsej vetëm nga përbuzja tradicionale e marksizmit 

klasik ndaj botës rurale, porse kryesisht nevojitej për implementimin e reformave 

madhore ekonomike, sidomos kolektivizimit të prodhimit bujqësor, me synim rritjen e 

sasisë së prodhimit dhe përvetësimin shtetëror të mbivlerës dhe eksportimit të saj në 

tregjet ndërkombëtare për të siguruar kapital.
54

 Ky kapital qe i domosdoshëm për ngritjen 

                                                           
48 Ibid. f. 46; Gill, Graeme J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge: Cambridge University Press, 

1990, f. 11. 
49 Davies, Robert W. Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1998, f. 26. 
50 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 12; Nove, Alec, Stalinism and After:  The Road to Gorbachev, London: Routledge, 

1992, f. 41. 
51 Termin ―rripa transmisioni‖ e përdori së pari Lenini në një fjalim të famshëm kundër Trockit në Kongresin e 8-të të 

sovjetëve(1920), ndërsa përkufizimin dhe përmbajtjen e termit do ta sqaronte Stalini në veprën e tij: ―Mbi bazat e 

leninizmit‖(1926). Në të Stalini, teksa analizon strukturën dhe mekanizmat konkrete të Diktaturës së proletariatit, i 

ndan ato në ―leva‖, ―rripa transmisioni‖ dhe në ―forcë drejtuese‖. Tek levat dhe rripat e transmisionit hynë sindikatat, 

sovjetët, kooperativat e prodhuesve dhe të konsumatorëve si dhe organizatat e rinisë. Rëndësia e këtyre entiteteve 

qëndron në aftësinë e tyre unike si organizuese dhe kanalizuese të masave të gjera të popullsisë në proceset ekonomiko-

prodhuese dhe administrativo-politike të ideuara nga qendra. Roli i forcës drejtuese, i koordinatores, i rezervohet 

Partisë bolshevike që ka si detyrë ti koordinojë dhe ti drejtojë këto organizata të masave drejt ―emancipimit të klasës 

punëtore‖, Stalin, Joseph V. ‗Concerning Questions of Leninism‘ tek: Works, Vol. 8,  Moscow: Foreign Languages 

Publishing House, 1954, f. 33-38. 
52 Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f. 160, 162-163, 

178; Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1999, f. 83. 
53 Në diskursin teorik Stalinist termi ‗kulak‘ më shumë sesa një kategori ekonomiko-shoqërore (kulak ekonomik) nën-

kuptonte një kategori ideologjiko-shoqërore (kulak ideologjik). Me kulak ideologjik nënkuptohej çdo fshatar që 

kundërshtonte kolektivizimin e mjeteve prodhuese në fshat. Pikërisht kuptimi ideologjik i termit kulak do të përdoret 

më së shumti, dhe shpeshherë në mënyrat më arbitrare, në vazhdën e luftës së klasave në fshat, ‗dekulakizimit‘. Shih: 

Nove, Alec, Stalinism and After: The Road to Gorbachev, London: Routledge, 1992, f. 35. 
54 Këtë parim e shpjegon vetë Stalini në një fjalim përpara Komitetit Qendror në vitin 1928: ―Në vendet kapitaliste 

industrializimi u bazua jo vetëm mbi akumulimin e brendshëm porse edhe në plaçkitjen e vendeve të tjera, kolonive, si 
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e infrastrukturës industriale dhe krijimin e një makinerie ushtarake moderne. Stalinizmi 

mund të përkufizohet kësisoj si një metode ekstreme ―shteti përthithës‖ kapitali nga 

fshatarësia.
55

 Nga ky element qendror, si edhe nga nevoja për të furnizuar me mallra 

ushqimore të lira zonat urbane dhe ushtrinë, buron nevoja e vazhdueshme për të 

kontrolluar fshatarësinë.
56

 Ky kontroll kryhet pikësëpari duke vënë nën kontroll shtetëror 

prodhimin bujqësor (nëpërmjet kolektivizimit të mjeteve prodhuese në fshat) dhe së dyti 

duke shkatërruar strukturat tradicionale rurale. Shkatërrimi i mikrobotës
57

 tradicionale 

fshatare realizohet nëpërmjet politikave të caktuara demografiko-organizative 

(zhvendosja e një pjese të madhe të rinisë rurale drejt qyteteve për shkollim, punësim në 

industri dhe shërbim ushtarak, dhe dërgimi i kuadrove nga qyteti drejt fshatit; mekanizimi 

i bujqësisë dhe teknologjizimi i procesit prodhues bujqësor), dhe ideologjiko-kulturorë 

(implementimi i revolucionit kulturor në fshat nëpërmjet sistemit arsimor shtetëror, 

organizatave të masave, organizatave dhe degëve të partisë; ideologjizimit dhe politizimit 

të procesit prodhues; goditjes ndaj besimit fetar dhe traditës rurale).
58

 Ashtu si me 

punëtorinë urbane edhe me fshatarësinë kryhet një proces disiplinimi dhe mobilizimi 

nëpërmjet militarizimit të procesit prodhues.  

Grupi i fundit shoqëror përbëhet nga të ashtuquajturit ‗të përjashtuarit‘(лишенции)
59

 Në 

këtë grupim hynë të gjithë individët që sistemi i identifikonte si kundërshtarë realë dhe 

                                                                                                                                                                             
dhe kredive nga jashtë. Të gjithë e dimë sesi Anglia, për shekuj me radhë përthithte pasuritë e kolonive të saja 

anembanë kontinenteve dhe sesi i investonte këto të ardhura në industrinë e vet....Vendi ynë ndryshon nga vendet 

kapitaliste për faktin se ne nuk mund të plaçkitim kolonira dhe vende të huaja. Ndaj ky shteg është i mbyllur për ne. Por 

vendi ynë nuk mund të siguroj as edhe hua nga jashtë. Rrjedhimisht edhe ky shteg qëndron i mbyllur për ne. Atëherë 

çka na mbetet? Një zgjidhje na mbetet: të zhvillojmë industrinë tonë në bazë të akumulimit të brendshëm...Po cilat do 

jenë burimet e këtij akumulimi? Dy janë ato: së pari vlera e prodhuar nga punëtoria industriale, dhe së dyti fshatarësia‖, 

Stalin, Joseph V. ‗Industrialisation and the Grain Problem‘ tek: Works, Vol. 11,  Moscow: Foreign Languages 

Publishing House, 1954, f. 165-167. Shih edhe: Pospjellov, P. N; Mitin, M. B, J. V. Stalin: Një biografi e shkurtër, 

Tiranë: Shoqëria e Miqësisë Shqipëri-Bashkimi Sovjetik, 1950, f. 87. 
55 Viola, Lynne. „Stalinism and the 1930-s‟, tek: Gleason, Abbott. (ed.) A Companion to Russian History, Oxford: 

Blackwell, 2009, f. 374. 
56 Nove, Alec, Stalinism and After: The Road to Gorbachev, London: Routledge, 1992, f. 21, 33. 
57 Termin ―mikrobotë‖ autori (S.M) e përdor duke iu referuar kuptimit te saj antropologjik-kulturor, si përbashkësia e 

ndërveprimeve të një individi me grupet shoqërore më të afërta për të dhe në të cilat ai bën pjesë dhe ka kontakte 

personale dhe të shpeshta, si: familja, shoqëria dhe kolektivi i punës a i shkollës, dhe jo në kuptimin politik stalinist të 

fjalës, kuptim i cili e sheh atë si sinonim të interesave të ngushta. Shih: Kostallari, Androkli, (red.), Fjalor i gjuhës së 

sotme shqipe, Tiranë: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, 1980, f. 1137. 
58 Wood, Alan, Stalin and Stalinism, London: Routledge, 1990, f. 34; Mawdsley, Evan. The Stalin Years: The Soviet 

Union, 1929-1953, Manchester: Manchester University Press, 2003, f. 43-45; Sandle, Mark, A short history of Soviet 

socialism, London: University College London Press, 1999, f. 180-181. 
59 Nën këndvështrimin e autorit (S.M) termi sovjetik ‗lishentsii‘ (të përjashtuarit/të privuarit) përmbledh më saktë të 

gjitha kategoritë shoqërore të diskriminuara nën regjimin stalinist. Kjo sepse e përbashkëta e kësaj kategorie qëndronte 

tek mohimi i disa të drejtave nga ana e autoriteteve, të drejta të cilat zakonisht i gëzonin qytetarët e tjerë. Ky privim 

mund të kishte karakter ligjor ose mund të përbënte thjesht një praktikë të zakonshme jo të sanksionuar në ligj. Origjina 

e këtij privimi duhet kërkuar tek karakteri ideologjik i sistemit stalinist. Shteti sovjetik i themeluar nga Lenini, në 

ndryshim nga shtetet e tjera moderne të cilat kishin si bazë një kombësi të caktuar, kishte një karakter klasor dhe 

ndërkombëtar. Ndaj dhe diskriminonte ato të cilët i konsideronte si pjesëtarë të klasës antagoniste, borgjezisë. Nëse 

shtetet kombëtare diskriminonin mbi bazë etnike, shteti sovjetik diskriminonte mbi bazën e qasjes ndaj punës 

prodhuese. Ky diskriminim u mishërua në të parën kushtetutë sovjetike, atë leniniste të 1918, ku u mohoheshin të 

drejtat politike të gjithë atyre personave të cilët në sistemin e kaluar kishin shfrytëzuar punën e të tjerëve për fitim 

personal, si dhe atyre që kishin kundërshtuar aktivisht pushtetin e sovjetëve. Në kushtetutën staliniane të 1936 këto 

diskriminime u tërhoqën mbi bazën e ‗zhdukjes së shoqërisë të ndarë në klasa antagoniste‘ dhe të gjithë qytetarëve ju 

garantuan të drejta të barabarta. Supozohej se duke ju qasur punës prodhuese në pozita të njëjta me gjithë pjesën tjetër 

të popullsisë, ish-borgjezët e dikurshëm do ta fitonin me punë në shërbim të mirëqenies së gjithë shoqërisë të drejtën e 

tyre për integrim dhe barazi. Porse diskriminimi vazhdoi në praktikë në formën e mohimit të disa të drejtave të 

ndryshme nga ana e aparatit shtetëror dhe përndjekjes së vazhdueshme nga organet e sigurimit, si edhe stigmatizimit të 
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potencialë. Këtu bëjnë pjesë pikësëpari ‗ishët‘, ‗armiqtë e klasës‘(Бывшие/классовые 

враги), të deklasuarit, pjesëtarët dhe pas-ardhësit e ish-elitës para-komuniste.
60

 Kjo elitë 

mund të ndahej në disa grupime, me bazë mjetet e ndikimit të saj mbi shoqërinë. Në krye, 

sipas teorisë marksiste, ishte elita ekonomike, ‗borgjezia‘: që nga fshatarët e pasur, 

kulakët, dhe deri tek latifondistët e mëdhenj dhe pjesëtarët e fisnikërisë; që nga tregtarët e 

mesëm e të mëdhenj dhe deri tek kapitalistët industrialë dhe financiarë, që kishin si tipar 

të përbashkët jo vetëm pronësinë mbi mjetet e prodhimit porse edhe përfitimet materiale 

nga shfrytëzimi i punës me pagesë të pjesës tjetër të shoqërisë. E tërë kjo kategori qe 

shpronësuar nga sistemi sovjetik, ndaj anëtarët e saj shiheshin si armiq të përbetuar të 

sovjetëve.
61

 Pas saj vinte elita politike: ish-nëpunësit dhe xhandarët, oficerët dhe 

burokratët, juristët me pozitë dhe eksponentët politikë të sistemit pre-socialist. Teoria 

marksiste i shihte këta si vegla dhune në shërbim të borgjezisë për të shtypur popullin 

punonjës, dhe një pjesë e tyre kish rezistuar edhe me dhunë ndaj ardhjes në pushtet të 

bolshevikëve. E fundit qe elita ideologjike, intelektualët jo-bolshevikë dhe anëtarët e 

klerit. Këta konsideroheshin në masë si ‗masha‘ ideologjike e borgjezisë, si prodhuesit 

dhe shpërndarësit e ‗opiumit‘ për masat e shtypura të popullit. Intelektualët që nuk 

konvertoheshin dhe klerikët që nuk ç‘konvertoheshin shiheshin gjithmonë me dyshim.
62

 

Kategorisë së ‗ishve‘ u shtohen edhe ata elementë shoqërorë që kundërshtojnë politika të 

veçanta të pushtetit komunist ose që deklarohen si armiq të sistemit, ‗armiq të popullit‘ 

(врагов народа) nga organet partiako-shtetërore.
63

 Kjo kategori shtrihet që nga fshatarët 

dhe punëtorët e thjeshtë dhe deri tek pjesëtarët më të lartë të nomenklaturës. 

Diskriminimi ndaj grupeve shoqërore që shiheshin si armiqësore nga regjimi varionte nga 

                                                                                                                                                                             
theksuar nga ana e pjesës tjetër të shoqërisë. Këto praktika megjithëse nuk qenë bazuar ne asnjë ligj, gjenin frymëzim 

në parimin teorik stalinist të ‗ashpërsimit të luftës së klasave në kushtet e socializmit‘. Sipas këtij parimi me zhdukjen e 

bazës së saj ekonomike borgjezia humbiste pushtetin që kishte mbi shoqërinë porse nga ana tjetër shtohej urrejtja dhe 

armiqësia e saj ndaj pushtetit sovjetik. Si pasojë e këtij zhvillimi lufta e borgjezisë ndaj socializmit ndryshon në natyrë. 

Meqenëse ka humbur bashkë me bazën ekonomike dhe armët e saj ‗të forta‘, ish-borgjezia përdor armët e ‗të dobëtit‘, 

lufta e saj sofistikohej, bëhej e fshehtë, armiku ‗maskohej‘ dhe ‗infiltrohej‘. Ish-borgjezët integroheshin në sistemin e ri 

socialist me synim që ta luftonin atë nga brenda, ta sabotonin e demoralizonin në rrugën e vet plot vështirësi dhe 

rreziqe ‗drejt komunizmit‘. Ndaj dhe lipsej nga ana e organeve të partisë dhe të  sigurimit, dhe sidomos nga ana e gjithë 

elementëve politikisht të shëndoshë në shoqëri një ‗vigjilencë konstante‘, me synim ‗demaskimin e armiqve të fshehur 

në radhët tona‘. Ky karakter ideologjik i diskriminimit në stalinizëm është tejet i rëndësishëm për të kuptuar shkakun 

dhe natyrën e terrorit brenda sistemit. Shih: Alexopoulos, Golfo. Stalin‟s Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet 

State, 1926–1936, Ithaca: Cornell University Press, 2003, f. 1-11, 183-187; Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: 

Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: Oxford University Press,  2000, f. 2, 55-56, 

116-122, 134, 193, 217. 
60 Fitzpatrick, Sheila. The Russian Revolution, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 10. 
61  Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, f. 182; 

Fitzpatrick, Sheila. The Russian Revolution, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 11-12. Në fjalimin e tij përpara 

KQ të PKBRSS mbi rezultatet e planit të parë pesë-vjeçar, në janar 1933, Stalini do të përshkruante kësisoj pozitën e 

‗armiqve të klasës‘ në sistemin e ri: ―..Të shkulur nga rrënjët e tyre dhe të shpërndarë anembanë BRSS-së, këta ‗ish‘ 

kanë gërryer shtegun e tyre brenda ndërmarrjeve dhe fabrikave tona, në zyrat tona qeveritare dhe në ndërmarrjet 

tregtare, në hekurudha dhe në ndërmarrjet e transportit ujor, dhe, kryesisht, në kooperativat dhe fermat shtetërore. Ata 

janë zvarritur në këto vende dhe kanë gjetur strehë në to, duke veshur maskën e ‗punëtorit‘ dhe ‗fshatarit‘, dhe disa prej 

tyre kanë arritur të depërtojnë gjer në Parti. Ç‘ka mbartin ata me vete në këto vende? Sigurisht që ata mbartin urrejtjen 

e tyre karshi Regjimit sovjetik, një ndjenjë armiqësie të zjarrtë kundrejt formave të reja të ekonomisë, jetës dhe kulturës 

së re. Këta zotërinj nuk janë më në gjendje të sulmojnë ballazi Regjimin sovjetik. Ata dhe klasat e tyre e kanë provuar 

disa herë këtë lloj sulmi por janë shpartalluar e shpërndarë. Ndaj dhe i vetmi shteg që u ka mbetur është tu bëjnë të liga 

dhe dëme punëtorëve, kooperativistëve, Regjimit sovjetik dhe Partisë..‖, shih: Stalin, Joseph. V. ‗The Results of the 

First Five-Year Plan‘ tek: Works, Vol. 13, Moscow: Foreign Languages Publishing  House, 1954, f. 211-212. 
62 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 116, 128. 
63 Fitzpatrick, Sheila. The Russian Revolution, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 12-13. 
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privimi me ligj i të drejtave të caktuara tek praktika të caktuara diskriminuese të pa 

bazuara në ligj, por të implementuara në vazhdën e politikës staliniste të ‗ashpërsimit të 

luftës së klasave në kushtet e socializmit‘.
64

  

Sistemi i mobilitetit social kësisoj funksiononte nga poshtë-lartë: nga fshatarësia dhe 

punëtoria mund të ngriheshe drejt inteligjencës ose nomenklaturës, porse funksiononte 

edhe në drejtimin e kundërt, nga lartë-poshtë: nga nomenklatura mund të përfundoje drejt 

klasës së fundit, asaj armike. Dhe gjithnjë lëvizja, si nga poshtë-lartë ashtu dhe lartë-

poshtë, realizohej nga vullneti i ―Olimpit‖ të pushtetit. Këtu mund të konstatojmë disa 

nga paradokset e shumta të sistemit shoqëror stalinist: nga njëra anë sistemi qe i hapur 

dhe gjithë grupeve shoqërore u mundësohej ngritja në status dhe kalimi nga një grupim 

inferior drejt një grupimi më sipëror, dhe, nga ana tjetër, për ata që damkoseshin si 

―armiq‖ sistemi mbyllej hermetikisht. Paradoksi tjetër qe dikotomia ndërmjet një 

barazimtarie formale dhe një hierarkie reale.
65

  

Fusha kulturore
66

 e stalinizmit përbën njëkohësisht një aspekt të rëndësishëm dhe tepër 

interesant të fenomenit nën studim. Një pjesë e rëndësishme e studiuesve të stalinizmit 

thekson nevojën për një analizë të aspekteve kulturore staliniste me synim kuptimin më të 

plotë të natyrës së vetë sistemit. Në fakt, asnjë regjim revolucionar nuk mund të kuptohet 

pa analizuar aspektin e tij kulturor. Vendosja e një rendi të ri politik, ekonomik dhe 

                                                           
64 Fitzpatrick, Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s ,Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 11, 193. 
65 Ibid. f. 95-114; Sandle, Mark, A short history of Soviet socialism, London: University College London Press, 1999, 

f. 201; Nove, Alec, Stalinism and After: The Road to Gorbachev, London: Routledge, 1992, f. 40-44. 
66 Pikësëpari, është e rëndësishme të ndalojmë në përkufizimin e konceptit të ―Kulturës‖, që siç ka theksuar Raymond 

Williams, studiuesi kryesor i këtij koncepti, përbën një nga termat më komplekse dhe qendrore të shkencave sociale. 

Termi kulturë në mesjetë nënkuptonte teknikat për mbarështimin e bujqësisë dhe blegtorisë: kulturat bujqësore dhe 

kulturat blegtorale. Në shek. XVI, kryesisht në sajë të Francis Bacon dhe Thomas Hobbes, termi kulturë bëhet më 

abstrakt dhe kalon nga tokat bujqësore drejt mendjes dhe sjelljes njerëzore, të cilat në sajë të dijes dhe arteve 

mbarështohen njësoj si prodhimi bujqësor. Kësisoj kultura kthehet në një veçanti të klasave të larta, elitave, që në sajë 

të mirëqenies ekonomike i mundësojnë vetes të ―kulturojnë‖ mendjet dhe sjelljet e tyre. Një konceptim i tretë i kulturës 

merr jetë përgjatë Iluminizmit, ku termi vishet me një domethënie të re. Në këtë periudhë me ―kulturë‖ nënkuptohej një 

proces universal, i përgjithshëm, zhvillimi shoqëror. Ky proces unilinear zhvillimi shoqëror, ose ―civilizimi‖, kryhej në 

sajë të kalimit të shoqërive nga stadet më të ulëta drejt stadeve më të larta, nga ―barbaria‖ drejt ―qytetërimit‖, nga 

―primitivizmi‖ drejt ―kulturës‖. Duke qenë qytetërimi mbizotërues botëror, ai më i përparuar teknologjikisht, 

Qytetërimi evropian, kultura perëndimore, përfaqësonte pararojën e zhvillimit, modelin kulturor par excellence. Ky 

formulim i kulturës do përdorej gjerësisht nga antropologjia e shek. XIX. Karakteri eurocentrist i këtij konceptimi do të 

kritikohej fort nga rryma anti-iluministe romantike. Nën ndikimin e Herderit termi kulturë do të kthehet në shumës, do 

marrë një karakter plural, dhe do të nënkuptonte gjuhën, mënyrat e jetesës, zakonet, vlerat dhe normat e popujve të 

ndryshëm. Kultura përfaqësonte për Herderin shpirtin e popujve ―volksgeist‖, tiparin themeltar që njëkohësisht 

bashkonte dhe dallonte popujt mes tyre. Modeli herderian do ketë një ndikim thelbësor në antropologjinë e fillimit të 

shekullit të XX, duke i dhënë kulturës kuptimin shumës dhe horizontal, në vend të atij njëjës dhe vertikal. Kësisoj sipas 

këtij kuptimi, të ashtuquajtur: ―antropologjik‖,  kulturat e ndryshme nënkuptonin gjuhët, mënyrat e jetesës, vlerat, 

normat dhe kuptimet e përbashkëta të grupeve të ndryshme shoqërore si kombeve, klasave dhe periudhave të ndryshme 

historike. Ky kuptim relativizues i kulturës do të dominojë fuqishëm përdorimin e konceptit të kulturës në Shkencat 

sociale. Pikërisht këtë kuptim ―antropologjik‖ do të përdorim në analizën tonë. Pra kulture si një dije e përbashkët që 

lind dhe çimenton marrëdhëniet shoqërore në një periudhë të dhënë. Me kulturë, pra me këtë dije të përbashkët 

shoqërore, do të kuptojmë normat, si pritshmëritë e shoqërisë mbi sjelljen e anëtarëve të saj; vlerat: si kriteret gjykuese 

të shoqërisë mbi çka është e përshtatshme, e drejtë dhe morale; rolet shoqërore: si pritshmëritë që shoqëria ka ndaj 

anëtarëve të saj që mbulojnë vende të caktuara brenda strukturës shoqërore;  simbolet: si mjetet kryesore të 

komunikimit, qofshin në formë të shkruar a të folur, gjestet me përmbajtje kulturore, objekte të caktuara apo rituale; 

teknologjia: si përbashkësia e informacionit, teknikave dhe mjeteve që anëtarët përdorin për të plotësuar nevojat e tyre; 

ideologjia: si tërësia e besimeve të përbashkëta mbi realitetin fizik dhe shpirtëror, me anën e të cilave interpretohet ky 

realitet. Shih: Bocock,  Robert. ‗The Cultural Formations of Modern Society‘ tek: Hall, Stuard; Gieben, Bram, 

Formations of Modernity, Cambridge: Polity Press, 1992, f. 231-234; Eitzen, Stanley, In Conflict and Order: 

Understanding Society, Newton: Allyn & Bacon, 1988, f.  112-117. 
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shoqëror do të ishte i pamundur nëse nuk do të zëvendësoheshin normat, vlerat, simbolet 

dhe botëkuptimet e vjetra shoqërore me ato të reja që përfaqësonin vizionin 

revolucionar.
67

 Kultura është parakusht i ekzistencës së çdo grupi shoqëror, ndaj dhe 

impakti i regjimit mbi shoqërinë nuk mund të kuptohet pa analizuar  proceset kulturore 

mbi të cilat kjo shoqëri strukturohet.  

Kultura shoqërore nën stalinizëm,
68

 nën një vështrim sipërfaqësor nxjerr në dukje një sërë 

paradoksesh dhe antinomish, që në një vështrim më të thelluar shpjegohen qartësisht nëse 

e shohim modelin sovjetik nën një këndvështrim historiko-krahasues. Për të përmendur 

disa nga këto paradokse kulturore si psh.: praninë e vlerave, normave dhe simboleve 

moderne bashkëngjitur me ato neo-tradicionale; prania elementëve ikonoklastikë 

bashkëngjitur me elementë ikonofilë; prania e elementëve racionalë bashkëngjitur atyre 

romantikë; prania e elementëve asketikë bashkëngjitur elementëve hedonikë. Siç e 

theksuam edhe më lart, një analizë historiko-krahasuese e zgjidh antinominë e 

sipërpërmendur. Çelësi që na nevojitet është studimi i politikave shtetërore kundrejt 

shoqërive duke filluar nga shekulli i XIX. Këto politika e kanë origjinën tek mendimi 

iluminist dhe pozitivist, dhe arsyen e të qenit tek nevoja e shteteve moderne për të 

legjitimuar pushtetin e tyre në rritje, si dhe në nevojën e tyre për të mobilizuar popullsinë 

në kuadër të konkurrencës ekonomiko-ushtarake me shtetet e tjerë. Politikat masive 

shtetërore kundrejt shoqërisë në territoret e tyre përbëjnë një trend madhor të përbashkët 

për të gjithë shtetet perëndimore duke filluar që nga Revolucioni Francez. Duke 

zëvendësuar kulturën tradicionale me elementë kulturorë racionalë do të prodhohej një 

rend shoqëror i ri, ekonomikisht më produktiv, politikisht më efektiv, shoqërisht më 

                                                           
67 Gill, Graeme, Symbols and Legitimacy in Soviet Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, f. 1. 
68 Studiuesi amerikan E. A. Rees e ka përkufizuar në këtë formë ‗kulturën staliniste‘: ―..Sistemi stalinist u përpoq të 

krijonte një kulturë të re, e cila të përfshinte krejt ekzistencën e individit në tërësinë e vet. Ajo aspironte ristrukturimin 

rrënjësor të shoqërisë dhe të kulturës, ku përkatësia klasore përcaktohej nga regjimi, identitetet riformësoheshin, dhe 

një konceptim sovjetik krejt i veçantë i ‗kulturnost‘, i cili synonte krijimin e njeriut të ri sovjetik, u propagandua  

përmes sovjetizimit të sistemit të arsimit (obrazovanie) dhe edukimit (vospitanie), regjimi kërkoi të ristrukturonte 

vetëdijen shoqërore, të rrënjoste vlerat socialiste, të nxiste patriotizmin sovjetik, duke tronditur e trazuar njëkohësisht 

mendimet dhe praktikat tradicionale, kryesisht nëpërmjet një sulmi të paprecedentë e të organizuar kundër fesë. 

Përvojat jetësore të njerëzve u transformuan; nëpërmjet sovjetizimit të familjes, të fëmijërisë, marrëdhënieve dhe 

identiteteve gjinore, me anë të transformimit të marrëdhënieve në vendin e punës, argëtimit dhe kohës së lirë. Të gjitha 

fushat e dijes (tekstet shkollore, enciklopeditë, fjalorët, udhëzuesit, hartat) u ristrukturuan si pjesë e krijimit të një 

botëkuptimi tërësisht të ri sovjetik. Kjo u shoqërua me përhapjen e një konceptimi ‗qëllimist‘ të etikës dhe një 

moralizmi i ri sovjetik. Regjimi kërkoi të krijonte gjuhën e vet, konceptet e veta, sistemin e vet vleror, dhe diskursin e 

vet. Stephen Kotkin shpiku termin ‗e folura bolshevike‘ për të ilustruar shkallën në të cilën shteti arriti një riformësim 

të ndërgjegjes së masave dhe të brendësimit të sistemit të vlerave zyrtare...Sovjetizimi synonte transformimin e kulturës 

masive; përmes edukimit dhe censurës, dhe zhvillimit të politikave artistike të formësuara nga idealet e ‗Realizmit 

socialist‘. Kjo përfaqësonte një zhvendosje larg konceptimit të ngushtë ‗proletar‘ të artit të epokës së hershme 

revolucionare, dhe kërkoi të krijonte diçka më universale, më shumë klasike, dhe më të lidhur me traditën kulturore të 

realizmit rus. Realizmi socialist përmblidhte tre parime themelore: narodnost (frymën e popullit), klassovost (frymën e 

klasës) dhe partiinost (frymën e partisë). Në këtë, Stalini i parapa shkrimtarët si ‗inxhinierë të shpirtrave njerëzorë‘. 

Kjo gjithashtu përfshinte një angazhim për promovimin e kulturës së lartë, si dhe për kulturën popullore, nëpërmjet 

celebrimit të sentimentalizuar e folklorizuar të popullit (narod) dhe së shkuarës së tij. Mbyllja e sferës publike në 

epokën staliniane ishte e lidhur me një ndryshim të thellë në retorikën politike, në një gjuhë të re e cila i përkufizonte 

marrëdhëniet midis shtetit dhe subjekteve të tij në mënyrë më të ngushtë. Stalini e cilësoi shtetin sovjetik si një 

‗monolit‘ ku çdo person vepron si një hallkë (vintik) në një makineri të madhe, duke përbërë një shembull konkret të 

asaj çfarë Engelsi e kishte karakterizuar si ‗Socializëm kazermash‘ me étatisme-in e vet, disiplinën ushtarake dhe 

uniformitetin. Modeli sovjetik huazoi nga praktikat tradicionale ruse dhe u frymëzua nga idetë socialiste. Regjimi nxiti 

një vetëdije kolektive e cila synonte krijimin e një Homo Sovieticus të ri..‖, shih: Rees E. A. ‗Introduction‘ tek: Rees E. 

A.; Apor B.; Apor, P.; The Sovietization of Eastern Europe - New Perspectives on the Postwar Period, Washington 

DC: New Academia Publishing, 2008. f. 5-6. 
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harmonik. Ndaj, nën ndikimin hegjemonik të filozofisë iluministe dhe pozitiviste, shtetet 

perëndimore do të nisnin një proces ―civilizimi‖ të popullsive nën sundimin e tyre me 

synim parësor fuqizimin e brendshëm kundrejt sfidave të arenës ndërkombëtare. Ky 

proces civilizimi konsistonte në implementimin e vlerave dhe normave të reja, si psh: 

produktivitetit, vetëpërmbajtjes, higjienës personale, shkollimit etj. Në aspektin 

ideologjiko-kulturor botëkuptimi fetar zëvendësohet me mendimin shkencor. Në aspektin 

simbolik kemi daljen në periferi të simboleve fetare e tradicionale dhe zëvendësimin e 

tyre me simbole racionale moderne. Mirëpo tradicionalja nuk zhduket, edhe sepse nuk 

mund të zhdukej menjëherë, ndaj dhe shtetet përdorin edhe elemente të përzgjedhur neo-

tradicionalë me synim krijimin e një identiteti të përbashkët dhe ruajtjen e unitetit social 

në kushtet e reja të një shoqërie urbane industriale. Racionalja përzihet me romantiken 

duke i pajisur shtetet moderne me një teknikë legjitimimi dhe një mjet mobilizimi, 

ekonomik apo ushtarak, tepër efektive. Modeli sovjetik ndan me atë perëndimor shume 

vlera të përbashkëta si ato që sipër-përmendëm, porse ka edhe elementë ekskluziv të tij, 

të cilët burojnë nga natyra ideologjike dhe kushtet konkrete të shoqërive ku ky model 

gjeti zbatim. Disa nga këto elementë tipikë kulturorë të modelit sovjetik morën formën e 

tyre nën regjimin stalinian në vitet 30-të dhe do të qëndronin deri në shembjen e vet 

modelit.
69

 

Le të përmendim konkretisht disa prej tyre. Pikësëpari kultura staliniane ishte anti-

kapitaliste. Në gjenezën e saj qëndron miti i tejkalimit të sistemit kapitalist nga sistemi 

socialist. Kjo ndjenjë e fortë përballjeje me sistemin dominues të modernitetit perëndimor 

kishte rrënjët e veta në dialektikën marksiste që përkthehej konkretisht në kërkimin e një 

modeli që të shërbente si antitezë ndaj modelit kapitalist perëndimor. Ky model duhej jo 

vetëm të qëndronte në këmbë porse pritej që të vërtetonte konkretisht qenësinë e tij 

superiore ndaj modelit perëndimor. Nisur nga ky tipar, studiuesit sot flasin për një 

―Qytetërim stalinist‖ i cili iu kundërvu një ―Qytetërimi kapitalist‖.
70

 Lufta e Ftohtë, nën 

këtë optikë, nuk përfaqësonte thjesht një përballje ideologjike ose politike, porse një 

‗përballje qytetërimesh‘, një fushëbetejë kulturore. Pikërisht në rolin e vet si antitezë e 

kulturës kapitaliste stalinizmi kulturor thekson interesin kolektiv mbi atë individual. Si 

përfaqësues konkret i interesit kolektiv identifikohej aparati partiako-shtetëror, kësisoj 

praktikisht vendosja e shtetit dhe agjendës së tij politiko-ekonomike mbi interesat e 

individëve shihej si një mjet racional që do të shpëtonte shoqërinë nga konflikti i 

brendshëm që shkaktohej nga përplasja e interesave individuale të anëtarëve të saj. Miti i 

harmonizimit të interesave shoqërore, kaq qendror në diskursin kulturor stalinist, ka 

origjinën e vet tek mendimtarët iluministe dhe tek socializmi utopik, për tu trashëguar tek 

stalinizmi nëpërmjet marksizmit. Duke u çliruar nga konfliktet e brendshme, energjitë e 

shoqërisë, të mobilizuara dhe të drejtuara nga aparati partiako-shtetëror, do të shërbenin 

si një shtysë e fuqishme progresi për të arritur dhe tejkaluar sistemin kapitalist. Progresi 

në vetvete matej jo në rritjen e mirëqenies individuale por në rritjen materiale dhe 

kulturore të shoqërisë. Ky parim justifikonte edhe sakrificat e shumta në konsum për 

hesap të investimeve madhore në degët prodhuese të ekonomisë. Një tjetër tipar themeltar 

i kulturës staliniane ishte edhe parimi i saj “lamarkian‖, ose epërsia që i vishej ndikimit 

                                                           
69 Hoffmann, David. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917-1941, Ithaca: Cornell University 

Press, 2003, f. 1-10. 
70 Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, University of California Press, Berkeley, 1995, f. 
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rrethanor mbi atë trashëgimor. Kushtet e jashtme shihen kësisoj si elementi përcaktues i 

çdo zhvillimi. Gjithçka mund të ndryshonte në vartësi të kushteve të jashtme. Ky koncept 

plastik i realitetit do të ketë një ndikim të madh si në botëkuptimin ashtu dhe në politikat 

staliniste. Krijimi i kushteve të reja duhej të ndiqej me domosdo nga krijimi i një shoqërie 

të re dhe, rrjedhimisht, një ‗njeriu të ri‘. Ekonomia socialiste do të prodhonte një shoqëri 

socialiste dhe një individ socialist. Graeme Gill
71

 nënvizon si aspekte qendrore të 

stalinizmit kulturor, së pari: projektimin hierarkik të shoqërisë, mitizimin e heronjve, 

prijësve dhe udhëheqësve. Kjo përbënte në thelb një largim nga kultura tradicionale 

bolshevike, e ajo marksiste në përgjithësi, e cila vendoste në rol kryesor masën e popullit, 

njerëzit e thjeshtë. Projektimi hierarkik i shoqërisë legjitimoi kësisoj shtresëzimin real, 

duke vendosur një pakicë shoqërore në rolin e ‗pararojës‘, prijëses së shoqërisë drejt 

socializmit, ndaj dhe përfituese e privilegjuar e fryteve të tij. Ky shtresëzim do të 

kulmonte me kultin e individit, mishërimit konkret të heroit socialist, që shërbeu si 

legjitimim i autoritetit të udhëheqësve të lartë partiakë, nga Stalini e deri tek sekretarët 

provincialë të PKBRSS(B)-së. Si pasojë e drejtpërdrejtë e tërheqjes nga parimi i 

‗revolucionit botëror‘ drejt atij të ‗ndërtimit të socializmit në një vend të vetëm‘, kultura 

staliniste kishte një ngjyrim të fortë kombëtarist. Heronjtë historikë u vunë në qendër të 

vëmendjes, simbolet kombëtare u integruan në qendër të ritualeve politike dhe koncepti i 

kombit u ngrit në të njëjtin piedestal me atë të klasës. Njëkohësisht, ideologjia marksiste 

formalizohet dhe standardizohet duke përftuar një përdorim shpeshherë retorik në 

realitetin stalinist. Interpretimi i saj në mënyrë ortodokse nga udhëheqësit e lartë 

partiako-shtetërorë do ti jepte asaj një natyrë dogmatike, duke e kthyer mendimin 

marksist në një lloj instrumenti për legjitimimin e politikave të Kremlinit. 
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1.2 – Mendimi akademik mbi stalinizmin, qasjet kryesore interpretuese. 

 

Në këtë kapitull do të ndalemi në pasqyrimin e mendimit akademik mbi fenomenin e 

stalinizmit sovjetik. Sigurisht që një përmbledhje e mirëfilltë e punës akademike mbi 

stalinizmin do të kërkonte shumë më tepër hapësirë sesa mundësitë tona në këtë studim, 

ndaj dhe ne do të përqendrohemi vetëm tek elementet më të rëndësishëm, tek shkollat më 

me ndikim dhe tek paradigmat më qendrore. Një përmbledhje e tillë e mendimit 

akademik mbi fenomenin stalinist është i një rëndësie të veçantë për faktin e thjeshtë se 

interpretimi i fenomeneve komplekse, si ai i rastit në fjalë, nevojit një vëmendje ndaj 

këndvështrimeve të ndryshme, shpeshherë edhe të kundërvënë mes tyre, të cilat në tërësi 

na ndihmojnë në analizën dhe interpretimin e tipareve kryesore të fenomenit. Mendimi 

akademik mbi stalinizmit përbën ende sot, 60 vjet pas vdekjes së liderit sovjetik dhe 20 

vjet pas shembjes së modelit të tij, një ―temë të nxehtë‖. Analiza ndaj modelit sovjetik që 

në fillimet e veta ka qenë e ngarkuar me një tension politik tipik të Epokës së ideologjive 

të mëdha. Ky konflikt ideologjik, sikur të mos mjaftonte, shoqërohej edhe me një 

kundërvënie ndërmjet bllok-shteteve të sistemeve të ndryshme, përballje që do të arrinte 

kulmin e vet në periudhën e ashtuquajtur të ‗Luftës së Ftohtë‘. Ndaj dhe problemi i 

objektivitetit në qasjen studimore ndaj stalinizmit ka qenë, dhe në një farë mase është 

ende sot, problemi thelbësor që ka rënduar mbi komunitetin e studiuesve
72

. Në këtë 

përmbledhje të shkurtër do paraqesim qasje akademike që ndryshojnë nga njëra tjetra 

bazuar në këndvështrimin politik që ato përdorin si kriter krahasues. Kësisoj, duke 

analizuar interpretimet e ndryshme do ta vështrojmë fenomenin stalinist nisur nga pozita 

liberale (Paradigma totalitare), nga pozita të së majtës së moderuar demokratike 

(Paradigma revizioniste) dhe nga pozita marksiste (Paradigma trockiste). Vetëm një 

vështrim gjithëpërfshirës na mundëson një analizë sa më larg ndikimit subjektiv politik. 

Sot pranohet gjerësisht se interpretimi zyrtar sovjetik
73

 nuk ishte gjë tjetër veçse një 

zgjatim i makinerisë propagandistike, dhe një segment në vazhdën e glorifikimit të 

individit që qëndronte në krye të aparatit partiako-shtetëror. Gjithsesi nevojitet të 

paraqesim temat qendrore të versionit zyrtar sovjetik për ta krahasuar atë me 

interpretimet e ndryshme. Sipas këtij versioni stalinizmi ishte një vazhdim politik i 

leninizmit dhe zbatimi konkret dhe i suksesshëm i misionit historik të bolshevikëve për 

realizimin e profecisë marksiste të ndërtimit të një sistemi socialist si model alternativ 

dhe superior ndaj sistemit kapitalist.
74

 Reformat madhore staliniste të kolektivizimit dhe 

industrializimit përbënin etapa të domosdoshme për realizimin e këtij projekti historik 

                                                           
72 Suny, Ronald Grigor, ‗Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the „West‟ wrote its 

history of the USSR‘ tek: Suny, Ronald Grigor (ed.) The Cambridge History of Russia, Volume III, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006, f.1. 
73 Dy veprat kryesore të versionit zyrtar sovjetik mbeten Historia e Partisë Komuniste (Bolshevike) të Bashkimit 

Sovjetik: Kurs i shkurtër  dhe J. V. Stalin: Një biografi e shkurtër e Aleksandrovit, Pospjellovit dhe Mitinit. 

Fatmirësisht të dyja veprat janë përkthyer dhe botuar në shqip 
74 K.Q. i P.K.(B) BRSS. (nën redaktimin e K.Q. të PPSH), Historia e Partisë Komuniste (Bolshevike) të Bashkimit 

Sovjetik: Kurs i shkurtër,Tiranë: Shtëpia Botuese Shtetërore e Literaturës Politike, 1953, f. 370; Aleksandrov, G. F; 

Pospjellov, P. N; Mitin, M. B, J. V. Stalin: Një biografi e shkurtër, Tiranë: Shoqëria e Miqësisë Shqipëri-Bashkimi 

Sovjetik, 1950, f. 190-197. 
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dhe implementimi i tyre u glorifikua si një sukses epokal.
75

 Dhuna masive e aparatit 

shtetëror ndaj shoqërisë u konsiderua si një proces jo vetëm i nevojshëm por edhe si i 

domosdoshëm në rrugën drejt realizimit të këtij misioni historik.
76

 Roli personal i Josif 

Visearonoviç Stalinit u himnizua si vazhdues i denjë i Leninit; si  një zbatues i aftë dhe 

vizionar i projektit të ndërtimit te socializmit; si një udhëheqës i dashur dhe i afërt me 

popullin, i drejtë në qëndrimet e tij; si një teoricien madhor në vazhdën e mendimit 

marksist.
77

 Gjithë politikat e Kremlinit u panë si domosdoshmëri dhe realizmi i tyre si një 

sukses. Dështimet iu veshën sabotimit të armiqve të brendshëm dhe të jashtëm. 

Kundërshtarët e Stalinit brenda Partisë Komuniste Sovjetike u damkosën si agjentë të 

shteteve kapitaliste dhe armiq të popullit sovjetik në rrugën e tij të ndërtimit të 

socializmit.
78

 Fitorja ndaj Gjermanisë hitleriane fuqizoi më tej kultin e Stalinit dhe 

përforcoi më tepër diskursin zyrtar sovjetik mbi epërsinë e sistemit stalinian.
79

 Apogjeu i 

pushtetit të Stalinit dhe i jehonës së versionit zyrtar u arrit ndërmjet viteve 1945-1953, 

kur u pohua se modeli stalinian, pasi qe vendosur suksesshëm në 1/3 e Globit dhe qe 

duke u përballur në terma të barabarta me fuqitë kapitaliste në fushën atomike, paraqiste 

modelin më të mirë politik, modelin e së ardhmes për gjithë shoqëritë.
80

 Pas apogjeut 

filloi rënia, në fillim e Stalinit dhe gradualisht edhe e modelit të tij. Raporti i famshëm i 

Hrushovit në Kongresin e XX të PKBRSS(B)-së goditi në mënyrë direkte rolin personal 

të Stalinit duke u përpjekur të ruante sistemin. Në versionin Hrushovian autorësia e 

fitoreve në rrugën drejt komunizmit qe e partisë dhe masave popullore të mobilizuara nga 

ajo, ndërsa gabimet ju faturuan personalisht Stalinit.
81

 Udha qe ajo e duhura por jo 

udhërrëfyesi. Kulti i Stalinit u zëvendësua me kultin e Leninit
82

 dhe disa nga tiparet më 

anti-demokratike të sistemit stalinian u eleminuan për ti dhënë Partisë Komuniste 

sovjetike formalisht një natyrë më demokratike.
83

 Rrjedhimisht dhe versioni zyrtar 

sovjetik ndryshoi për t‘ju përshtatur direktivave të Kremlinit. Versioni i ri vinte theksin 

tek kulti i individit, mos-respektimi i procedurave demokratike në vendimmarrjen 

                                                           
75 K.Q. i P.K.(B) BRSS. (nën redaktimin e K.Q. të PPSH), Historia e Partisë Komuniste (Bolshevike) të Bashkimit 

Sovjetik: Kurs i shkurtër,Tiranë: Shtëpia Botuese Shtetërore e Literaturës Politike, 1953, f. 316; 340-341; 

Aleksandrov, G. F; Pospjellov, P. N; Mitin, M. B, J. V. Stalin: Një biografi e shkurtër, Tiranë: Shoqëria e Miqësisë 

Shqipëri-Bashkimi Sovjetik, 1950, f.  103-119. 
76 Në këtë drejtim qëndron edhe një nga kontributet kryesore të Stalinit në korpusin ideologjik të marksizëm-leninizmit  

nëpërmjet teorisë së ashtuquajtur ―të ashpërsimit të luftës së klasave‖. Thelbi i kësaj teorie qe premisa bazike se sa më 

shumë që një shoqëri socialiste i afrohej objektivit të saj ideologjik: komunizmit, aq më e fortë bëhej rezistenca e 

forcave shoqërore anti-socialiste dhe rrjedhimisht lipsej që të ashpërsohej nga ana e shtetit socialist funksioni i tij 

shtypës klasor. Shih: Ree van Erik. The Political Thought of Joseph Stalin - A study in twentieth-century revolutionary 

patriotism, London: Routledge, 2002. f. 114-125. 
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Shqipëri-Bashkimi Sovjetik, 1950, f. 192-194. 
78 K.Q. i P.K.(B) BRSS. (nën redaktimin e K.Q. të PPSH), Historia e Partisë Komuniste (Bolshevike) të Bashkimit 

Sovjetik: Kurs i shkurtër,Tiranë: Shtëpia Botuese Shtetërore e Literaturës Politike, 1953, f. 358-359;  Aleksandrov, G. 

F; Pospjellov, P. N; Mitin, M. B, J. V. Stalin: Një biografi e shkurtër, Tiranë: Shoqëria e Miqësisë Shqipëri-Bashkimi 

Sovjetik, 1950, f. 129-130. 
79 Lee, Stephen J., Stalin and the Soviet Union, London: Routledge, 1999. f. 109. 
80 Wood, Alan, Stalin and Stalinism, London: Routledge, 2005, f. 56,59. 
81 Khrushchev, N. S, Memoirs of Nikita Khrushchev: Statesman, Volume III, University Park PS: The Pennsylvania 

State University Press, 2007, f. 155. 
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partiako-shtetërore dhe tek arbitrariteti i disa vendimeve të Stalinit, sidomos tek 

spastrimet ndaj nomenklaturës në vitet 1936-1938. Përveç këtyre problemeve, 

historiografia sovjetike do të vazhdonte të ruante pothuajse të paprekura elementët e tjerë 

të narrativës staliniste.
84

 Ky version do të vazhdonte në formë pothuajse të pandryshuar 

deri në vitet 80-të, derisa ‗hapja e madhe‘ e Gorbaçovit të lejonte një kritikë të thellë dhe 

totale ndaj epokës staliniste. Ndërmjet viteve 1987-1991, në shtypin sovjetik do të 

botoheshin jo vetëm dokumente të rëndësishëm të epokës staliniste, por edhe kritika të 

hapura ndaj sistemit sovjetik ndërmjet viteve 1922-1953, duke prodhuar një indinjatë 

popullore ndaj stalinizmit në veçanti e një de-legjitimim të sistemit sovjetik në 

përgjithësi.
85

  

Interpretimi i parë bashkëkohor kritik ndaj stalinizmit u krye nga rivali kryesor i Stalinit 

brenda Partisë bolshevike: Ljev Trocki. Në veprat e botuara në mërgim, Trocki do ta 

kritikonte stalinizmin nga pozita të majta duke e konsideruar atë si një ―Termidor rus‖, si 

një triumf të elementëve të djathtë brenda Partisë leniniste mbi idealet e vërteta të 

Revolucionit. Shkaku i kësaj fitoreje reaksionare qe burokratizimi i kuadrove kryesorë që 

kishin zëvendësuar platformën revolucionare me interesat e tyre si një kaste e re e cila i 

qe mbivendosur anëtarësisë së thjeshtë të partisë.
86

 Trocki ishte nga të paktët komunistë 

sovjetikë që kritikoi haptazi sistemin sovjetik ndërmjet dy luftërave botërore
87

. 

Paradoksal mbetet fakti se udhëheqës të tjerë bolshevikë, edhe kur viktimizoheshin nga 

sistemi represiv, fajësonin veten dhe i thurnin lavde Stalinit duke përforcuar kësisoj 

besueshmërinë e versionit zyrtar sovjetik. 

‗Kthesa djathtas‘
88

 e regjimit stalinist në vitet 30-të u interpretua si një tërheqje nga 

agjenda bolshevike edhe nga segmente të tjera. Sociologu antikomunist rus Nikolai 

Timashev do të prezantonte në leksikun akademik termin ‗Tërheqja e madhe‘ për të 

sintetizuar natyrën  konservatore dhe elitare të sistemit stalinist. Sipas Timashevit, në 

përballjen ndërmjet programit revolucionar bolshevik dhe praktikës së nevojave 

shtetërore kishte triumfuar kjo e dyta. Regjimi stalinian ishte dëshmia e qartë e fitores së 

kulturës shekullore ruse mbi versionin rus të marksizmit. Stalini, në vazhdën e carëve 

                                                           
84 Gill, Graeme, Symbols and Legitimacy in Soviet Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, f.164-184. 
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reformatorë si Ivani i Tmerrshëm dhe Pjetri i Madh, nuk qe tjetër veçse një autokrat 

modernizues, një krijesë e traditës dhe historisë shekullore ruse më shumë se sa një lider 

revolucionar marksist.
89

 

Përsa u përket vëzhguesve të jashtëm, kryesisht ata perëndimorë, pjesa dërrmuese e tyre 

ishin gazetarë të shtypit prestigjioz evropian e amerikan të atashuar në BS. Këta gazetarë 

qenë të ndarë ndërmjet atyre që kritikonin brutalitetin dhe ekstremizmin bolshevik dhe 

atyre që përkrahnin me entuziazëm eksperimentin sovjetik, duke e konsideruar atë si një 

model të pranueshëm ndaj të këqijave strukturore të kapitalizmit liberal perëndimor. Në 

përgjithësi pjesa dërrmuese e intelektualëve progresistë perëndimorë e përkrahën 

fuqimisht shtetin e ri sovjetik në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore.
90

 Shkaku 

kryesor i kësaj ―dashurie me stalinizmin‖ duhet kërkuar tek kriza ekonomike, politike dhe 

kulturore që pushtoi qytetërimin perëndimor në vitet 20-30. Në klimën intelektuale të 

kësaj krize identiteti, mendimi se kapitalizmi perëndimor ishte në rrugën e muzgëtirës 

dhe se vendin e tij do ta zinte një qytetërim i ri, një qytetërim i cili do të kishte aftësinë të 

tejkalonte kontradiktat dhe problemet e shumta të sistemit të vjetër borgjezo-liberal, 

kishte zënë vend qendror.
91

 Suksesi mbresëlënës i regjimeve totalitare, qofshin të majta 

ose të djathta, mund të shpjegohet më qartë nën këtë prizëm. Ekseset e reformave 

radikale staliniste në fushën ekonomike dhe sociale dhe terrori masiv kundrejt aparatit 

burokratiko-partiak nuk e cenoi shumë entuziazmin e pjesës dërrmuese të admiruesve 

perëndimorë të regjimit sovjetik në vitet 30-te. Kthimi i një perandorie autokrate dhe të 

prapambetur në një fuqi të madhe industriale që promovonte sistemin e një barazie 

ekstreme dhe të një mirëqenieje të kapshme nga të gjitha segmentet e popullsisë nuk 

mund të mos qe tërheqës, jo vetëm për vendet e pazhvilluara por edhe për intelektualët 

progresistë të Evropës perëndimore. Kjo simpati e qarqeve progresiste ndaj Stalinit dhe 

regjimit të tij do të arrinte kulmin përgjatë Luftës së Dytë Botërore. Në 1945, teksa 

flamuri sovjetik valëvitej mbi Reichstag, mbarë opinioni botëror i thurte lavde liderit 

sovjetik dhe sistemi i tij politik u himnizua si një alternativë e suksesshme përparimi. 

Edhe jashtë qarqeve progresiste dhe të majta modeli sovjetik shihej si një sistem në mos 

perfekt të paktën i përshtatshëm për kushte të caktuara historike.
92

  

‗Muaji i mjaltit‘ ndërmjet demokracive perëndimore dhe Shtetit sovjetik do të 

përfundonte me shtrirjen e influencës sovjetike në Evropën lindore dhe me forcimin e 

lëvizjeve komuniste të përkrahura nga Moska në Azi. Vala fitimtare e lëvizjeve 

komuniste do të shkaktonte shqetësime të shumta në kancelaritë perëndimore, sidomos në 

Washington. Ndërmjet alternativave të ndryshme mbi mënyrën se si duhej reaguar ndaj 

ekspansionit në dukje të pandalshëm komunist, alternativa e përballjes direkte fitoi 

epërsinë. Një raport i zyrtarit të lartë të Ambasadës Amerikane në Moskë George F. 

Kennan drejtuar Departamentit të Shtetit, i ashtuquajturi ‗Telegrami i gjatë‘, do të 
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përbënte boshtin ideologjik të strategjisë amerikane ndaj ekspansionit komunist për 40-të 

vitet në vazhdim.
93

 Kennan theksonte natyrën ekspansive të Shtetit rus që në gjenezën e 

tij, duke e parë këtë ‗ekspansionizëm gjenetik‘ si natyrën parësore të fuqisë euro-aziatike 

të diktuar nga kushtet gjeo-politike dhe nga tradita historike. Komunizmi nuk ishte gjë 

tjetër veçse një mjet ideologjik në shërbim të kësaj tradite. Kennan theksonte gjithashtu 

edhe natyrën konfliktuale të ideologjisë marksiste-leniniste dhe profecisë së saj mbi 

shembjen e qytetërimit kapitalist duke e parë atë si një parim madhor që diktonte sjelljen 

e udhëheqësve në Kremlin.
94

 Nisur nga këto premisa duhej konsideruar se ambiciet e 

Moskës qenë totale dhe agresive. Lëshimet dhe toleranca e Perëndimit në vend që ta 

ndalnin shtrirjen e komunizmit do ta nxisnin atë akoma edhe më shumë. Ndaj komunizmi 

duhej përballuar, ‗përmbajtur‘, në mbarë Globin nëpërmjet një politike aktive anti-

komuniste. Kjo politikë duhej zbatuar në disa drejtime strategjike. Pikësëpari në drejtimin 

politik duke krijuar aleanca ushtarake me shtetet e kërcënuara drejtpërsëdrejti nga Moska, 

ose tërthorazi nga lëvizjet e brendshme komuniste. Në aspektin ekonomik duke financuar 

rindërtimin e vendeve të shkatërruara nga Lufta e Dytë Botërore dhe zhvillimin e 

vendeve të prapambetura. Një ekonomi e zhvilluar që mundësonte mirëqenie të gjerë 

shoqërore shihej si mjeti më optimal për të luftuar simpatitë ndaj komunizmit në qarqet e 

punëtorisë dhe shtresave të ulëta. Në drejtimin ideologjik duhej luftuar marksizëm-

leninizmi sovjetik duke ri-paraqitur fuqishëm alternativën e demokracisë-liberale dhe 

epërsinë e sistemit kapitalist ndaj atij komunist. Me këtë qëllim strukturat shtetërore 

amerikane u përqendruan në ngritjen e institucioneve kërkimore shkencore për studimin e 

thelluar të regjimit sovjetik dhe të shteteve komuniste. Një fushë e re studimore lindi ne 

bregun perëndimor të Atlantikut: sovjetologjia, një fushë kërkimore multi-disiplinore ku 

historianët, shkencëtarët socialë, ekonomistët dhe politologët gërshetuan përpjekjet e tyre 

në shërbim të ‗kryqëzatës‘ perëndimore kundër komunizmit.
95

 Studiuesit anti-komunistë, 

pikëpamjet kritike e të cilëve qenë injoruar në periudhën e entuziazmit pro-sovjetik të 

viteve ndërmjet luftërave dhe të aleancës antifashiste, u vunë në qendër të mendimit 

akademik mbi regjimin stalinist.
96

 Elementët negativë të politikave të Kremlinit u mbi-

theksuan duke u konsideruar si tipare esenciale të modelit sovjetik. Gjithsesi mungonte 

një interpretim i plotë dhe shpjegues se çfarë qe modeli sovjetik nën Stalinin dhe cilat 

qenë shtyllat kryesore ku mbështetej suksesi i tij. Ky interpretim do të merrte formë duke 

u bazuar në dy vepra madhore të sovjetologjisë: Origjina e Totalitarizmit (1951) e Hana 

Arendit si dhe Diktatura  Totalitare dhe Autokracia (1956) e Carl Friedrich dhe Zbigniew 

Brzezinski.
97

 Mbi këto dy vepra do të merrte jetë teoria më e famshme dhe popullore mbi 

stalinizmin: paradigma totalitare. Premisat bazë të kësaj teorie qenë: a) të qenit e 

regjimit sovjetik një fenomen unik, tipik modern dhe kësisoj i paprecedentë në historinë 
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politike botërore; b) natyra e njëjtë me regjimet nazi-fashiste dhe përbashkësitë e shumta 

strukturore midis këtyre dy sistemeve; c) rëndësia e madhe e rolit të ideologjisë në 

dinamikën e regjimit sovjetik; d) të qenit e terrorit masiv shtetëror mbi popullsinë një nga 

hallkat më të rëndësishme të funksionimit të sistemit sovjetik.  

Lipset ti analizojmë shkurtimisht këto premisa. Elementi i unicitetit prodhohet nga 

krahasimi me format klasike të autokracisë. Nëse në modelin e tyre klasik regjimet 

autoritare kufizoheshin tek kontrolli i sferës politike, regjimet totalitare aspironin një 

kontroll total në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Friedrich argumenton se nëse në 

regjimet autokratike klasike synimi ishte ruajtja e interesit vetjak të liderit ose lidershipit, 

në regjimet totalitare synimi është tepër më ambicioz: ribërja totale e shoqërisë. Pra, 

qëllimi i këtyre regjimeve nuk paracaktohet nga interesa të ngushta dhe arbitrare porse 

nga një vizion utopik i një shoqërie perfekte.
98

 Arend gjithashtu thekson se regjimet 

totalitare ndryshojnë nga diktaturat e thjeshta për faktin se ato nuk përfaqësojnë thjesht 

interesat e një individi ose oligarkie të caktuar, por filozofja gjermane ka një tjetër 

konceptim të asaj që Friedrich e cilësonte si krijimin e një shoqërie perfekte. Tek 

Origjina e Totalitarizmit theksohet se synimi i regjimeve totalitare nuk është 

perfeksionimi i shoqërisë njerëzore porse sakrifikimi i njerëzores në emër dhe për hesap 

të një ligjësie mbi-njerëzore që shihet si e vërtetë absolute. Ligjësia përfaqëson një tipar 

qendror në logjikën totalitare. Por kjo ligjësi nuk është produkt i njeriut por i forcave 

jashtë dhe mbi njerëzore, si p.sh: ‗Ligjësia Natyrore‘ në rastin e nazizmit dhe ‗Ligjësia 

Historike‘ në rastin e bolshevizmit.
99

 Për sa i përket rolit të ideologjisë duhet t‘ia nisim 

nga përkufizimi i ideologjisë sipas paradigmës totalitare. Në këtë kontekst me ideologji 

do të kuptojmë një tërësi idesh që pretendon të jetë çelësi interpretues i së shkuarës, së 

tashmes dhe së ardhmes, perspektiva zyrtare e regjimit totalitar mbi realitetin. Rëndësia e 

ideologjisë duhet kuptuar pikësëpari si rëndësi funksionale dhe pastaj përmbajtësore. 

Sipas Friedrich ideologjia shërben si një instrument themeltar legjitimues për regjimet 

totalitare. Por të qenit një mjet i ideologjisë nuk do të thotë se udhëheqësit nuk e besojnë 

atë, përkundrazi  udhëheqësit totalitarë dhe partia e tyre janë sinqerisht të bindur për 

vërtetësinë e mesazhit ideologjik. Për sa u përket anëtarëve të thjeshtë  të shoqërisë ata 

ose e besojnë këtë ideologji, ose shtrëngohen ta besojnë atë.
100

 Arendi nënvizon 

gjithashtu rëndësinë e ideologjisë në botëkuptimin totalitar. Pagabueshmëria e ligjësisë së 

natyrës ose e ligjësisë së historisë përbën një të vërtetë absolute duke e kthyer veprimin 

njerëzor, përfshirë edhe atë të lidershipit, në sekondar. Çdo element njerëzor që i 

kundërvihet kësaj ligjësie duhet eliminuar. Ideologjia totalitare mohon eksperiencën dhe 

konkreten në emër të abstraktes dhe logjikes.
101

 Terrori përbën gjithashtu një element 

thelbësor në sistemin totalitar. Friedrich e sheh atë kryesisht si një mjet të rëndësishëm 

për të zhdukur çdo opozitë ndaj programit totalitar dhe për të mundësuar një nënshtrim 

total të masës ndaj regjimit. Së pari terrori drejtohet kundrejt kundërshtarëve realë të 

regjimit. Në fazën e dytë terrori përqendrohet kundër armiqve potencialë, ndaj atyre 

segmenteve të shoqërisë që konsiderohen mbartës së mundësisë për të kundërshtuar 

programin e regjimit. Nëse në fillim terrori, kundër armiqve realë, është reaktiv, në fazën 
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e dytë terrori është kryesisht aktiv. Për politologun amerikan kjo gjithë-prezencë e terrorit 

në sistem e kthen frikën një faktor të kudondodhur në shoqërinë totalitare, duke 

shkatërruar që në gjenezë çdo mundësi rezistence.
102

 Nëse Friedrich e sheh terrorin si një 

mjet efikas sundimi, Arend e konsideron atë si natyrën dhe qëllimin thelbësor të vetë 

regjimeve totalitare. Terrori totalitar synon të shkatërrojë çdo tipar njerëzor brenda 

shoqërisë, spontanitetin, individualitetin dhe moralitetin duke zhdukur çdo mundësi 

rezistence ndaj triumfit të Ligjësisë absolute totalitare. Pikërisht sepse synon të 

shkatërrojë çdo tipar njerëzor terrori totalitar godet shoqërinë jo për atë çka ajo kryen, por 

për atë çka ajo është.
103

  

Bazuar mbi këto premisa teoria totalitare do të nënvizonte ato që përbënin tiparet 

themeltare të sistemeve totalitare në përgjithësi dhe atij sovjetik në veçanti. Le të 

rendisim shkurtimisht gjashtë tiparet e famshme të Friedrich dhe Brzezinskit: Një 

ideologji zyrtare, të cilën çdo subjekt është i detyruar ta pranojë (aktivisht ose pasivisht). 

Një ideologji e cila shtrin ndikimin e saj në të gjitha sferat e jetës duke u fokusuar në 

perfeksionimin e vazhdueshëm të njeriut dhe shoqërisë drejt një të ardhmeje të ndritur. 

Një Parti, ose lëvizje politike, e vetme, masive, nën drejtimin karizmatik të një 

Udhëheqësi (Fyhrer/Duce/Vozhd/Komandant) të vetëm. Kjo parti grupon një pjesë të 

përzgjedhur të shoqërisë, një elitë politike e cila aktivisht dhe sinqerisht beson në 

ideologjinë zyrtare dhe programin politik që buron nga kjo ideologji. Një sistem terrori 

drejtuar si kundër elitës politike (Partisë), me përjashtim të Udhëheqësit, ashtu edhe 

kundër shoqërisë së gjerë, në kërkim të vazhdueshëm të armiqve realë ose potencialë të 

sistemit. Ky sistem terrori është jashtëzakonisht efektiv edhe në sajë të teknikave dhe 

mjeteve moderne të mundësuara nga perfeksionimi i aparatit burokratik të shteteve 

moderne. Një monopol pothuajse total të mjeteve të komunikimit dhe organizimit. Mjete 

komunikimi që përdoren për të mbjellë dhe përforcuar mesazhin ideologjik në mesin e 

popullsisë së gjerë. Mungesa e organizimit shoqëror jo-shtetëror mundëson dominimin 

absolut te organizatave shoqërore totalitare, duke zhdukur çdo alternativë socializimi jo-

totalitare. Një monopol pothuajse total te mjeteve të dhunës. Një ekonomi e kontrolluar 

nëpërmjet aparatit burokratik shtetëror. Kontrolli total mbi nevojat materiale të shoqërisë 

e shumëfishon pushtetin shtetëror në përgjithësi dhe atë burokratik në veçanti. Sigurisht 

që një kontroll total i ekonomisë nga ana e shtetit qe një tipar i modelit sovjetik dhe jo i 

totalitarizmit nazi-fashist.
104

 

Nga këto tipare themeltare të sistemeve totalitare në përgjithësi, dhe të atij sovjetik në 

veçanti, na paraqitet një tablo e një sistemi ku kontrolli total i një shteti ideologjiko-

partiak shtrihet mbi një shoqëri të pasivizuar nga impakti i propagandës dhe ankthi i 

terrorit të vazhdueshëm. Çdo formë autonomie, jo më rezistence, është teorikisht e 

pamundur dhe shoqëria shihet si një segment pa kurrfarë ndikimi në politikat e qendrës. 

Këto politika më së shumti përbëjnë një zbatim konsekuent të parimeve ideologjike nga 

ana e një aparati monolit, të disiplinuar, hierarkik dhe efiçent. Ndaj për të kuptuar 

dinamikat e sistemit studiuesit lipsej të fokusoheshin tek qendra, tek strukturat drejtuese 

partiako-shtetërore, si dhe tek interpretimi që këto struktura drejtuese i bënin ideologjisë. 
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Për këtë arsye teorike, si edhe për faktin praktik se studiuesve perëndimorë u mohohej 

kontakti me shoqëritë që gjendeshin nën sundimin e regjimeve staliniste, shumica e 

veprave madhore të shkollës totalitare u përqendruan në studimin e ideologjisë zyrtare, të 

dinamikave të pushtetit në sferat e larta të aparatit partiak dhe shtetëror si edhe 

personalitetit të udhëheqësve kryesorë të këtij aparati.
105

  

Përgjatë viteve 50-60-të modeli totalitar do të gëzonte një sukses të madh mes studiuesve 

perëndimorë dhe do të përdorej gjerësisht për te shpjeguar dinamikat matanë perdes së 

hekurt.
106

 Por me ftohjen e parë të kontradiktave mes blloqeve, në fundvitet 50-të, brenda 

akademive perëndimore modeli do të gjendej mes kritikave të shumta, pikësëpari për 

natyrën e tij subjektive dhe, më e rëndësishme akoma, për pasaktësinë e disa prej 

premisave të tij bazike.
107

  Krisja e parë e modelit totalitar do të ndodhte në fundin e 

viteve 50-të. Pas vdekjes së Stalinit dhe ardhjes në pushtet të Hrushovit terrori shtetëror 

ndaj shoqërisë u reduktua së tepërmi, dhe për më shumë,  në Kongresin e XX të Partisë 

Komuniste të BS, terrori u dënua si një shkelje e rregullave leniniste nga ana e Stalinit. 

Për çudinë e studiuesve regjimi sovjetik jo vetëm që nuk u shemb, por nuk u vu re as 

dalja në skenë e një rezistence serioze ndaj Kremlinit brenda shoqërisë sovjetike. Kësisoj 

u vu në dyshim premisa e të qenit të terrorit si mjet i domosdoshëm sundimi i regjimeve 

totalitare. Studiuesit nisën të analizonin mundësinë që një mbështetje e mirëfilltë 

shoqërore ndaj regjimit ekzistonte. Siç do të shohim më poshtë, ky fakt do të ndikonte në 

zhvillimin e një modeli revizionist ndaj modelit totalitar në vitet në vazhdim. Zhvillimi i 

dytë ishte suksesi i shkencës sovjetike që në këtë periudhë arriti dy objektiva madhore si 

zhvillimi i armëve bërthamore me hidrogjen dhe mbizotërimi në eksplorimet hapësinore. 

Vetë Hrushovi do të deklaronte në mënyrë triumfale se për diçka më shumë se një dekadë 

BS do të tejkalonte SHBA në fushën ekonomike. Vendet e Bllokut komunist që kishin 

huazuar modelin stalinian kishin eksperimentuar me sukses një rritje të prodhimit 

industrial dhe të kapaciteteve njerëzore. Me gjithë mungesat e mëdha në mjete konsumi 

për popullsinë, dukej se modeli sovjetik përbënte një formulë të suksesshme për kalimin 

në një kohë të shkurtër nga një vend agrar drejt një vendi industrial.
108

 Këtyre u duhet 

shtuar dhe fakti se sovjetikët, duke përfituar mjeshtërisht prej frymës anti-perëndimore, 

shtrinë ndjeshëm influencën e tyre në vendet e Botës së tretë, në Afrikë dhe në Azi, që në 

atë periudhë sapo qenë çliruar nga zgjedha koloniale perëndimore. Njësoj si në fund-vitet 

40-të dukej sikur marshimi i modelit sovjetik qe i pandalshëm. Nën shtysën e  këtyre 

zhvillimeve do të merrte jetë brenda ambienteve akademike, kryesisht atyre amerikane, 

një model i ri interpretimi ndaj fenomenit sovjetik: paradigma modernizuese. Premisat 

bazë të këtij modeli shpjegues ishin: të qenit e sistemit sovjetik një model zhvillimi 

autoritar për vende me një kulturë politike jo-liberale; superioriteti i alternativës 
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kapitaliste ndaj asaj komuniste si shteg modernizimi dhe zhvillimi; teoria e ashtuquajtur 

―e konvergjencës‖ midis dy modeleve. Analiza duhet filluar nga e ashtuquajtura shkollë e 

modernizimit liberal. Duke u bazuar në teoritë mbi modernitetin të Max Weberit dhe të 

Emil Durkheimeit, studiuesit e interpretuan zhvillimin njerëzor si një proces kalimi nga 

tradita në modernitet dhe e përkufizuan modernizimin si një rritje e kontrollit të njeriut 

mbi natyrën nëpërmjet arritjeve dhe zhvillimeve në shkencë, teknologji, edukim, 

urbanizim dhe rritjen e prodhimit ekonomik. Në këtë drejtim u theksua fuqishëm 

eksperienca perëndimore dhe elementet kulturorë perëndimore u panë si një parakusht i 

rëndësishëm i zhvillimit drejt modernizmit. Politologë të shquar liberalë, si Sejmur 

Lipset, Gabriel Almond dhe Sidney Verba, nënvizuan vlerat dhe normat politike 

amerikane si pluralizmi, individualizmi, shpirti inovativ dhe efikasiteti i bazuar në 

dëshirën për përfitime materiale. Modeli amerikan shihej si rruga e vërtetë e zhvillimit që 

duhet të shërbente si model kundrejt shoqërive të Botës.
109

 Në këtë mënyrë, edhe pas 

dështimit të ambicieve të tyre koloniale, fuqitë perëndimore u vetë-prezantuan si një 

faktor i rëndësishëm në zhvillimin botëror duke huazuar eksperiencën e tyre ndaj vendeve 

të pazhvilluara. Modernizuesit liberalë u ndanë në optimistë: ata që besonin se çdo 

shoqëri mund të modernizohej duke ndjekur modelin vleror perëndimor, dhe në 

pesimistë: ata të cilët mendonin se jo të gjitha kulturat mund të adoptonin këtë model 

qytetërimi. Modernizuesit pesimistë gjithsesi theksonin se kapitalizmi, edhe i 

pashoqëruar me vlerat kulturore perëndimore dhe sistemin politik demokratik, 

përfaqësonte një model më efikas modernizimi sesa modeli komunist.
110

 Historiani 

ekonomik Walt Rostow, në veprën e tij madhore Etapat e Rritjes Ekonomike, do të 

nënvizonte ato që sipas tij qenë fazat e ndryshme të kalimit nga një ekonomi e 

prapambetur drejt një ekonomie të zhvilluar. Fazat kryesore qenë:  faza e shkëputjes (take 

off), faza e pjekurisë (maturity) dhe faza e konsumit të lartë (high mass consumption). 

Nëse ekonomitë kapitaliste perëndimore e kishin tejkaluar në periudhën e pasluftës fazën 

e konsumit të lartë, ekonomitë më të zhvilluara të vendeve komuniste ishin ende në fazën 

e maturimit dhe, sipas Rostow, pamundësia e tyre strukturore për të mundësuar nivele të 

larta konsumi për popullsinë e paragjykonte zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Ndaj dhe 

modeli sovjetik nuk përfaqësonte gjë tjetër veçse një ‗sëmundje foshnjore‘ të shoqërive 

në rrugën nga para-moderniteti në modernitet.
111

 Ndryshe nga modeli totalitar, paradigma 

modernizuese e anashkalonte ideologjinë dhe terrorin duke parë tek aftësia për të 

zhvilluar ekonominë dhe modernizuar shoqërinë elementin kryesor legjitimues të 

regjimeve komuniste. Nën këtë këndvështrim, modeli sovjetik në thelbin e vet nuk ishte 

gjë tjetër veçse një alternativë perverse dhe e dhunshme modernizimi, e cila në 

perspektivën e gjatë qe e destinuar të dështonte përballë modelit perëndimor dhe 

shtyllave të tij kryesore, si: kultura politike liberale dhe sistemi ekonomik kapitalist. Disa 

prej studiuesve të shkollës modernizuese arritën të parashikonin se modeli sovjetik, pas 

një evolucioni të caktuar, do të prodhonte një model gjithmonë e më të ngjashëm me atë 

perëndimor. Kjo hipotezë, e njohur si ‗Teoria e konvergjencës‘ i anashkalonte elementët 

ideologjikë dhe përqendrohej në përbashkësitë strukturore ekonomiko-sociale ndërmjet 
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dy modeleve. Supozohej se me kalimin e kohës natyra ideo-kratike e sistemit komunist 

do të zëvendësohej nga një natyrë e re teknokratike, dhe si rrjedhim i kësaj metamorfoze 

regjimi sovjetik do ti përafrohej atij perëndimor duke u shkëputur gradualisht nga tiparet 

origjinale totalitare të epokës staliniste.
112

 Edhe modeli modernizues, njësoj si ai totalitar, 

vuante nga subjektiviteti i theksuar. Kjo rrymë akademike ndikohej jo vetëm nga 

elementë euro-centrikë dhe filo-liberalë por edhe qe sponsorizuar gjerësisht nga strukturat 

shtetërore amerikane me synim gjetjen e argumenteve shkencorë në mbështetje të 

propagandës anti-komuniste në rrafsh global.
113

  

Vetëm nga fundi viteve 60-të do të ngrihej në vendet perëndimore një interpretim 

akademik mbi stalinizmin dhe modelin stalinist i çliruar deri diku nga presioni ideologjik 

liberal. Ky interpretim i ri i fenomenit  stalinist do të paraqiste një kundërtezë ndaj 

modelit totalitar dhe deduksioneve politike të nxjerra prej tij. Studiuesit kryesorë të këtij 

reaksioni shkencor ndaj modelit hegjemon shpjegues do të grupohen në të ashtuquajturën 

paradigmë revizioniste. Kritika fillestare e studiuesve revizionistë ndaj interpretimit 

klasik totalitar u përqendrua tek Revolucioni i Tetorit. Studimet revizioniste faktuan se 

gjatë Revolucionit bolshevikët gëzonin një mbështetje të gjerë popullore, në kundërshtim 

me tezën totalitare se në 1917-ën bolshevikët përfaqësonin veçse një pakicë militantësh të 

ardhur në pushtet me anë të një gushti shteti dhe një terrori të praktikuar pa limite.
114

 

Krisjet e mëpasshme të teorisë totalitare do të vijonin kryesisht në sajë të veprave 

studimore të tre studiuesve më në zë të sovietologjisë revizioniste: Stephen Cohen, 

Robert C. Tucker dhe Moshe Lewinit. Elementi kryesor i përbashkët i punës së tyre ishte 

veçimi i periudhës staliniane nga historia më e gjerë e bolshevizmit sovjetik, duke e 

kthyer stalinizmin në një temë të mirëpërcaktuar të hetimit shkencor perëndimor. Cohen, 

pas një studimi të thelluar të segmentit të moderuar brenda Partisë bolshevike post-

leniniste në vitet 1920-të, dhe ideologut kryesor të saj: Nikolai Buharin, konkludoi se 

stalinizmi nuk ishte një deduksion logjik i marksizmit dhe leninizmit, dhe se modeli 

totalitar nëse qe i përshtatshëm për analizën e periudhës staliniane nuk mund të përdorej 

për periudhat para dhe pas sundimit te Stalinit.
115

 Ndërsa Tucker u përqendrua në dy tema 

kryesore të anash-kaluara nga teoria totalitare. Pikësëpari studiuesi amerikan analizoi 

personalitetin e Stalinit duke e identifikuar atë si shkak parësor të ekseseve dhe 

brutalitetit të modelit stalinist.
116

 Dhuna kësisoj nuk qe një element sistemor porse 

produkt i aktorëve te veçantë brenda sistemit. Së dyti, Tucker vuri theksin mbi rëndësinë 

e trashëgimisë së autokracisë cariste ruse mbi regjimin e ri. Stalini nuk përfaqësonte një 

lider modern totalitar porse vazhdimësinë e autokratëve modernizues rusë si Ivani i 

Tmerrshëm dhe Pjetri i Madh, një model të cilin kultura patriarkale-autoritare ruse e 
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pranonte.
117

 Impakti i traditës mbi regjimin bolshevik do të përbënte një temë qendrore 

edhe në studimet e Moshe Lewinit. Duke pasur si premisë kritikën e Trockit të viteve 30-

të, Lewin e distancoi stalinizmin nga leninizmi dhe e konsideroi atë si një produkt të 

traditës autoritare ruse dhe të një procesi degjenerues burokratik të Partisë leniniste në 

vitet 20-30-të. Megjithëse në formë stalinizmi mbarte elementë socialistë, në përmbajtje 

ai nuk qe gjë tjetër veçse një regjim hibrid, produkt i kulturës rurale ruse të ―mbarsur me 

autoritarizëm‖. Masa e madhe e fshatarëve të ngritur në statusin e elitës nga regjimi 

stalinian, e solidifikuar në një aparat burokratik të plotfuqishëm, përbënte bazën 

shoqërore dhe natyrën e vërtetë jo-socialiste të sistemit.
118

 Studiuesit e sipërpërmendur do 

të përbëjnë të ashtuquajturin brezi i parë i kritikës revizioniste ndaj modelit dominues 

totalitar. Veprimtaria e tyre mori jetë ndërmjet viteve 60-70-të. Brezi i dytë i 

akademikëve revizionistë, ndërmjet viteve 70-80-të, do ta çonte akoma më tej këtë frymë 

kritike. Ne do të analizojmë këtu veprën e tre prej studiuesve më kryesorë të kësaj nën-

rryme: Sheila Fitzpatrik, Lynne Viola dhe John Arch Getty. Tipari kryesor i përbashkët 

mes tre studiuesve të sipërpërmendur është fakti që të tre janë historianë socialë dhe me 

këta tre studiues një trend i ri analize do të marrë jetë në studimet mbi stalinizmin. Për 

studiuesit e rinj revizionistë premisa e teorisë totalitare e një shoqërie të pasivizuar dhe pa 

kurrfarë ndikimi mbi politikat e qendrës qe e pabesueshme. Ndaj dhe analiza e tyre u 

përqendrua jo më në dinamikat e rrethit të ngushtë të udhëheqjes së lartë, dhe as në 

elementët ideologjikë (qasja studimore ―nga lart‖), por në analizën e grupeve të ndryshme 

shoqërore në ndërveprimin e tyre të përditshëm me shtetin brenda sistemit stalinist (qasja 

studimore ―nga poshtë‖). Sheila Fitzpatrick në hulumtimin e saj mbi shoqërinë sovjetike 

në vitet 30-të konkludoi se një pjesë e mirë e masave popullore qe përfituese e 

drejtpërdrejtë e reformave radikale staliniane në ekonomi, kulturë dhe politikë. Duke 

zgjeruar burokracinë shtetërore dhe duke e zëvendësuar elitën e vjetër me një elitë të re, 

më të gjerë në numër dhe të edukuar e ngritur në status nga regjimi, sistemi mundi të 

gëzonte mbështetjen e një segmenti të madh të shoqërisë.
119

 Në studimet e veta 

Fitzpatrick nxori në dritë faktin, totalisht të papranueshëm nën optikën e teorisë totalitare, 

se një pjesë e mirë e frymës radikale nuk buronte nga lidershipi porse nga masat e gjera të 

popullit.
120

 Revolucioni i vërtetë, sipas akademikes australiane, nuk qe ai leninist i 1917-

ës por ndryshimet radikale ekonomike dhe shoqërore të epokës staliniane që do të 

përcaktonin pandryshueshmërisht natyrën e modelit sovjetik.
121

 Përveç elementit të 

mbështetjes ndaj regjimit, studiuesit revizionistë u përqendruan edhe në temën e një 

rezistence, qëndrese të shoqërisë ndaj politikave të qendrës. Edhe kjo temë qe një 

kundërvënie e hapur ndaj premisës totalitare te një shoqërie pasive dhe të nënshtruar 

totalisht prej ―lavazhit mendor‖ ideologjik dhe dhunës shtetërore. Në këtë drejtim vepra 
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kryesore mbetet ajo e Lynne Viola mbi kolektivizimin sovjetik. Ky studim faktoi praninë 

e elementëve të shumtë kundërshtie nga ana e shoqërisë sovjetike ndaj planeve të 

Kremlinit. Ky kundërshtim në shumicën dërrmuese të rasteve ishte i tipit pasiv, dhe në 

ato raste të rralla kur merrte një formë aktive veprimit i mungonte përmbajtja politike dhe 

organizimi. Megjithëkëtë kjo rezistencë në shumë raste do ta detyronte regjimin të 

kryente një ‗tërheqje taktike‘ në shume nga iniciativat e veta, në kërkim të një modus 

vivendi me shoqërinë. 
122

 Si në rastin e studimeve të Fitzpatrick, ku shquhej qartësisht një 

frymë radikale nga poshtë, ashtu edhe në rastin e studimeve të Viola, ku siç e theksuam 

konstatohej një frymë moderuese gjithashtu nga poshtë, u faktua se shoqëria në sistemin 

stalinian nuk ishte pasive porse një aktore aktive në formësimin e politikave, dhe 

rrjedhimisht natyrës së vetë sistemit. Tiparet e regjimit stalinist nuk qenë vetëm produkt i 

zbatimit brutal dhe të dhunshëm të programit ideologjik nga ana e një regjimi mbi 

shoqërinë, siç pre-supozonte shkolla totalitare, por një gërshetim i ndërveprimit ndërmjet 

regjimit dhe shoqërisë së gjerë.
123

 Megjithëse paradigma revizioniste pati një sukses të 

madh në komunitetin e studiuesve të komunizmit, ajo përsëri mbetej e papërshtatshme 

për të shpjeguar një prej tipareve më qendrore të modelit stalinist: prezencën masive të 

terrorit. Nëse merrej si e mirëqenë premisa revizioniste e rolit aktiv të shoqërisë në 

politikat staliniste natyrshëm lind pyetja se si ishte e mundur që shoqëria të kishte 

pranuar, e aq më tepër të kishte mbështetur aktivisht, dhunën që regjimi ushtroi mbi 

popullsinë. Për ti dhënë një përgjigje kësaj kontradikte në dukje, studiuesi amerikan John 

Arch Getty ndërmori një analizë revizioniste të spastrimeve të mëdha, ndërmjet viteve 

1936-1938.
124

 Në përfundimet e veprës së tij, Getty do të identifikonte një pjesëmarrje 

aktive të shoqërisë sovjetike në procesin e terrorit stalinian. Ky proces, që kishte si 

objektiv të vetin kryesor burokracinë partiako-shtetërore dhe segmentet shoqërore të 

konsideruara si armike nga Kremlini, qe produkt i një ndërveprimi ndërmjet udhëheqjes 

së lartë dhe masave të gjera të shoqërisë. Ishte shoqëria e gjerë e cila luajti një rol të 

rëndësishëm në denoncimin e  viktimave, e ndërsyer nga një politikë populiste e rrethit të 

ngushtë të udhëheqjes së lartë sovjetikë. Duke denoncuar zyrtarët masat e gjera popullore 

shfrynin urrejtjen e grumbulluar ndaj një segmenti të privilegjuar në mesin e tyre dhe 

ndaj atyre, anëtarëve të klasës armike, që propaganda e regjimit i etiketonte vazhdimisht 

si shkaktarë të gjithë problemeve që shqetësonin shoqërinë në përditshmërinë e saj të 

mbushur me privacione materiale. Edhe në këtë rast nuk mungoi të shfaqej prezenca e një 

fryme radikale që vinte nga poshtë, frymë e cila, e shoqëruar me paranojën masive, do të 

përbënte shkakun kryesor të përmasave dramatike njerëzore të spastrimeve.
125

 Kjo frymë, 

përveç faktorëve politikë si indoktrinimi ose dëshira për të treguar vigjilencë dhe 

gatishmëri bashkëpunimi me politikat e qendrës, nxitej në shumë raste nga interesa 

personale meskine si: dëshira për të eliminuar një armik personal, synimi për tu ngritur në 
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detyrë duke paditur eprorët, ose edhe për të përfituar një apartament komod duke 

kallëzuar banuesit e mëparshëm. Getty do të vinte në dyshim edhe teorinë, gjerësisht të 

pranuar deri më atëherë, të autorësisë personale të Stalinit ndaj Terrorit të madh të viteve 

1936-1938. Nuk qe vetëm dëshira për pushtet të pakufizuar e diktatorit gjeorgjan shkaku 

kryesor i spastrimeve, dhe as natyra terroriste e sistemeve totalitare, porse natyra kaotike, 

ekstra-normative dhe konspirative e Partisë bolshevike, e shoqëruar nga lufta e 

brendshme mes tarafeve dhe klaneve të ndryshme dhe mes drejtuesve rajonalë dhe atyre 

qendrorë. Në mungesë të një shtrati ligjor rregullues dhe një tradite moderimi, nën 

paranojën e një konflikti me fuqinë naziste gjermane, lidershipi sovjetik përdori një 

metodë brutale dhe tragjike, porse gjithsesi të efektshme, për të garantuar kontrollin e vet 

mbi sistemin.
126

  

Përfundimet e studiuesve revizionistë ngjallën një reagim të fuqishëm nga mbështetësit e 

interpretimit totalitar. Eksponentët kryesorë të paradigmës revizioniste u gjendën nën një 

presion të fortë dhe disa u akuzuan haptazi për subjektivizëm dhe mungesë të një sensi 

gjykimi moral mbi krimet e stalinizmit. Revizionizmi në sovjetologji u barazua në 

mënyrë spekulative me trendin revizionist ndaj Holokaustit nazist.
127

 Ky mospëlqim ndaj 

paradigmës revizioniste në qarqet zyrtare perëndimore u duk qartazi në faktin se 

studiuesve kryesore revizionistë, ndryshe nga ata totalitarë, nuk iu ofrua asnjë post 

këshillues në administratën amerikane.
128

 Një fakt i tillë është i kuptueshëm në periudhën 

e përballjes ideologjike mes dy kampeve, ku mohimi i premisës totalitare do të vinte në 

krizë gjithë strukturën ideologjike që qëndronte pas politikave amerikane ndaj Bllokut 

komunist që nga vitet 40-të. Megjithëkëtë në ambientin akademik mbizotërimi i modelit 

revizionist ishte pothuajse total përgjatë viteve 80-të, duke ndikuar në formësimin e një 

qasjeje më objektive ndaj fenomenit stalinist. 

Shembja e Bashkimit Sovjetik pati një ndikim madhor në fushën studimore. Mbështetja e 

madhe popullore ndaj regjimeve të reja anti-komuniste prodhoi një rikthim triumfal të 

modelit totalitar. Me copëtimin simbolik të Murit të Berlinit dukej sikur shoqëritë e ish 

bllokut komunist qenë çliruar më së fundi nga një kamp masiv përqendrimi orwellian. 

Kësaj i duhet shtuar dhe fakti se shumica e studiuesve të vendeve ish-komuniste, të 

atrofizuar prej dekadash të tëra dogmatizmi ideologjik sovjetik, do të braktisnin 

menjëherë interpretimet zyrtare komuniste dhe do të përqafonin interpretimin rival: 

modelin totalitar, duke konfirmuar fuqishëm hegjemoninë e ri-gjetur të paradigmës 

liberale.
129

 Ky do të ishte edhe momenti i apogjeut ideologjik të liberalizmit të reformuar 

të Luftës së ftohtë, teksa pjesa dërrmuese e vendeve ish-komuniste do të adoptonin një 

sistem politik liberal dhe do të shpreheshin masivisht pro vlerave kulturore perëndimore 

të bazuara në sistemin kapitalist. Por teoria e ‗fundit të historisë‘ nuk mundi ti mbijetojë 

gjatë entuziazmit fillestar. Në një pjesë të mirë të shteteve ish-komuniste, institucionet 

liberale të mbjella nën euforinë e ndjenjës së triumfit ndaj modelit komunist nuk gjetën 

një terren dhe aq pjellor sesa mendohej. Partitë komuniste dhe pasardhëset e tyre direkte 
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nuk pësuan fatin e partive nazi-fashiste të pas-luftës dhe mbetën në disa vende një faktor i 

rëndësishëm elektoral. Më e rëndësishme se kjo dukuri, ishte fakti që disa nga temat 

qendrore të diskursit komunist gëzonin ende popullaritet në mesin e masave.
130

 Kjo qe 

periudha e bumit në fushën e studimeve të tranzitologjisë, një degë që gjer më atëherë 

zinte një hapësirë shumë periferike dhe që ishte  përqendruar në implementimin e 

institucioneve moderne demokratike në vendet e Botës së tretë. U kuptua qartë se 

shoqëritë e vendeve ku qe zbatuar modeli sovjetik nuk ndanin një sistem kulturor të 

përbashkët me shoqëritë perëndimore, sistem kulturor që vetë studiuesit e  shkollës së 

modernizmit liberal e konsideronin si një parakusht për implementimin e suksesshëm të 

institucioneve liberal-demokratike. Të gjendur përballë këtij fakti një pjesë e mirë e 

analistëve fajësuan sistemin e rrëzuar komunist që kishte ‗fshirë‘ kulturën perëndimore 

dhe demokratike për ta zëvendësuar atë me kulturën totalitare anti-demokratike. Një pjesë 

shkuan më larg, duke rikthyer fuqishëm një diskurs euro-centrist dhe duke sulmuar 

‗ndotjen kulturore lindore‘ dhe traditat etnologjike si faktor me ndikim negativ në këtë 

proces.
131

 Megjithëse niseshin nga pozita liberale, në mënyrë të tërthortë këta analistë 

konfirmuan një prej premisave themelore të paradigmës revizioniste: që sistemi sovjetik 

kishte pasur një impakt madhor vleror dhe normativ mbi shoqëritë ku qe zbatuar. Ky fakt, 

si dhe mbizotërimi i qasjes kulturore në shkencën e historisë në përgjithësi, e ktheu 

analizën kulturore ndaj sistemit komunist në një domosdoshmëri.  

Këndvështrimi kulturor dhe hulumtimi i gjerë arkivor do të përbëjnë dy elementët dallues 

metodologjik së shkollës së re interpretuese mbi modelin stalinist: paradigmës post-

revizioniste. E lindur pas përfundimit të konfrontimit ideologjik, paradigma e re do të 

përfitonte nga hapja e arkivave shtetërore të ish-vendeve komuniste dhe nga një klimë 

politike më tolerante se ajo e viteve të Luftës së ftohtë. Gërshetimi i burimeve parësore 

me një qasjeje më objektive do të shërbente si një shtysë e fuqishme në përparimin e 

studimeve mbi stalinizmin si model politik dhe shoqëror. Vepra kryesore e plejadës së re 

do të jetë studimi i Stephen Kotkinit: ―Mali magnetik: Stalinizmi si qytetërim‖, i vitit 

1995.
132

 Objekti i veprës është analiza e komunitetit të Magnitogorskit, një prej qyteteve 

të shumta industriale të ndërtuara nëpër stepat ruse gjatë ofensivës staliniste për 

industrializim të shpejtë në vitet 30-të. Studimi do të niste një qasje të re ndaj studimit të 

sistemit sovjetik, një qasje që do të gërshetonte qoftë elemente të modelit totalitar, qoftë 

teza të kritikës revizioniste. Këndvështrimi i Kotkinit, dhe i studiuesve që do të ndjekin 

modelin e tij interpretues, do të bazohet në dy premisa qendrore: premisa e ―totalitarizmit 

vullnetar‖ dhe ajo e ―moderniteteve konkurruese‖.
133

 Premisa e totalitarizmit vullnetar 

nuk e bën ndarjen ndërmjet asaj pjese të popullsisë që e beson mesazhin ideologjik të 

regjimit dhe pjesës së mbetur që qëndron në nënshtrim pasiv. Ideologjia në stalinizëm as 

mbështetej, as kundërshtohej dhe as injorohej për faktin bazik se qe e pashmangshme. Për 

studiuesit post-revizionistë ideologjia është më shumë sesa një përmbledhje ‗tekstesh të 

shenjta‘, siç konsiderohej nga studiuesit totalitarë, ajo është një konstruksion social, një 
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botëkuptim, një lloj feje e re e cila ishte aq e ngjizur në gjuhën dhe në strukturën e 

modelit sovjetik saqë çdo mënyrë tjetër shmangieje përveç ‗herezisë‘ së drejtpërdrejtë qe 

e pamundur.
134

 Ideologjia pra nuk është thjesht një sistem besimesh porse një strukturë 

sociale e mirëfilltë që legjitimon çdo veprim brenda sistemit. Ky transformim i 

ideologjisë në strukturë kryhet në saj të konvertimit të saj në praktikë diskursive që është 

dhe elementi qendror që nxit bashkëpunimin e masave me regjimin.
135

 Këto praktika 

përbënin një gërshetim të interesit personal të individëve, të shtrëngimit nga ana e 

organeve të regjimit, si edhe të interesave vetjake që kishin një përmbajtje jo-materiale si: 

reputacioni personal, nderimi dhe turpërimi, ndjenjat morale dhe entuziazmi 

ideologjik.
136

 Për të dhënë një shembull konkret mjafton të përmendim një nga tematikat 

qendrore të diskursit stalinist: rëndësisë së punës. Në gjuhën e stalinizmit çdo gjë 

përkufizohej me terma pune dhe vetë procesi prodhues qe tejet i politizuar. Ky theks mbi 

rëndësinë e punës i nevojitej regjimit për të arritur mobilizimin e popullsisë në shërbim të 

strategjive të tij ideologjike ku më e rëndësishmja qe ndërtimi i një qytetërimi superior 

ndaj atij perëndimor në të tëra drejtimet. Në gjuhën bolshevike kjo quhej: ―ndërtimi i 

socializmit‖. Për të përfshirë popullsinë në këtë proces regjimi përdori praktika diskursive 

të shumta për të mundësuar vet-identifikimin e individëve me arritjet e tyre në punë 

(stakhanovist, novator, brigada sulmi në prodhim etj).
137

 Në zemër të diskursit stalinist 

qëndronte antagonizmi ndërmjet socializmit dhe kapitalizmit. Ky konceptim i realitetit 

me anë të një dikotomie botëkuptimesh, të renditura në një stad binar dhe hierarkik 

antagonizmi, përbën dhe thelbin e teorisë diskursive. Diskursi ideologjik gati-fetar 

shoqërohej dhe me praktika diskursive gati-fetare ku aparati partiako-shtetëror i  

konsideruar si një teokraci lëvron praktika sociale me elementë  inkuizitorë si: 

autokritika, demaskimi i armiqve, pastërtia doktrinare, vegimi i një bote të re dhe 

sakrificat që nevojiteshin për realizimin e saj. Duke u frymëzuar në veprën e Mishel 

Foucault, Kotkini analizoi procesin sesi individët ktheheshin, ose dhe vetë-ktheheshin, në 

subjekte të pushtetit shtetëror. Ndryshe nga Foucault që qe përqendruar tek teknikat 

disiplinuese dhe tek inxhinieria sociale e përdorur nga hierarkia e lartë shtetërore (që 

Kotkin i pagëzon si: ―strategjitë e pushtetit‖), studiuesi amerikan e shtriu kërkimin e tij 

edhe tek konformizmi, rezistenca dhe kompromiset e popullsisë së gjerë që përbënte 

objektin e teknikave disiplinuese (në gjuhën e Kotkinit: ―taktikat e habitatit‖). Thelbi i 

strategjive shtetërore qe ndërtimi i identiteteve të reja individuale dhe kolektive. Ky 

subjekt i ri që krijohet është i një natyre jo-liberale dhe përbën parakusht për integrimin 

vullnetar të shoqërisë në strategjitë e qendrës, dhe në shoqërinë staliniste ky qe një proces 

i pashmangshëm. Përbashkësitë e paradigmës post-revizioniste me modelin totalitar 

mund të sintetizohen në tre premisa. Pikësëpari rëndësia e ambicies ideologjike sovjetike 

për të krijuar njeriun e ri dhe një qytetërim të ri të përbëre nga kjo tipologji individësh. Së 

dyti spikat natyra ideologjike e dhunës shtetërore, dhe së treti studiuesit post-revizionistë, 

njësoj si ata totalitarë, i vënë një rëndësi të madhe monopolit shtetëror të organizmit dhe 

mungesës së një shoqërie civile e cila do mund të sfidonte diskursin hegjemon dhe 
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praktikat e tij. Koncepti i moderniteteve konkurruese e shtrin analizën e stalinizmit në 

fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Siç e theksuam edhe më lart, në thelb të diskursit 

stalinist qe  pretendimi i tij për tu paraqitur si një alternativë sipërore ndaj qytetërimit 

modern kapitalist. Stalinizmi në këtë drejtim na paraqitet jo vetëm si një ideologji ose si 

një tërësi institucionesh porse edhe si një tërësi vlerash, normash dhe besimesh, si një 

kulturë, një gjuhë, një përbashkësi formash komunikimi dhe sjelljeje, qoftë private qoftë 

publike. Në të tëra drejtimet Qytetërimi stalinist vet-identifikohej si sipëror ndaj 

kapitalizmit perëndimor. Nëse teoria totalitare insistonte ta krahasonte stalinizmin me 

nazi-fashizmin, studiuesit post-revizionistë theksojnë rëndësinë e krahasimit të tij me 

kapitalizmin liberal perëndimor, alter egon e tij par exellence. Ndaj dhe vëmendja e 

studiuesve përqendrohet jo vetëm tek veçantitë (shkolla totalitare) por edhe tek 

përbashkësitë (shkolla revizioniste) dhe ndikimi reciprok, konkurrimi ndërmjet dy 

qytetërimeve. Një temë qendrore ku ky konkurrim, si dhe origjina e përbashkët 

ideologjike e dy sistemeve, shpërfaqet është tema e politikave të përkujdesjes sociale. Në 

këtë drejtim stalinizmi mund të quhet edhe shteti më ekstrem në fushën e politikave 

sociale, faktor ky që do të ketë një ndikim të madh ne adoptimin masiv të këtyre 

politikave edhe nga ana e shteteve perëndimore në periudhën e pasluftës.
138

 Tema e 

origjinës së përbashkët të dy qytetërimeve na shtyn drejt një analize pesimiste të 

konceptit të modernitetit. Të frymëzuar nga kritika e Mishel Foucault dhe Zygmund 

Bauman, studiuesit post-revizionistë do ta huazojnë plotësisht paradigmën post-moderne 

të ‗modernitetit të errët‘. Ky konceptim karakterizohet nga një skepticizëm i theksuar 

ndaj Epokës moderne dhe kultit të saj iluminist për arsyen njerëzore. Racionalizmi 

iluminist shihet si origjina e politikave inxhinierike dhe disiplinuese sociale, politika që 

lulëzuan dhe u zbatuan fillimisht në kancelaritë perëndimore dhe që më pas u eksportuan 

nëpër shoqëritë botërore në sajë të imperializmit. Sipas studiuesit David Hoffmann: thelbi 

i këtyre politikave ishte ri-konceptimi i popullsive si entitete sociale të cilat mund të 

studioheshin dhe menaxhoheshin. Metodat e reja të studimit social, sidomos studimet 

statistikore të popullsisë u jepnin mundësi politik-bërësve të njihnin shoqëritë që kishin 

nën administrim; u krijonte atyre mundësinë për të vepruar nëpërmjet aparateve 

shtetërore për tu dhënë shoqërive një formë të caktuar ose për ti transformuar ato 

thelbësisht.
139

 Ky trend mendimi: ai i të konsideruarit të proceseve shoqërore si 

shkencërisht të kuptueshme dhe modifikueshme, do pushtonte shumë studiues dhe 

politik-bërës në kapërcyellin e shek. XIX-XX, dhe do të ishte në gjenezën e politikave të 

ashtuquajtura ‗të mirëqenies sociale‘ anembanë Kontinentit evropian. Pikërisht, nën një 

vështrim krahasues, vërejmë se modeli stalinist ndante këtë tipar me shtetet ideologjikisht 

të ndryshme të Evropës perëndimore.
140

 Këto programe të përkujdesjes shtetërore, nëse 

nga njëra anë përmbanin benefite materiale për masat si: përkujdesje shëndetësore dhe 

ekonomike, nga ana tjetër përfaqësonin edhe ndërhyrje të natyrës normative që synonin 

vendosjen e një rendi racional dhe produktiv në jetët e individëve
141

. Rasti sovjetik ka si 
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veçanti faktin se këtyre praktikave ju bashkëngjit një agjendë ndryshimi rrënjësor të 

popullsisë, agjendë e cila u aplikua duke përdorur gjerësisht aparatet shtrënguese 

shtetërore dhe që do të kishte në shumë raste pasoja të rënda humane. Nën këtë prizëm, 

modeli stalinist mund të konsiderohet si një formë ekstreme e Shtetit përkujdesës.
142

 

Edhe elementi më dramatik i Modelit stalinist: kontrolli policor  mbi shoqërinë mund të 

shihet si produkt i këtij botëkuptimi përkujdesjeje dhe veprimi progresist të politikave 

shtetërore mbi shoqërinë. Kontrolli policor shtetëror në stalinizëm synon jo vetëm të 

godasë elementë ose segmente shoqërore të caktuara që identifikohen si kundërshtarë të 

mundshëm të sistemit, porse më thellë akoma, shihet si një mjet efikas për të zhdukur 

fenomene të caktuara shoqërore që shiheshin si në kundërshtim me qëllimin final, me 

rendin racional-iluminist, ku Shteti ideo-kratik me politikat e tij synonte ta shpinte 

shoqërinë. Me gjithë natyrën ekstreme të modelit sovjetik, këto politika policore kanë 

elementë të përbashkëta me praktikat e shteteve perëndimore të shek. XX, sidomos gjatë 

periudhave të luftës
143

. David Hoffmann ka përmbledhur katër aspekte të socializmit 

sovjetik të cilat mund të gjejnë paralele të ngjashme në Modernitetin evropian: a) 

Përhapja e burokracisë dhe kontrollit shtetëror; b) Përpjekjet për menaxhimin dhe 

mobilizimin e popullsisë; c) Përpjekjet për imponimin e një rendi racional dhe 

kategorizimin e popullsisë; d) Shpërfaqjen e politikës së masave
144

. Sipas Stephen 

Kotkin: trajtimi i stalinizmit si një formë ekstreme socialiste e traditës progresiste 

moderne na shtyn në kërkimin e rrënjëve të stalinizmit drejt origjinës së vetë idesë së 

‗Progresit‘: Iluminizmit evropian, që në thelbin e tij ishte një debat i gjerë intelektual që 

nisi me daljen në pah të shkencave ekzakte që në shekullin e XVII. Aplikimi i metodave 

të studimit të natyrës në studimin e shoqërive u fokusua drejt kërkimit të një rendi 

racional shoqëror, të pa-korruptuar nga autoriteti arbitrar i shteteve absolute. Kotkin 

identifikon pikërisht një nga eksponentët më në zë të Iluminizmit, Markezin De 

Condorcet  si flamurtarin e implementimit të Modelit njutonian në kërkimin e një rendi 

natyror social. Sipas Condorcet shkenca do të ‗ndriçonte rrugën‘ për transformimin e 

shoqërive drejt rendit natyror dhe racional, si dhe mjeteve për ta arritur.
145

 Shkenca 

premtonte jo vetëm e një përmirësim të menjëhershëm, por mbi të gjitha një përmirësim 

konstant të gjendjes njerëzore. Ngjarja historike që i dha këtij botëkuptimi një forcë të 

madhe dhe që tregoi pikërisht mjetin e kërkuar nga Condorcet, ishte, po sipas Kotkin: 

Revolucioni francez. Revolucioni ofroi modelin se si politikat shtetërore mund të 

përdoren për tu dhënë shoqërive një formë të caktuar, ose edhe për ti ribërë ato mbi 

parime ‗shkencore‘. Jo me kot marksistët e vendeve autoritare dhe të prapambetura të 

Evropës lindore do ta kthenin në kult politik Revolucionin francez, kryesisht për shkak të 

ngjashmërisë mes sistemeve politike me natyrë absolutisto-feudale që mbizotëronin në 
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këto vende deri në 1945 dhe Ancien Regime. Marksizmi mund kësisoj të shihet edhe si 

ngjizës i aplikimit të parimeve më guximtare sociale të Iluminizmit me fuqinë çudibërëse 

të politikave të makinerive shtetërore moderne  të eksperimentuara nga Revolucioni 

francez
146

.  

Në përfundim të analizës teorike do të ndalemi në krahasimin mes tre paradigmave 

kryesore mbi stalinizmin, formimin historik e të cilave e trajtuam më sipër, duke u 

përqendruar shkurtimisht në pesë çështjet themelore ku është përqendruar kërkimi 

shkencor. Analiza e këtyre çështjeve paraqitet si e domosdoshme për të arritur një kuptim 

dhe një interpretim ndaj fenomenit te stalinizmit. Pikësëpari studiuesit janë përqendruar 

rreth kërkimit të një shpjegimi rreth shkaqeve së shpërfaqjes së fenomenit stalinist, pra se 

cila qe origjina e sistemit. Së dyti i duhej dhënë një përgjigje pyetjes se çfarë qe në 

vetvete ky fenomen, pra cila qe natyra e tij. Së treti duheshin identifikuar mjetet kryesore 

që regjimi përdorte për të mbajtur pushtetin politik dhe për të realizuar objektivat e tij. 

Çështja e katërt është më kompleksja dhe njëkohësisht më intriguesja: cili qe roli i 

shoqërisë së gjerë në një sistem stalinist? Së fundmi nevojitej një analizë mbi efektet e 

implementimit të sistemit stalinist, një hulumtim mbi pasojat e stalinizmit. Të tre shkollat 

kryesore studimore rreth stalinizmit, ajo totalitare, ajo revizioniste dhe ajo post-

revizioniste, janë përpjekur tu japin përgjigje këtyre çështjeve dhe debati akademik është 

ndezur pikërisht si pasojë e përgjigjeve të ndryshme që u janë dhënë këtyre pyetjeve 

themeltare. Le ta analizojmë sintetikisht këtë debat disa-dekadësh duke ndjekur një rend 

kronologjik. 

Origjina 

Studiuesit totalitarë e identifikojnë shkakun kryesor të stalinizmit në ideologjinë 

marksiste dhe më konkretisht në formulimin leninist të marksizmit
147

. Teza kryesore në 

këtë drejtim, teza e ashtuquajtur e ―vazhdimësisë‖, identifikon një lidhje ndërmjet 

stalinizmit dhe leninizmit, dhe ndërmjet leninizmit dhe marksizmit.
148

 Stalinizmi kësisoj 

është një produkt legjitim i leninizmit dhe marksizmit. Studiuesit totalitarë vënë në 

pikëpyetje vetë konceptin e stalinizmit, duke e konsideruar atë thjesht një zbatim të 

recetave ideologjike marksiste-leniniste.
149

 Kjo tezë, edhe pse niset nga një pozitë 

ideologjike katërçipërisht e kundërt, arrin në konkluzione të njëjta me versionin zyrtar 

stalinist i cili e bazonte legjitimitetin e vet pikërisht në besnikërinë ndaj leninizmit dhe 

marksizmit. Stalinizmi, në prizmin e studiuesve totalitarë, përfaqëson realizimin praktik 

të recetës marksiste-leniniste, shkatërrimin e sistemit kapitalist dhe zëvendësimin e tij me 

një sistem të bazuar në korpusin ideologjik komunist, por jo premtimin komunist për një 

shoqëri të drejtë dhe mirëqenie të përgjithshme. Terrori masiv shtetëror dhe mungesat e 

shumta materiale të sistemit stalinist qenë realizmi praktik dhe fytyra e vërtetë e 

                                                           
146 Ibid., f. 7-9;  Hoffmann, David. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, (Ithaca: 

Cornell University Press, 2011). f. 5. 
147 Kolakowski, Leszek Main Currents of Marxism: its Origin, Growth, and Dissolution, V. III, Oxford: Oxford 

University Press, 1978, f. 2;  Kolakowski, Leszek,  Marxist roots of Stalinism, tek: Tucker, Robert C. (ed.) Stalinism: 

Essays in Historical Interpretation, New York: Norton, 1977, f. 283-298. 
148 Cohen, Stephen, Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917, Oxford: Oxford University 

Press, 1985, f. 42. 
149  Kolakowski hedh poshtë ekzistencën e stalinizmit, trockizmit dhe buharinizmit si rryma autonome brenda 

bolshevizmit duke i konsideruar ato si terma artificialë të retorikës politike në përplasjen fraksionare të epokës post-

leniniste në vitet 20-të. Shih: Kolakowski, Leszek Main Currents of Marxism: its Origin, Growth, and Dissolution, V. 

III, Oxford: Oxford University Press, 1978 , f. 8-9. 



34 
 

ideologjisë marksiste.
150

 Në këtë interpretim spikat roli qendror i ideologjisë dhe i partisë 

komuniste si zbatuese besnike e kësaj ideologjie.
151

 Është pikërisht lëvizja politike, partia 

totalitare, e cila përfaqëson një pakicë fanatikësh politikë, e cila pasi arrin të marri 

pushtetin shtetëror e përdor atë për të shtrirë kontrollin totalitar mbi shoqërinë dhe për të 

realizuar programin e vet ideologjik. 

Studiuesit revizionistë kritikojnë pikësëpari tezën ―e vazhdimësisë‖. Duke rimarrë kritikat 

e opozitarëve, të majtë e të djathtë, brenda Partisë bolshevike të viteve 20-të, studiuesit 

vënë në diskutim legjitimitetin e stalinizmit si vijimësi e leninizmit dhe rrjedhimisht e 

marksizmit. Studiuesit identifikojnë një thyerje në këtë drejtim, një devijim të Partisë 

bolshevike nën Stalinin nga ideologjia marksiste-leniniste.
152

 Shkaqet kryesore të këtij 

devijimi u identifikuan tek degjenerimi burokratik dhe autoritar i Partisë si pasojë e 

ndikimit të kulturës tradicionale të shoqërisë ku marksizëm-leninizmi u aplikua.
153

 

Shkaku tjetër madhor i stalinizmit u identifikua në personalitetin e Josif Stalinit. Sipas 

këtij interpretimi sistemi qe pasojë e dinamikave psikologjike të udhëheqësit bolshevik 

dhe personalizimit që ai i bëri pushtetit.
154

  Kësisoj aktorët e tjerë, duke filluar nga 

oligarkët e lartë dhe deri tek anëtarët e thjeshtë të shoqërisë kaluan në një plan të dytë në 

rolin e veglave dhe viktimave në duart e tiranit të plotfuqishëm të Kremlinit. Një tjetër 

shkak i stalinizmit identifikohet nga brezi i dytë i studiuesve revizionistë në dinamikat 

kaotike të reformave radikale staliniane në industri dhe bujqësi. Sipas tyre stalinizmi qe 

një reaksion ndaj fenomeneve politike dhe sociale, të brendshme dhe të jashtme, që 

morën jetë në vitet 20-30-të.
155

 Stalinizmi pra nuk përbente një projekt ideologjik të 

mirëpërcaktuar që në fillim, porse një produkt të rrethanave të caktuara specifike 

sovjetike në vitet 30-të. 

Studiuesit post-revizionistë e shohin origjinën e stalinizmit në një kontekst më të gjerë 

analize. Nëse nga njëra anë ata e rikonfirmojnë tezën totalitare të vazhdimësisë, duke e 

konsideruar stalinizmin si një produkt të marksizëm-leninizmit, nga ana tjetër e vendosin 

analizën e stalinizmit në kontekstin e Modernitetit perëndimor. Sistemi stalinist nuk qe 

produkt vetëm i ideologjisë marksiste, e cila përfaqësonte në vetvete një produkt tipik të 
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qytetërimit modern perëndimor,
156

 porse edhe një produkt i dinamikave dhe politikave 

ndërkombëtare me zanafillë që në shekullin e XIX-të.
157

 Siç e theksuam edhe më lart në 

këtë studim: për studiuesit post-revizionistë stalinizmi përfaqësonte një qytetërim modern 

alternativ dhe konkurrues ndaj atij kapitalist. Ndaj dhe origjina e stalinizmit duhet 

hulumtuar në ―djepin‖ e modernitetit perëndimor, tek Iluminizmi dhe Revolucioni 

francez.
158

 

Natyra 

Shkolla totalitare mori emrin pikërisht nga cilësimi që i bëri natyrës së formave të reja të 

autokracisë bashkëkohore: totalitare. Nën këtë këndvështrim regjimi stalinian na 

shpërfaqet si një autokraci monolite, e paprecedentë në historinë politike ruse apo 

botërore, që duke përdorur teknikën dhe metodat moderne të sundimit shtrin kontrollin e 

vet total mbi gjithë shoqërinë.
159

 Roli qendror i përket ideologjisë, zbatimi i së cilës 

kryhet nga strukturat partiako-shtetërore nëpërmjet propagandës dhe terrorit.
160

 Çdo sferë 

e marrëdhënieve shoqërore është nën kontrollin total të regjimit dhe kanalizohet drejt 

objektivave të tij ideologjikë. Gjithë pushteti total gjendej në duart e udhëheqjes së lartë e 

cila e përdorte këtë pushtet në emër dhe për hesap të misionit ideologjik. Shoqëria, e 

atomizuar dhe e pasivizuar, përdorej nga regjimi si një mjet për interesat e veta.
161

 

Stalinizmi me ekstremet e tij nuk qe gjë tjetër veçse realizimi praktik i ideologjisë 

marksiste-leniniste. Teoria totalitare nënvizon ngjashmëritë me regjimin nazist gjerman 

duke e konsideruar stalinizmin sovjetik si anën tjetër të medaljes, si një ―fashizëm i 

kuq‖.
162

 

Revizionistët e brezit të parë në kritikën e tyre ri-propozuan fuqishëm tezën trockiste të 

degjenerimit të Revolucionit bolshevik në një autokraci burokratike me rrënjë në traditën 

autoritare ruse.
163

 Një pjesë e mirë e studiuesve i vunë theksin personalizimit të pushtetit 

nga ana e Stalinit dhe kërkuan tek personaliteti i udhëheqësit natyrën e një sistemi të tërë. 

Edhe teza e pozitës qendrore të ideologjisë në kuadrin e sistemit sovjetik u vu në 

pikëpyetje.
164

 Natyra pragmatike mbizotëronte mbi atë ideologjike. Stalinizmi u pa si një 

formë autoritare dhe radikale modernizmi, si një produkt i trashëgimisë historike 
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autoritare ruse.
165

 Por sulmi më i fortë revizionist u drejtua kundër premisës së natyrës 

monolitike dhe  aftësisë së sistemit për të ushtruar një kontroll total. Shteti stalinist, në 

studimet e brezit të dytë të studiuesve revizionistë nuk qe aspak monolitik dhe super-

efiçent porse i gërryer nga rivalitetet e brendshme ndërmjet segmenteve pushtetmbajtëse 

si dhe in-efiçent dhe kaotik në politikat e tij.
166

 Vetë përdorimi masiv i dhunës nga ana e 

shtetit qe një tregues domethënës për mungesën e aftësisë nga ana e regjimit stalinist për 

të  kontrolluar totalisht popullsinë e tij. 

Studiuesit post-revizionistë e cilësuan stalinizmin si një qytetërim alternativ ndaj atij 

perëndimor. Për stalinizmin qe jashtëzakonisht i domosdoshëm vet-paraqitja si një 

alternativë superiore ndaj kapitalizmit në tërë treguesit ekonomiko-shoqërorë, ndaj dhe 

natyra e tij qe antiteza ndaj qytetërimit rival, ndaj kapitalizmit liberal.
167

 Në këtë garë për 

legjitimitet stalinizmi përdori në mënyrë efiçente qoftë politika masive përkujdesjeje 

sociale (karota), qoftë politika masive survejimi, shtrëngimi dhe dhune (shkopi).
168

 

Stalinizmi qe një qytetërim totalitar që mbështetej në pjesëmarrjen e shumicës së 

popullsisë e cila në masë dërrmuese ndante vlerat e këtij sistemi. Rëndësia e ideologjisë 

ritheksohet fuqishëm nga post-revizionistët sepse ideologjia qe baza mbi të cilën qe 

ngritur ngrehina e Qytetërimit stalinist.
169

 Duke përjashtuar elementët utopikë 

ideologjikë, tepër prezentë në diskursin stalinist, si edhe elementët ekstremë të dhunës 

shtetërore, modeli stalinist ndante të përbashkëta të shumta me shtetet moderne 

evropiane
170

 duke përfaqësuar kësisoj një model alternativ qytetërimi modern. 

Mjetet 

Studiuesit totalitarë identifikonin tek atomizmi, propaganda dhe tek terrori shtetëror 

mjetet kryesore të përdorura nga regjimi stalinist për realizimin e kontrollit total ndaj 

shoqërisë.
171

 Asgjësimi i çdo organizmi shoqëror që nuk qe nën kontrollin e regjimit dhe 

zëvendësimi i tyre me organizata shoqërore që, sipas një shprehjeje të famshme të 

Leninit, do të shërbenin si ―rripa transmisioni‖ të politikave të Partisë qe një parakusht i 

domosdoshëm për dominimin totalitar të sferës sociale. Por pushteti totalitar nuk 

mjaftohej me kaq. Kontrollit të marrëdhënieve njerëzore, edhe atyre brenda grupeve 

shoqërore më bazike si psh.: familja, i shtohej edhe kontrolli mbi mendimet dhe dëshirat 

e individëve të thjeshtë. Të atomizuar dhe të socializuar nga organizatat shoqërore 

totalitare, individët gjendeshin të vetëm përpara makinerisë partiako-shtetërore dhe nuk u 
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mbetej rrugë tjetër përveç nënshtrimit.
172

 Rëndësia e terrorit si një mjet i domosdoshëm 

për regjimet totalitare përbën një nga tiparet teorike më të famshme të shkollës 

totalitare.
173

 Njëri prej studiuesve më të famshëm të shkollës totalitare:  Zbigniew 

Brzezinski  arriti ta cilësonte terrorin e vazhdueshëm, ―spastrimin permanent‖, si një 

element jetik sistemor i dinamikës politike në shtetet totalitare. 

Revizionistët theksuan aftësinë e sistemit stalinist për të ndërtuar një bazë sociale 

mbështetëse me anë të politikave të promovimit shoqëror dhe të krijimit të një sistemi 

klientelist masiv të bazuar në kontrollin total të aparatit shtetëror mbi mjetet e prodhimit 

dhe të shpërndarjes.
174

 Baza e fuqisë së shtetit stalinist qe pikërisht kjo mbështetje si dhe 

aftësia e tij për tu paraqitur si një forcë modernizuese dhe përparimtare. Revizionistët e 

pranuan rolin e rëndësishëm të dhunës si një mjet qendror kontrolli brenda sistemit 

sovjetik, porse për ta dhuna nuk kishte atë rëndësi dhe efikasitet që i vishte shkolla 

totalitare. Dhuna qe më shumë një reaksion i udhëheqjes ndaj pafuqisë së saj për të 

vendosur një kontroll efektiv ndaj popullsisë.
175

 Larg të qenit një shenjë force, dhuna 

përbënte një shenjë dobësie që tregonte mungesën e aftësisë së Kremlinit për të 

përballuar sfidat që i paraqiteshin me mjete më paqësore. Plus kësaj studiuesit theksuan 

pjesëmarrjen aktive të shoqërisë në proceset spastruese duke hedhur poshtë teorinë e 

ekskluzivitetit shtetëror mbi terrorin.
176

 Gjithashtu revizionistet nuk i njohin propagandës 

dhe ideologjisë atë rëndësi qe u vishte paradigma totalitare.
177

 Megjithëse shumica e 

popullsisë në sipërfaqe e integronte mesazhin ideologjik në jetën e përditshme, në 

brendësi ruajti vlerat dhe zakonet tradicionale te cilat regjimi stalinist nuk mundi kurrë ti 

çrrënjoste. Duke qenë një dukuri sipërfaqësore ideologjia nuk kishte atë forcë 

kontrolluese që i jepte modeli interpretues totalitar.  

Studiuesit post-revizionistë rikthyen rëndësinë e ideologjisë si një mjet i domosdoshëm i 

kontrollit nga ana e regjimit stalinist. Baza e fuqisë së shtetit stalinist qe aftësia e tij për tu 

paraqitur si një alternativë superiore qytetërimi nëpërmjet teknikave kulturore që synonin 

integrimin popullsisë në projektin e tij ideologjik për të realizuar një qytetërim të tillë.
178

 

Kulmi i këtyre teknikave përfaqësohej nga aftësia e regjimit për të subjektivizuar 

qytetarët e vet, për tu veshur atyre një identitet dhe një botëkuptim në përputhje me 

interesat dhe politikat e tij. Këto teknika moderne legjitimimi nuk janë një tipar vetëm i 

modelit stalinist, porse edhe i shumë shteteve moderne perëndimore.
179

 Për të krijuar dhe 

ruajtur legjitimitetin e tij regjimi stalinist do të përdorte përveç teknikave ideologjike 
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legjitimuese edhe teknika të karakterit material, kryesisht me ane të aparatit të tij masiv të 

përkujdesjes shoqërore.
180

 Dhuna përbën gjithashtu një mjet kontrolli, por gjithsesi 

dytësore në krahasim me teknikat legjitimuese të sipërpërmendura. 

Roli i shoqërisë 

Siç e theksuam edhe më lart për shkollën totalitare roli i shoqërisë brenda sistemit 

stalinist qe tepër pasiv. E atomizuar nga kontrolli totalitar i hapësirës ndër-individuale 

dhe e pasivizuar nga ankthi i vazhdueshëm prej aparatit të dhunës shoqëria staliniste na 

paraqitet si një mase e regjimentuar në marshimin ideologjik drejt komunizmit.
181

 

Kontrolli shtetëror mbi strukturat jo politike të shoqërisë, si familja,  Raporti ndërmjet 

regjimit dhe shoqërisë është i njëtrajtshëm: regjimi komandon dhe shoqëria bindet. 

Krijohet kësisoj tabloja e një shoqërie ―të marrë peng‖ nga një lëvizje totalitare në sajë të 

një aparati monolitik dhe efikas kontrolli total. E izoluar nga bota e jashtme, shoqëria 

totalitare ushqehej përditë nga propaganda shtetërore me mesazhin totalitar ideologjik 

dhe kjo propagandë tëhuajtësonte masën e popullsisë nga perceptimi real i situatave.
182

 

Gjithë territori i një shteti totalitar nuk përfaqëson gjë tjetër veçse projektimin e një 

kampi masiv përqendrimi, figuracion që u simbolizua më së miri nga Muri i Berlinit dhe 

izolimi hermetik ndërkufitar stalinist. 

Kundërshtimi ndaj interpretimit totalitar të rolit të shoqërisë në sistemin stalinist ka 

përbërë ―kalin e betejës‖ së brezit të dytë të studiuesve revizionistë. Studiuesit vunë në 

pikëpyetje aftësinë e sistemit për të kontrolluar totalisht popullsinë si dhe natyrën pasive 

dhe të bindur të po kësaj popullsie. Duke qenë një makineri kaotike dhe brutale e cila 

implementonte reforma radikale ekonomiko-sociale, regjimi stalinist ngjallte tek shumica 

e popullsisë së tij një ndjenjë paparashikueshmërie dhe fatalizmi, ndjenja të cilat e 

nxisnin shoqërinë të rrezikonte, të tregohej aktive për t‘ju përshtatur dinamikave të 

pushtetmbajtësve.
183

 Megjithëse në sipërfaqe shumica e popullsisë  i konformohej 

vullnetit dhe mesazhit politik stalinist, në brendësi masa qe skeptike dhe shpeshherë 

pasivisht armiqësore ndaj sistemit. Kjo për shkakun kryesor të dis-proporcionalitetit të 

shpërndarjes së mjeteve materiale dhe statuseve shoqërore mes popullsisë së gjerë dhe 

nomenklaturës partiako-shtetërore.
184

 Kësisoj krijohej në perceptimin e popullsisë një 

dikotomi mes ―neve‖ dhe ―atyre‖, mes popullsisë së thjeshtë dhe grupimit shoqëror të 

privilegjuar, nomenklaturës.
185

 Mungesat e shumta dhe të vazhdueshme në mjete 

konsumi, një tipar qendror i përditshmërisë në një sistem stalinist, ndikonin fuqishëm në 

këtë drejtim duke mbajtur të ndezur ndjenjën e polarizimit shoqëror. Por skepticizmi ndaj 

strukturave ekzekutive dhe zyrtarëve nuk përkthehej domosdoshmërisht në një armiqësi 

politike ndaj sistemit. Stalinizmi gëzonte mbështetje kryesisht në dy grupime të mëdha 

shoqërore: në grupimin e nomenklaturës dhe të atyre segmenteve shoqërore që në sajë të 
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sistemit kishin gëzuar përfitime në status, pushtet dhe mirëqenie, si edhe në mesin e rinisë 

dhe asaj pjese të popullsisë që sinqerisht besonte në natyrën përparimtare dhe 

modernizuese të projektit stalinist.
186

 

Siç e theksuam edhe më sipër, studiuesit post-revizionistë kanë të përbashkët me ata 

totalitarë theksin mbi rëndësinë e ideologjisë në sistemin stalinist. Porse tek tema e efektit 

të sistemit ideo-kratik mbi shoqërinë dy shkollat ndahen. Nëse totalitarët shihnin një 

shoqëri të atomizuar dhe të atrofizuar nga nënshtrimi i natyrës njerëzore ndaj natyrës 

ideologjike totalitare, studiuesit post-revizionistë nxjerrin në pah jo vetëm aspektin 

mohues të ideologjisë (strukturat e vjetra shoqërore dhe elementet tradicionalë kulturorë 

të shkatërruara nga regjimi stalinist) por edhe anët krijuese të ideologjisë (strukturat e reja 

shoqërore dhe elementet e rinj kulturorë të krijuara nga regjimi stalinist). Stalinizmi krijoi 

një shoqëri të re, me një kulturë të re që vetë-identifikohej si një qytetërim superior ndaj 

atij dominues kapitalist.
187

 Aftësia e sistemit për të integruar masat shoqërore në këtë 

sistem të ri social-kulturor përbënte bazën e qëndrueshmërisë dhe suksesit (provizor) të 

modelit sovjetik. Hegjemonia diskursive staliniste përbënte mjetin kryesor të legjitimimit 

dhe automatikisht mjetin kryesor të sundimit, që duke u transformuar në praktika 

diskursive integrohej në shoqëri duke e formësuar atë në bazë të meta-narrativës 

staliniane. Duke integruar botëkuptimin e vet ideologjik në botëkuptimin shoqëror, 

regjimi arriti të integronte shoqërinë në politikat e tij.
188

 Një aspekt kyç në këtë drejtim 

është aftësia e sistemit për të subjektivizuar qytetarët e vet, për të ndikuar në formësimin 

e identitetit dhe botëkuptimit të tyre. Krijimi i ―njeriut të ri‖ përfaqësonte një projekt 

qendror në modelin stalinist. Studiuesit post-revizionistë vërtetuan se një pjesë e mirë e 

subjekteve të shtetit stalinist u vetë-identifikuan me sistemin duke krijuar kësisoj 

prototipin e një ―homo sovjetikus‖.
189

 

Pasojat 

Për sa i përket pasojave të regjimeve staliniste studiuesit totalitarë theksuan impaktin e 

madh të tyre në shoqëritë ku implementoheshin, strukturimin e ekzistencës shoqërore 

sipas ligjësive ideologjike dhe shkatërrimin e çdo institucioni a praktike kulturore pre-

totalitare. Pasi i ‗kapnin‘ shoqëritë regjimet totalitare përftonin një stabilitet të 

konsiderueshëm dhe rrëzimi i tyre mund të kryhej vetëm nga forca madhore të jashtme, si 

në rastin e regjimeve nazi-fashiste, asesi nga lëvizje shoqërore anti-totalitare nga brenda 

vendeve në fjalë. Regjimet totalitare ishin të pandryshueshme dhe natyra e tyre mbetej e 

njëjtë, duke qenë të pa-afta për tu vetë-reformuar.
190

 Këto premisa teorike u rrëzuan 

shumë herët, si pasojë e zhvillimeve në gjithë Bllokun socialist pas vdekjes së Stalinit. 

Natyra e moderuar e regjimeve sovjetike post-staliniste, rënia drastike e frymës së terrorit 
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shtetëror ndaj shoqërisë, si dhe ndryshimet madhore që karakterizuan shtetet socialiste në 

vitet 60-90-të i hodhën poshtë parashikimet mbi ‗natyrën statike të totalitarizmit‘. 

Sidomos, pas shembjes së po këtyre regjimeve në fillim-vitet 90-të, u vërtetua si i pasaktë 

edhe parashikimi për pamundësinë e rrëzimit të tyre ‗nga brenda‘. Studiues të tjerë të 

traditës totalitare e plotësuan boshllëkun duke përdorur konceptin e ‗post-totalitarizmit‘. 

Sipas tyre projekti ideologjik totalitar i transformimit të individëve, i brendësimit të 

vlerave të regjimit nga subjektet e tij, i krijimit të ‗njeriut të ri‘, do të dështonte bazuar në 

pamundësinë konkrete të realizmit të planit ‗mesianik‘. Si pasojë e këtij dështimi të 

pashmangshëm ndërgjegjja shoqërore kalonte në një fazë ‗post-totalitare‘, e karakterizuar 

nga tërheqja nga politika, mungesa e entuziazmit ideologjik dhe de-mobilizimi shoqëror 

dhe shtetëror. Venitja ideologjike do ti kthente praktikat e regjimeve në rituale boshe, 

duke ndikuar kësisoj në shembjen e tyre.
191

 Shembja përfundimtare, nën këndvështrimin 

liberal ishte thjesht një pasojë e përpjekjes për të reformuar një sistem të pa-

reformueshëm në princip. Heqja dorë nga terrori mbi shoqërinë, ekonomia e komanduar 

dhe kontrolli aparatit partiak mbi sistemin – me pak fjalë: nga tiparet staliniste të sistemit 

sovjetik – përbënte njëkohësisht një mohim të pavullnetshëm të vetë sistemit, një rrëzim 

të bazave të tij reale. Vetë shembja e sistemit nuk përfaqësonte thjesht rrënimin e shtetit 

sovjetik, porse më thellë akoma një dështim të projektit ‗utopik‘ marksist, një provë të 

dështimit të këtij eksperimenti që u vërtetua si në kundërshtim me ‗natyrën njerëzore‘
192

 

Nga ana tjetër, studiuesit liberalë theksuan ‗natyralitetin‘ e transformimeve drejt sistemit 

liberal, dominimin e ‗logjikës së tregut‘ dhe ‗terapisë së shock-ut‘. Shkolla totalitare e 

quajti të përfunduar misionin e saj, ‗sovietologjia‘ i la vendin ‗tranzitologjisë‘.
193

 

Studiuesit post-revizionistë e identifikuan tek hegjemonia diskursive bazën e legjitimitetit 

dhe qëndrueshmërisë të sistemit stalinist. Bindja e masave se qenë pjesë integrale e një 

qytetërimi të ri dhe superior ndaj atij kapitalist përbënte një element tejet të rëndësishëm 

të ngrehinës sovjetike. Ishte kjo bindje në meta-narrativën e materializmit dialektik mbi 

superioritetin e socializmit sovjetik dhe misionit të tij historik që justifikonte sakrificat e 

masave në rrugën drejt komunizmit. Rënia e kësaj meta-narrative u përkthye 

automatikisht në rënien e legjitimitetit dhe shembjen e vet modelit stalinist. Në këtë 
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drejtim Lufta e ftohtë mund të shihet si një përplasje qytetërimesh dhe botëkuptimesh, në 

përfundim të së cilës modeli stalinist u mohua në emër të modelit superior kapitalist.
194

  

Pas shembjes së Bllokut sovjetik Shkolla revizioniste u gjend nën ofensivën e 

pandalshme të akademizmit triumfalist liberal. Por gjithsesi shumë studiues arritën të 

ngrinin një kritikë shkencore të admirueshme mbi pasojat e stalinizmit. Së pari ata 

ritheksuan argumentin e tyre mbi natyrën jo-socialiste të vetë sistemit stalinist.
195

 Moshe 

Lewini nënvizoi faktin se Regjimi i Kremlinit nuk kishte qenë gjë tjetër veçse një 

‗Despotizëm agrar‘, një ‗Absolutizëm burokratik‘ i cili ishte rrekur të modernizonte një 

shoqëri të prapambetur duke përdorur ‗mjete po të prapambetura‘. Stalinizmi nën këtë 

optikë mishëronte një sintezë të regjimit autokrat carist plus industrializimin.
196

 Sipas 

Lewin natyra autokratike ishte një pasqyrim i qartë i kulturës fshatare ruse, ndërsa 

industrializimi një nevojë e diktuar nga interesat e fuqisë ruse të kërcënuar nga zhvillimi i 

imperializmit perëndimor. Përdorimi i  ideologjisë marksiste nga burokratët autoritarë 

ishte thjesht një ‗hipokrizi permanente‘, dhe shovinizmi ruso-madh ishte ideologjia e tyre 

e vërtetë.
197

 Pikërisht kjo kontradiktë thelbësore: ndërmjet natyrës autoritare dhe 

despotike të regjimit burokratik nga njëra anë, dhe kërkesave në rritje të një shoqërie me 

tipare moderne të krijuar nga industrializimi nga ana tjetër, do të prodhonin krizën tipike 

të stalinizmit, shkakun madhor strukturor të papajtueshmërisë së interesave të tij me ato 

të shoqërisë.
198

 Shembja e sistemit nuk përbënte për studiuesit revizionistë një shteg të 

domosdoshëm ndaj kësaj kontradikte. Si Lewin ashtu dhe Stephen Cohen theksuan se një 

alternativë e moderuar, e njëjtë me atë të ndërmarrë nga Ten Hisiao Pin-i në Kinë, ishte 

një alternativë jo vetëm e mundshme por edhe e preferueshme në rastin e BS.
199

 Disa 

studiues revizionistë theksuan se lëvizjet popullore të cilat prodhuan në instancë të fundit 

shembjen e regjimeve staliniste përbënin lëvizje popullore me karakter anti-burokratik 

dhe jo anti-socialist.
200

 Por elitat burokratike, duke e kanalizuar dhe transformuar 

revoltën anti-burokratike popullore në një lloj ‗revolucioni borgjez për së mbrapthi‘, 

arritën jo vetëm të konservonin hegjemoninë e tyre por edhe ta adresonin atë konform 

interesave të tyre ekonomike, duke e kthyer në mjaft raste pronën shtetërore që kishin nën 

administrim në pronë private nëpërmjet proceseve masive privatizuese.
201

 Ndaj dhe 

                                                           
194―..Ajo çfarë ndodhi në Bashkimin Sovjetik, dhe vazhdoi me tej në Rusi, ishte fillimi i papritur dhe pastaj zgjatja 

pashmangshme, e vdekjes mes agonive të një bote të tërë e cila përfshinte  një ekonomi jo të orientuar ndaj tregut dhe 

institucione anti-liberale..‖, shih: Kotkin Stephen, Armageddon Averted: The Soviet Colapse, 1970-2000, New York: 

Oxford University Press, 2001, f. 2. 
195 Pyetjes që i ngre vetes nëse sistemi sovjetik ishte një sistem socialist, Lewin i përgjigjet: ―..Përfundimisht jo. 

Socializmi nënkupton pronësinë e mjeteve të prodhimit nga shoqëria dhe jo nga burokracia. Ai ishte konceptuar si një 

thellim – dhe jo një mohim – i demokracisë politike. Të vazhdosh të flasësh për një ‗socializëm sovjetik‘ është të 

përfshihesh në një komedi të vërtetë gabimesh. Nëse supozojmë se socializmi është i realizueshëm, atëherë ai duhet të 

përfshijë socializimin e ekonomisë dhe demokratizmit e politikës..‖, shih: Lewin Moshe, The Soviet century, London: 

Verso, 2005, f. 379. 
196 Ibidem, f. 146. 
197 Ibidem, f. 381. 
198 Ibidem, f. 382-383. 
199 Daniels Robert V., ‗The End of the Soviet Union‘ tek: Gleason, Abbott. (ed) A Companion to Russian History, 

Oxford: Blackwell,  2009, f. 458, 460. 
200 McCauley Martin, (ed.), Gorbachev and Perestroika, New York: St Martin‘s, 1990.; Kotz David M.; Weir Fred, 

Revolution from above: The demise of the Soviet system, London: Routledge, 1997, f. 2-3. 
201 Akademiku amerikan Jerry F. Hough e interpretoi përmbysjen e sistemit sovjetik si një ‗revolucion borgjez‘ i kryer 

nga burokracia e cila e shkatërroi sistemin e vjetër për ta zëvendësuar atë me një sistem te ri i cili do të transformonte 

kontrollin e tyre mbi mjetet e prodhimit në pronësi mbi to, shih: Hough Jerry F., Democratization and Revolution in 

the USSR, 1985–1991, Washington: Brookings Institution, 1997, f. 1-22. Në fakt, shpërbërja e sistemeve socialiste 

sipas modelit sovjetik u karakterizua nga një transferim masiv i pronësisë shtetërore në duar të privatëve, një fenomen i 
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shembja e regjimeve staliniste, të cilat kishin në dispozicion aparate kontrolli dhe dhune 

të jashtëzakonshme, ishte një fenomen kaq ‗paqësor‘, pikërisht në saj të ‗kontrollit të tyre 

nga lart‘.
202

 Zbatimi radikal i parimeve te ekonomisë së tregut nuk pati efekte pozitive 

mbi shtresat e gjera popullore, përkundrazi ato e përkeqësuan pozitën politike dhe 

ekonomike, kulturore dhe sociale të punëtorisë.
203

 Një shteg i moderuar do të kishte qenë 

kësisoj më afër interesave të popullsisë sesa çmontimi radikal i sistemit.
204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
ngjashëm me përvetësimin e pronës klerikale dhe asaj të përbashkët fshatare nga borgjezia evropiane në shek. XVI-

XIX, shih: Hobsbawm Eric, The Age of Revolution: 1789-1848, New York: Vintage, 1996, f. 149-167. 
202 Kotz David M.; Weir Fred, Revolution from above: The demise of the Soviet system, London: Routledge, 1997, f. 

3-7. 
203 Lewin Moshe, The Soviet century, London: Verso, 2005, f. 387 . 
204 Daniels Robert V., ‗The End of the Soviet Union‘ tek: Gleason, Abbott. (ed) A Companion to Russian History, 

Oxford: Blackwell,  2009, f. 461. 
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2.1 – “Zemra ka shumë për të folur por shprehja më mungon”
205

: Natyra, forma dhe 

tipologjia e letër-shkrimit drejt autoriteteve partiake në stalinizmin shqiptar.   

 

 

Në ndryshim nga revolucionarët francezë, revolucionarët rusë nuk besonin në ekzistencën 

e një opinioni publik i cili të përfshinte gjithë shtresat e popullsisë, si një lloj shprehje e 

një ‗vullneti të përgjithshëm‘. Marksistet sovjetikë besonin se klasat e ndryshme kishin 

opinione politike të ndryshme.
206

 Dhe këto opinione, madje krejt ideologjia klasore që i 

formësonte ato, ishte domosdoshmërisht pasojë e pozicionit karshi mjeteve të prodhimit 

nga ana e klasës në fjalë, qenë shprehje e interesave të tyre ekonomike.
207

 Vetëm në 

shekullin e XX, studiuesit post-marksistë në Evropën perëndimore do ta rishikojnë në 

mënyrë më kritike këtë qëndrim ekonomiko-përcaktues të Marksizmit klasik ndaj 

ideologjisë dhe produktit të saj: opinionit publik.
208

 Ndërsa marksistët lindorë, ose 

marksistët-leninistë,  do ta dogmatizonin pa ia nënshtruar një studimi kritik këtë qëndrim 

të hershëm teorik.
209

 Në teorinë leniniste nëse ideologjia mbizotëruese ishte ajo e klasës 

dominuese,  kritika e saj, kundër-ideologjia qe arma kryesore në duart e të shtypurve nga 

kjo klasë sunduese. Pas triumfit të Revolucionit proletar dhe shembjes së borgjezisë do të 

shembej edhe ideologjia e saj. Por nëse baza ekonomike e ish-sundimtarëve mund të 

zhbëhej menjëherë nëpërmjet aparatit të Diktaturës së proletariatit, ideologjia e vjetër nuk 

do të zhdukej kaq shpejt nga qarkullimi. Mbeturinat ideologjike të së shkuarës do të 

endeshin edhe për një farë kohe si fantazma në ndërgjegjen e popullsisë të cilën 

Revolucioni e kishte çliruar nga shfrytëzimi ekonomik dhe shtypja politike, porse ende jo 

nga ‗opiumi‘ ideologjisë dhe kulturës borgjeze.
210

 Megjithëse në teori konsideroheshin 

thjesht mbeturina ideologjike të një bote të vdekur si pasojë e përparimit të së resë dhe të 

progresit, prapëseprapë bolshevikët u druheshin ideve dhe opinioneve kundërshtare. 

Shkaku primar i kësaj frike ishte vetë-perceptimi i tyre si një pakicë pararojë, si një 

grusht revolucionarësh profesionistë të rrethuar nga një masë njerëzish e cila ende nuk e 

kishte arritur atë pjekuri idologjiko-politike të domosdoshme për të kryer misionin e vet 

historik, një masë njerëzish e cila për arsye të kushteve objektive të prapambetjes, 

shfrytëzimit, shtypjes dhe mashtrimit nga ana ish-sundimtarëve të tyre ende nuk kishin 

arritur të formësonin atë ndërgjegjësim dhe identitet revolucionar që përbënin parakushte 

të domosdoshme për mobilizimin e tyre revolucionar.  Dhe frika e bolshevikëve do të 

                                                           
205 Fragmenti është shkëputur nga letra e fshatarit Nexhim M. drejtuar Enver Hoxhës. Shih: AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1960, D. 841, Fl. 16. 
206Fitzpatrick Sheila, Popular Opinion in Russia under pre-war Stalinism, tek: Corner Paul (ed) Popular Opinion in 

Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism, New York: Oxford University Press, 2009, f.17. 
207 Sipas një citimi të famshëm nga vepra e Marksit dhe Engelsit, Ideologjia Gjermane: ―Idetë e klasës sunduese 

përbëjnë në çdo epokë idetë sunduese: klasa që përbën forcën sunduese materiale është ne të njëjtën kohë edhe forca 

sunduese intelektuale. Ajo klasë që ka nën zotërim mjetet e prodhimit material, ka njëkohësisht nën zotërim edhe 

mjetet e prodhimit mendor‖, cit. nga: Tucker, Robert C. The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 172.  
208 Spikasin në këtë drejtim mendimtarët e shquar marksistë si: A. Gramsci, G. Lukacs dhe L. Althusser. 
209 E njëjta gjë mund të thuhet edhe për mendimin marksist shqiptar, shih: Pëllumbi, Servet; Spahiu, Fiqret, Fjalor i 

Filozofisë, Tiranë: ‗8 nëntori‘, 1974, f.139-141. 
210 Këtë parim e sintetizon vetë Lenini me anën e një krahasimi figurativ me ngjyrime paksa makabre: ―Kur bëhet 

revolucioni nuk ndodh ashtu si ndodh kur vdes një njeri, i cili pasi vdes nxirret përjashta. Kur vdes shoqëria e vjetër 

kufoma e saj nuk mund të  futet në arkivol dhe të çohet në varr. Ajo dekompozohet midis nesh, kjo kufomë kalbet dhe 

na moleps edhe vetë ne‖, cit. nga: Lenin, V.I. Report on combating the famine, 4/VI/1918, tek Lenin, V. I. Collected 

Works, (Vol.27), Moscow: Progress Publishers, 1965, f. 434. 
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prodhonte një nga aparatet e censurës dhe shtypjes së mendimit alternativ ndër më të 

mëdhenjtë dhe efikaset që ka njohur historia e njerëzimit.  Diskreditimi ose zhdukja e çdo 

ideologjie alternative në qarkullim brenda territorit të kontrolluar prej tyre nga njëra anë, 

si dhe dogmatizimi, popullarizimi dhe propagandimi  i vazhdueshëm i ideologjisë 

marksiste-leniniste nga ana tjetër, u kthye për revolucionarët rusë në një politikë të 

domosdoshme kundrejt rrezikut të një kundër-revolucioni nga ana e borgjezisë.
211

  

Ndaj dhe një nga tiparet klasike që studiuesit e shkollës totalitare identifikuan në sistemin 

stalinist qe dhe monopoli ideologjisë zyrtare, duke e parë këtë fenomen si një hallkë tejet 

të rëndësishme për të kuptuar natyrën e regjimit sovjetik dhe aftësinë e tij për të 

kontrolluar masën e popullsisë.
212

 Në fakt ndalimi i shfaqjes së opinioneve të ndryshme 

nga ai zyrtar, nëpërmjet nenit të famshëm të Kodit penal sovjetik kundër agjitacionit dhe 

propagandës, nëse nga njëra anë e ndihmonte kontrollin e popullsisë nga ana e aparatit të 

regjimit, nga ana tjetër përbënte një pengesë për vetë regjimin. Kjo sepse edhe vetë 

bolshevikët e kishin të vështirë të kuptonin se çfarë mendonin në të vërtetë qytetarët e 

shtetit të tyre. Shfaqja publike e homogjenitetit ideologjik dhe entuziazmit nëpër takime 

mund të qe thjesht një fasadë e diktuar nga frika ndaj aparatit policor, ose më keq akoma: 

mund të qe një strategji maskimi nga ana e armiqve që deri dje dilnin hapur dhe sot, të 

fshehur prapa maskës së konsensusit, përgatisnin përmbysjen e Revolucionit duke u 

infiltruar mes radhëve të mbështetësve.  Kjo ndjesi, ajo e një kontrolli të kufizuar nga 

censura ideologjike që vetë ata e kishin krijuar, shkaktoi tek udhëheqësit sovjetik një 

ndjesi të fortë pasigurie që vetëm ngritja e një rrjeti të jashtëzakonshëm informacioni dhe 

përgjimi mund të qetësonte.
213

  

Sigurisht që kjo praktikë, ajo e përgjimit masiv të popullsisë dhe e mbledhjes së 

informacionit nga ana e aparatit shtetëror mbi opinionet dhe sjelljet e qytetarëve të 

thjeshtë, nuk qe vetëm një fenomen i izoluar në Bashkimin Sovjetik. Periudha 

bashkëkohore është dëshmitare e ngritjes nga ana çdo aparati modern shtetëror i 

strukturave të ngjashme për survejimin dhe kontrollin e popullsive të tyre, me synim 

themelor sigurinë shtetërore dhe menaxhimin e popullatës. Veçantia e modelit sovjetik 

ishte pikërisht aplikimi ekstrem i këtyre praktikave, qoftë si pasojë e ndjesisë së 

sipërpërmendur të izolimit që bolshevikët ndjenin karshi popullsisë së tyre, qoftë si një 

mjet për të ndryshuar ideologjikisht natyrën e shoqërisë, qoftë edhe si pasojë e rrezikut 

real të agresioneve të huaja ushtarake ndaj shtetit të parë anti-kapitalist në Botë.
214

 

Një shtet stalinist kishte kësisoj dy metoda kryesore për njohjen dhe matjen e opinionit të 

shtetasve të vet: metodën e raportimin nga ana e organeve partiako-shtetërore mbi 

opinionet e popullit ndaj politikave shtetërore, si dhe metodën e drejtpërdrejtë: atë të 

                                                           
211 Vetë Lenini ishte si ‗babai teorik‘ ashtu dhe realizuesi praktik i teknikave bolshevike të censurës dhe shtypjes së 

mendimeve alternative që në ditët e para të Revolucionit të Tetorit, shih: Kenez Peter, Lenin and the Freedom of the 

Press, tek: Gleason Abbott; Stites Richard; Kenez Peter,(ed.) Bolshevik Culture: Experiment and Order in the 

Russian Revolution, Bloomington: Indiana University Press, 1985, f. 131-150.  
212 Carl Friedrich dhe Zbigniew Brzezinski e cilësuan kontrollin e mjeteve të komunikimit si një ndër tiparet dalluese të 

një regjimi të tipit totalitar, shih: Friedrich, Carl J; Brzezinski, Zbigniew K. Totalitarian Dictatorship and 

Autocracy, Cambridge: Cambridge University Press,  1965, f. 23-24. 
213 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 164. 
214 Mbi praktikat sovjetike të survejimit dhe kontrollit dhe analizës së tyre nën një këndvështrim krahasues me praktikat 

e ngjashme të shteteve të tjera industriale evropiane shih: Holquist, Peter. "Information Is the Alpha and Omega of 

Our Work": Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context. The Journal of Modern History, Vol. 69, No. 3 (Sep., 

1997), f. 415-450 
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informacioneve që  vinin nga vetë qytetarët, nëpërmjet korrespondencës me zyrtarët ose 

takimeve që kishin me ta.
215

 Metoda e raportimit të informacionit nga organet e ulëta 

drejt qendrës përbënte një praktikë të zakonshme dhe të rëndësishme të burokracisë 

staliniste. Në këtë drejtim, krahas organeve partiake dhe atyre të zakonshme shtetërore, 

rolin më të rëndësishëm e luanin strukturat policore, të cilat përdornin një rrjet të madh 

informatorësh të fshehtë për të mbledhur në gjithë territorin informacione mbi opinionet 

politike të shtresave të ndryshme shoqërore. Ky informacion pasi përzgjidhej dhe 

përpunohej, transmetohej lart në shkallën hierarkike deri tek udhëheqësit e lartë në formë 

sintetizuese.
216

 Studiuesit e raporteve të tilla në arshivat ruse vërejnë se, nëse raportet e 

organeve partiake dallohen nga një këndvështrim pozitiv dhe optimist mbi opinionet e 

popullatës, ato të organeve policore spikasin për natyrën e tyre pesimiste dhe alarmiste.
217

 

Siç mund të kuptohet raportet e organeve shtetërore kishin kësisoj një mangësi të madhe 

që në gjenezë, mangësi që e konstatonin lehtësisht edhe udhëheqësit e lartë partiakë. Ato 

më shumë sesa opinionin e popullatës shprehnin në realitet këndvështrimin, mentalitetin 

dhe interesat e organeve të ndryshme burokratike që i mblidhnin dhe përzgjidhnin ato. 

Strukturat partiako- shtetërore që kishin për detyrë të përpunonin dhe të përmirësonin 

opinionin e popullsisë karshi regjimit kishin gjithë arsyet e mundshme për ta zbukuruar 

këtë opinion, për ta paraqitur atë nën një dritë sa më pozitive, si një dëshmi e suksesit të 

punës së tyre. Me të njëjtën logjikë, veçse në krah të kundërt, edhe organet policore, për 

të treguar se shkalla e vigjilencës së tyre qe ajo e duhura, ‗luanin kartën më të sigurt‘ 

duke e nxirë aq shumë realitetin sa të pretendonin se e kishin parashikuar çdo situatë të 

pakëndshme që mund të paraqitej, duke krijuar një ndjenjë alarmi dhe paniku kundër-

revolucionar në mendjet e udhëheqësve.
218

 Ndaj dhe letrat nga populli ose takimet me të 

qenë për udhëheqësit edhe mjete të domosdoshme informacioni për shkak të natyrës së 

tyre ‗të pastër‘, të pandikuar nga interpretimi organeve burokratike vartëse. Përveç kësaj 

letërkëmbimi kishte dhe një benefit tjetër shumë të rëndësishëm për lidershipin. Ai qe një 

burim informacioni i pa-zëvendësueshëm mbi burokracinë e tyre, mbi sjelljen reale në 

terren të njerëzve të veshur me pushtetin që ata vetë ua kishin deleguar.
219

 Letërkëmbimi 

përbënte në këtë drejtim një formë kontrolli ndaj kontrolluesve. Ndaj dhe leximi, hetimi 

                                                           
215 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 164 
216 Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin‟s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997, f. 10-11. 
217 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 165 
218 Kjo tendencë konstatohet edhe në këtë studim. Nga analiza e letër-këmbimit të drejtuesve partiakë me organet e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe në veçanti me Drejtorinë e Sigurimit të Shtetit, për probleme të ndryshme 

spikat pikërisht ky këndvështrim pesimist dhe dyshues i zyrtarëve të Sigurimit karshi shumë individëve dhe aktiviteteve 

të tyre. Për të dhënë një shembull konkret në këtë drejtim mjafton të përmendim faktin se nga dhjetëra kërkesa dhe lutje 

të qytetarëve të ndryshëm drejtuar udhëheqësve partiakë me objekt mundësimin e daljes së përkohshme nga territori 

shtetëror për të takuar të afërmit e tyre, organet e Ministrisë së Brendshme në vitet 1960 dhe 1961 në të gjitha rastet u 

sugjerojnë udhëheqësve që të refuzojnë lutjet e këtyre qytetarëve, sigurisht me synimin për tu garantuar si Institucion 

në rast se këta individë me të dalë jashtë nuk do të ktheheshin më, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 811, Fl. 

31, 33, 77, 95, 98, 111,  dhe për vitin 1961: AQSH, Fondi 14 (SRT), Viti 1961, D. 895, Fl. 19, 32, 139, 160. Vetëm në 

dy raste të veçuara, dhe pas ndërhyrjes personale të E. Hoxhës, Ministria e Punëve të Brendshme lejon daljen e 

përkohshme jashtë kufirit të dy grave italiane të martuara me shqiptarë (Maria T. dhe Maria V.) për të takuar familjarët 

në Atdheun e tyre, AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.895, Fl. 74, 101.   
219 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 177. 
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dhe trajtimi letrave nga populli konsiderohej nga udhëheqësit staliniste si aq i 

rëndësishëm sa të zinte një pjesë të madhe të aktivitetit të tyre të përditshëm.
220

 

Përveç këtyre benefiteve, për regjimin, korrespondenca me njerëzit e thjeshtë kishte edhe 

avantazhe të tjera të natyrës jo-informative. Ajo qe njëkohësisht edhe një formë 

legjitimimi shumë efikase, e drejtpërdrejtë dhe e prekshme nga çdo segment sado i 

thjeshtë i popullsisë. Ajo qe një dëshmi e karakterit popullor të demokracisë staliniste.
221

 

Çdo qytetar, sado i pafuqishëm dhe në pozicion shoqëror periferik, kishte tek letër-

këmbimi ‗levën e Arkimedit‘, mjetin e kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit më të 

fuqishëm me të cilët mund të qante çdo hall apo padrejtësi duke marrë përgjigje, qoftë 

edhe negative. Dhe njerëzit e shfrytëzonin masivisht këtë mundësi.
222

 Ky funksion 

legjitimues propagandohej vazhdimisht nga ana e regjimit, duke i nxitur njerëzit tu 

drejtoheshin me anë të letrave drejtuesve lokalë dhe qendrorë, dhe duke kritikuar 

publikisht këta të parët nëse nuk u kushtonin letrave të popullit vëmendjen dhe kujdesin e 

duhur.
223

 Propaganda projektonte imazhin e ndjeshmërisë së Regjimit ndaj halleve dhe 

problemeve të përditshme të njerëzve të thjeshtë si edhe të luftës, nëpërmjet kontakteve 

me popullin, ndaj burokratizimit dhe abuzimeve të administratës partiako-shtetërore, dy 

tema shumë të ndjeshme për popullatën.  

Dhe letrat qenë realisht një ndër praktikat më demokratike të realitetit stalinist shqiptar. 

Të gjitha shtresat shoqërore pa përjashtim, duke filluar nga artistët, shkrimtarët dhe 

studiuesit e shquar, e deri tek poetët amatorë dhe njerëzit e thjeshtë që ëndërronin të 

bëheshin artistë,
224

 nga zyrtarët me pozitë e deri tek apartçikët e vegjël të provincës, nga 

punëtorët dhe fshatarët e dalluar tek të burgosurit dhe të sëmurët mendorë, të gjithë kishin 

mundësi ti drejtoheshin udhëheqësve të lartë dhe e bënin këtë. Gjithashtu të gjitha moshat 

janë të përfaqësuara në korrespondencën me drejtuesit e PPSH-së: që nga pleqtë 90 

                                                           
220 Në kujtimet e veta Nexhmije Hoxha,  bashkëshortja  e  E. Hoxhës, rrëfen se udhëheqësi stalinist shqiptar i kushtonte 

shumë rëndësi dhe kohë letrave nga populli. Sipas saj sekretari parë i PPSH-se qe i pakënaqur nga raportet informative 

të nëpunësve të aparatit partiak. Ajo shton se Hoxha u jepte direktiva organeve partiake nëpërmjet shënimeve të shumta 

që vendoste në letrat në fjalë, shih: Hoxha, Nexhmije, Jeta ime me Enverin: Kujtime, Tiranë: Lira, 1998, f. 269-271. 

Nga hulumtimi autorit (S.M) të pothuajse krejt korrespondencës së E. Hoxhës me qytetarët për vitet 1960 dhe 1961 

mund të konfirmojmë vërtetësinë e këtyre pohimeve. Për sa i përket pohimeve të tjera të N. Hoxhës në të njëjtin libër 

rreth: ‗humanizmit te E. Hoxhës kundrejt halleve të popullit të thjeshtë të shprehura në këto letra‘, nën këndvështrimin 

tonë ky pohim nuk është i vërtetë. Sigurisht ka mjaft raste ku E. Hoxha shfaq një natyrë humane dhe solidare, porse ka 

edhe shumë raste të tjera ku ai tregohet indiferent ose edhe tërësisht armiqësor ndaj lutjeve të shumta që i janë drejtuar. 
221 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 175;  
222 Sipas pohimit të vetë E. Hoxhës, në një letër drejtuar Komiteteve  të PPSH-së në rrethe me datën 30/06/1960, në 

vitin 1959 organeve partiake lokale u qenë drejtuar rreth 11.000 letra nga populli, ndërsa Komitetit Qendror rreth 7500 

të tilla. Shifra prej 18.500 letrash në vit, për një popullsi prej rreth 1.600.000 vetash, qe padyshim një shifër e lartë. 

Shih: Hoxha Enver, Vepra, V.18, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1975, f. 402.  
223 Në një diskutim me drejtues të lartë partiakë në Tiranë me datë 21/04/1959, Hoxha do të shprehej fare hapur për 

rëndësinë e korrespondencës popullore: ‗Shqyrtimit të letrave, e pritjes së popullit u duhet kushtuar kujdes i madh. 

Letra më vijnë edhe mua, natyrisht punë kam edhe unë, por e gjej kohën për ti lexuar ato e për të parë hallet e njerëzve. 

Nëpërmjet letrave të popullit unë shikoj se si punon Partia, se si punoni ju shokët e rretheve. Në letra vë re se ka shumë 

gjëra që popullit nuk i zgjidhen drejt, siç ka dhe raste kur bëhen kërkesa të padrejta‘,  Hoxha Enver, Vepra, V.17, 

Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1974, f. 105. 
224 Për të dhënë një shembull për rastet e sipërcituara shih: telegramin e artistit të shquar Ramiz K. AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 784, Fl. 1-8; letrat e studiuesve Bedri D. dhe Ali P. AQSH, Fondi 14 (STR),Viti 1960, D. 846, fl. 

13-39; letrën e shkrimtarit Misto T. AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, Fl. 156. Për aspirantët artistë shih: letrën e 

aspirantit kompozitor Skënder Z. AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 833, Fl. 85-89; letrat aspirantit aktor Qerim M, 

AQSH, Viti 1961, D. 762, fl. 15-19.  
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vjeçarë deri tek nxënësit e fillores.
225

 Përveç burrave edhe gratë dhe vajzat qenë letër-

shkruese të rregullta. Letrat vinin nga qytetet por edhe nga fshatrat më të izoluar. Bile 

edhe shumë emigrantë shqiptarë dhe shtetas të huaj dërgonin vazhdimisht letra drejt 

zyrave të KQ.  

Tematikat e letrave qenë nga më të ndryshmet: që nga problemet madhore që shqetësonin 

njerëzit në përditshmërinë e tyre, si psh.: furnizimi me të mira materiale, e deri tek 

problemet periferike të cilat i përkisnin vetëm një kategorie të ngushtë qytetarësh, si psh.: 

korrektësia e garave sportive.
226

 Në korrespondencën me pushtetin njerëzit trajtonin tema 

qoftë të politikës dhe realitetit te brendshëm qoftë edhe tema të lidhura me situatën 

ndërkombëtare.
227

 Letrat mund të trajtonin probleme tërësisht individuale dhe intime të 

një personi ose mund të përfaqësonin kërkesa të një grupi qytetarësh lidhur me probleme 

që shqetësonin krejt komunitetin.
228

 Ato mund të niseshin për një hall ose interes personal 

të letërshkruesit ose mund ta kishin shkakun tek shqetësimet e një qytetari të zakonshëm 

mbi problematikat kryesore kombëtare dhe rrugëzgjidhjeve që ata u sugjeronin atyre në 

vendimmarrje.
229

 Letrat mund të qenë të mbushura me lajka dhe servilizma ose, në të 

kundërt, të përmbanin plotë fyerje dhe kërcënime ndaj udhëheqësve të lartë.
230

 Ato mund 

të kategorizohen si: lutje, ankesa, denoncime, apelime, sinjalizime, këshillime, 

kërcënime, përgëzime, shfajësime, etj. Të gjitha temat e mundshme janë të pasqyruara në 

letrat e popullsisë drejtuar njerëzve më të fuqishëm të vendit.  

Natyrës demokratike të letër-shkrimit i duhet shtuar dhe serioziteti me të cilin autoritetet i 

trajtonin ato. Këtu kemi një ndër rastet e pakta ku propaganda zyrtare tregonte të vërtetën. 

Përveçse i lexonin me vëmendje letrat e adresuara ndaj tyre, udhëheqësit e lartë shqiptarë 

angazhonin strukturat e ndërvarura për të hetuar rastet specifike dhe për tu dhënë një 

zgjidhje problemeve të ngritura në to.
231

 Gjithë institucionet staliniste shqiptare, qoftë ato 

                                                           
225 Shih për shembull letrën e një 93 vjeçari dërguar E. Hoxhës për ti dhënë leje speciale nipit të tij ushtar: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 885, Fl. 1-4. Përsa u përket fëmijëve shih letrat e dy pionierëve, Shkëlqim B. dhe Ridvan 

Z. drejtuar Enver Hoxhës, ku ata kërkojnë të lidhin korrespondencë me fëmijët e diktatorit shqiptar. AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D. 862, Fl. 1-10.  
226 Shih letrën e protestës së lojtarëve të skuadrës së futbollit të Himarës drejtuar Komitetit Qendror të PPSH-së lidhur 

me diskriminimin e vazhdueshëm nga ana e arbitrave dhe Komitetit të sporteve karshi skuadrave të qyteteve të vogla: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D. 809, Fl. 1-4; ose letrën e futbollistëve të skuadrës ‗Vllaznia‘ drejtuar Ramiz 

Alisë, ku ata kërkojnë që skuadra e tyre megjithëse u klasifikua e fundit në renditje të mbetej gjithsesi në Kategorinë e 

parë: po aty, Fl. 7-8. 
227 Shih për shembull letrën dërguar Enver Hoxhës nga oficeri Ushtrisë Popullore Ziso X. cili kërkon të lejohet të 

shkojë vullnetar në Algjeri për të luftuar krah Frontit Nacionalçlirimtar algjerian kundër Ushtrisë franceze, AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 877, Fl. 1-4; ose letrën e studentit Vangjel N. drejtuar Enver Hoxhës ku ai kërkon ti 

sqarohen disa pyetje të tij lidhur me situatën ndërkombëtare nga vetë udhëheqësi shqiptar: AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1961, D. 913/1, Fl. 1-4. 
228 Shih për shembull letrën e një grupi shoferësh drejtuar Komitetit Qendror ku ata kërkojnë të shqyrtohen normat e 

karburantit  që harxhohet nga automjetet në zonat malore: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D. 874, Fl. 1-13. 
229 Shih letrën e Mehmet S, një punonjës i sektorit bujqësor në Elbasan, i cili në një letër dërguar Enver Hoxhës dhe 

Mehmet Shehut bën disa vërejtje dhe konstatime mbi problemet e përgjithshme të politikave ekonomike shtetërore në 

fushën e bujqësisë dhe probleme të tjera. Autoritetet, megjithëse vlerësonin disa nga konstatimet e Mehmetit, në 

përfundim dolën në konkluzionin e pashpjegueshëm se ai qe nën influencën e ideologjive armiqësore dhe se qe person 

me probleme: AQSH, Fondi 14 (STR),Viti 1960, D. 814, Fl. 1-19. 
230 E vetmja letër me sharje dhe fyerje drejtuar Enver Hoxhës, për vitet 1960 dhe 1961, është ajo e Hysen Q, një 

emigrant shqiptar nga Bostoni, SHBA. Hyseni akuzon Enver Hoxhën si armik të Kombit shqiptar dhe si shërbëtor të 

pan-sllavizmit, dhe e cilëson atë si një politikan budalla dhe pa vizion. Në fund Hyseni i bën thirrje Hoxhës ti thërrasë 

mendjes e të ndreqte kursin në politikën ndërkombëtare duke u lidhur pas Bllokut perëndimor. Autoritetet e KQ ja 

transmetuan këtë letër Sigurimit për ta pasur parasysh: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 913, Fl.  22-25. 
231 Në shumë raste udhëheqësit dërgojnë në terren inspektorë partiakë për të verifikuar rrethanat e një ngjarjeje të 

caktuar dhe për të raportuar mbi sjelljen e organeve lokale partiake në rastet konkrete. Zakonisht këta inspektorë 
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partiake ashtu dhe ato shtetërore, angazhoheshin lidhur me problematikat e ngritura në 

letrat e qytetarëve.
232

 Sigurisht që jo e njëjta vëmendje u kushtohej të gjitha tipologjive të 

letrave. Letra të caktuara, tematika e të cilave konsiderohej nga autoritetet si e një 

rëndësie të veçantë, angazhonin një pjesë të mirë të aparateve partiake dhe shtetërore.
233

 

Ndërsa letrave të tjera, të konsideruara si jo dhe aq të rëndësishme nga organet partiake, u 

kushtohej një vëmendje sipërfaqësore. Pikërisht përqendrimi vëmendjes në disa letra të 

caktuara dhe jo në disa të tjera na ndihmon për të kuptuar se cilat qenë ato probleme që 

përbënin një shqetësim të veçantë për udhëheqjen e lartë të PPSH-së, na mundëson të 

hedhim dritë mbi ato aspekte të realitetit shqiptar të cilat preokuponin njerëzit më të 

fuqishëm të regjimit, na shtyn drejt identifikimit të pikave të dobëta të sundimit të tyre.
234

 

Për qytetarët e thjeshtë qe e dukshme kjo ndjeshmëri e regjimit ndaj letrave të tyre, për ta 

qe i prekshëm angazhimi tyre konkret lidhur me rastet e cituara në letrat e popullit. Kjo 

automatikisht i nxiste njerëzit të shkruanin edhe më shumë për problemet dhe dëshirat e 

tyre.  

Krijohet kësisoj një lidhje e qëndrueshme ndërmjet masës së njerëzve dhe udhëheqësve të 

lartë shtetërore, një lidhje që anashkalonte kanalet zyrtare administrative, qoftë ato 

shtetërore qoftë ato partiake. Ekzistenca e kësaj lidhjeje, e këtij kanali komunikimi, 

përbën një faktor tepër të rëndësishëm për të kuptuar qoftë natyrën e regjimit ashtu edhe 

dinamikën e tij politike. Pikësëpari ky fenomen nxjerr në pah natyrën patronale të 

regjimit dhe personalizimin e raporteve të pushtetit brenda tij. Individët në përgjithësi i 

drejtohen udhëheqësve në një formë pre-moderne, duke i konsideruar ata si zotër të fatit 

dhe jetës së tyre, duke u vetë-paraqitur si subjekte të ndërvarur, të dobët dhe në nevojë. 

Ata presin drejtësi dhe zgjidhje nga angazhimi personal i Enver Hoxhës, Hysni Kapos ose 

sekretarëve të tjerë të KQ. Letra të këtilla mund të jenë të mbarsura me një leksik 

modern, bile me një leksik ultra-modern siç është edhe marksizmi, porse në përmbajtje 

tradhtojnë një botëkuptim dhe realitet tradicional marrëdhëniesh pushteti. Shumë pak 

letërshkrues mund të konsiderohen si subjekte moderne të cilët i adresohen një pushteti 

                                                                                                                                                                             
dërgoheshin kur në letra të ndryshme hidheshin akuza ose dyshime mbi sjelljen e organeve partiake lokale. Për të dhënë 

një shembull konkret do të përmendim rastin e disa letrave anonime mbi sjelljen imorale të Sekretarit të III-të të 

Komitetit të Partisë për rrethin e Beratit Riza S. Në letra informuesit anonimë akuzonin zyrtarin e lartë se kishte 

emëruar disa nga dashnoret e tija, bile edhe burrat e tyre, në poste të rehatshme pune megjithëse disa nga femrat në 

fjalë qenë me biografi të keqe. Enver Hoxha urdhëron një hetim dhe dy inspektorë të KQ, Mihal B. dhe Pandora K. 

shkojnë në Berat me ketë qëllim. Në raportin e tyre ata vërtetojnë disa nga akuzat e ngritura dhe hedhin poshtë si 

shpifje disa të tjera. Në po të njëjtin raport inspektorët ngrenë edhe probleme të tjera në lidhje edhe me kuadrot 

kryesorë partiakë në Berat. Në përfundim ato sugjerojnë edhe masën ndëshkimore për zyrtarin në fjalë, vërejtje në kartë 

dhe zëvendësim në rastin më të parë, masë me të cilën bien dakord edhe udhëheqësit e lartë, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 909, Fl 43-58.   
232 E njëjta gjë mund të thuhet edhe për rastin sovjetik, modelin institucional nënë të regjimit shqiptar. Drejtuesit 

sovjetike i merrnin gjithashtu shumë seriozisht letrat e popullsisë dhe angazhonin aparatin administrativ në hetimin dhe 

trajtimin e tyre, shih: Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in 

the 1930s, Oxford: Oxford University Press,  2000, f. 176; Fitzpatrick Sheila, Supplicants and Citizens: Public Letter-

Writing in Soviet Russia in the 1930s, Slavic Review, Vol. 55, No. 1 (Spring, 1996), f. 101-103.   
233 Të tilla qenë përshembull letrat që denonconin keq-funksionimin ose abuzimet e administratës; letrat që hidhnin 

akuza mbi qëndrimet dhe të shkuarën e zyrtarëve dhe komunistëve, letrat që kishin tematika të ndërlidhura me 

probleme sigurie, etj. 
234  Duke gjykuar nga interesi treguar nga autoritetet karshi letrave të popullit në periudhën nën studim mund të 

supozojmë se ato që mund të cilësohen si pikat e dobëta kryesore të regjimit ishin: performanca e dobët dhe abuzimet e 

komunistëve dhe zyrtarëve; furnizimi i mangët dhe shpërndarja e padrejtë e të mirave materiale dhe shërbimeve në 

popullsi; vjedhjet dhe dëmtimet ndaj pasurisë shtetërore dhe asaj të kolektivizuar; siguria e regjimit dhe veprimet e 

grupeve ose shteteve armiqësore me të, etj. Më poshtë në këtë studim do ti trajtojmë më në detaj këto probleme.  
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modern.
235

 Aspekti dytë, brenda këtij fenomeni, është mosbesimi i theksuar i udhëheqjes 

partiake karshi burokracisë, si dhe njëkohësisht popullariteti tejet i ulët i aparatit 

administrativ në masën e njerëzve të thjeshtë. Shkaqet e kësaj mund të jenë ose paaftësia 

në kryerjen e detyrës ose personalizimi posteve publike, vendosja e tyre në shërbim të 

interesave të ngushta të post-mbajtësve. Pikërisht ky mos-funksionim normal i aparatit 

administrativ, ose e thënë me fjalë të tjera: ky tjetërsim i aparatit nga një grup i caktuar 

shoqëror, i kundërvënë në interesa qoftë ndaj udhëheqësve të lartë ashtu dhe ndaj masës 

së madhe të njerëzve të thjeshtë, është një ndër shkaqet qendrore, bashkë me nevojën e 

udhëheqësve për të njohur opinionet dhe qëndrimet e popullatës, si edhe kulturës politike 

paternaliste të masës së madhe të popullsisë, i ekzistencës së këtij fenomeni kaq të 

rëndësishëm siç është korrespondenca e krerëve të shtetit me masat e gjera të popullit. 

Shumica e letrave u drejtohen sekretarëve kryesorë të Komitetit Qendror të PPSH-së, në 

masë të madhe Sekretarit të parë: Enver Hoxhës, por edhe sekretarëve të tjerë si: Hysni 

Kapos, Haki Toskës, Liri Belishovës, Ramiz Alisë etj. Por nuk mungojnë edhe letrat 

dërguar Komitetit Qendror si organi kolegjial më i rëndësishëm partiak në periudhën mes 

kongreseve. Ka dhe një pakicë të vogël letrash që i dërgohen Kongresit të IV, kongres i 

cili zhvilloi punimet pikërisht në periudhën nën studim. Në hyrjet e letrave zakonisht 

qytetarët i drejtohen udhëheqësve me titullin ‗shok‘, ndërsa të burgosurit dhe të 

internuarit më shpesh me fjalën ‗zotëri‘. Në shumicën e letrave gjenden rëndom frazat 

standarde tipike të leksikut propagandistik stalinist lidhur me kultin e individit si 

‗udhëheqës i ndritur i popullit‘, ‗luftëtar i madh i socializmit‘, ‗mendimtar i shquar i 

marksizmit‘, së bashku me urime si ‗të rroj Partia‘, ‗suksese në punën tuaj për të mirën e 

popullit‘ ‗përpara në rrugën e ndërtimit të socializmit‘, etj.  Por në to nuk mungojnë edhe 

tituj dhe urime që nuk i përkasin  gjuhës tipike bolshevike, porse kanë një karakter më 

tradicional. Një shembull në këtë drejtim janë letrat e dërguara nga prindërit, kryesisht 

nënat, e dëshmorëve të LANÇ në veçanti dhe shtetasit e moshuar në përgjithësi të cilët i 

drejtohen udhëheqësve në terma familjare si: ‗biri im/jonë‘, ‗djali im/ ynë i dashur‘, 

‗vëllai im/jonë i shtrenjtë‘, etj. Edhe letrat e dërguara nga fëmijë të vegjël ose pionierë në 

ca raste përdorin të njëjtën tipologji adresimi, si: ‗ati ynë‘, ‗babai popullit‘ etj. Pikërisht 

kjo terminologji është një tregues i qartë i perceptimit paternalist dhe personal të pushtetit  

nga ana e masave popullore.
236

  

Në të gjitha letrat qytetarët rreken të respektojnë një formë të caktuar shkrimi, tipike për 

çdo shoqëri staliniste. Kjo formë komunikimi me autoritetet është pagëzuar nga studiuesit 

e modelit sovjetik si: ‗e folura bolshevike‘.
237

 Qytetarët e kishin të qartë rëndësinë që 
                                                           
235 Kjo natyrë patronale e pushtetit brenda regjimeve staliniste është trajtuar gjerësisht nga studiuesit perëndimorë, të 

cilët e kanë cilësuar si një ndër fenomenet më të qëndrueshëm dhe të rëndësishëm të kësaj tipologjie regjimesh. 

Sigurisht që rrënjët e këtij fenomeni madhor duhen kërkuar qoftë në veçantitë e aparatit burokratik tipik të modelit 

sovjetik ashtu edhe në kulturën politike tradicionale të popullsive ku këto regjime marrin jetë. Të dy faktorët, natyra 

administrative dhe kultura politike, janë të domosdoshëm për ekzistencën e një fenomeni të tillë, shih: Fitzpatrick 

Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford 

University Press,  2000, f. 109-114; Willerton  John P. Patronage and Politics in the USSR, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992, f. 5-41. 
236 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e Fatime M. nga fshati Çepan i Skraparit, drejtuar 

Enver Hoxhës: ―..ju drejtohem juve oh udhëheqës dhe Baba, pse babaj më ka vdekur dhe unë Baba jetë dhe dritë të 

syve të mij ju kam juven..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 867, Fl. 6-7. 
237 Termin ‗e folura bolshevike‘(speaking Bolshevik) e ka prezantuar në debatin akademik studiuesi amerikan Stephen 

Kotkin i cili me këtë nënkuptonte jo vetëm gjuhën e folur por edhe gjithë elementët e tjerë simbolikë, mënyrat e 

mendimit dhe sjelljes  tipike të qytetarëve brenda ‗qytetërimit stalinist‘. Sipas studiuesit amerikan huazimi kulturës 

bolshevike ishte një pasojë e pashmangshme e të jetuarit të përditshëm brenda një sistemi ku gjuha e regjimit, në 
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pushteti stalinist i jepte elementeve kulturorë dhe simbolikë, ku gjuha e duhur kishte një 

rol qendror. Ndaj ata në masë e kishin përvetësuar, kush më mirë e kush në mënyrë fare 

elementare, teknikën bolshevike të komunikimit. Ata përpiqeshin ti flisnin regjimit me 

gjuhën e tij. Një tipar domethënës në këtë drejtim qe paraqitja e biografisë personale të 

letërshkruesit në fillimin e letrës. Letërshkruesit ndaleshin të përshkruanin qoftë 

biografinë e tyre politike: nëse kishin mbështetur ose jo pushtetin komunist në fillimet e 

veta ose tani, a kishin bërë pjesë apo simpatizuar ndonjë forcë politike rivale të 

PKSH/PPSH-së; qoftë biografinë e tyre ekonomike: se cilës shtresë ose kategori 

ekonomike i përkisnin para dhe pas çlirimit (fshatar i pasur/ i mesëm/ i varfër, nëpunës/ 

punëtor/ tregtar) dhe nëse ishin prekur nga shtetëzimet dhe masat e tjera ekonomike të 

regjimit; ashtu dhe biografinë profesionale: çfarë zanati ose shkollimi kishin, ku dhe si 

kishin punuar gjatë jetës së tyre, cilat ishin kontributet e tyre kryesore, nëse kishin, në 

shërbim të ndërtimit të socializmit, etj. Sigurisht që njerëzit e dinin që një biografi e 

paraqitur në terma sa më pozitivë për vlerat e regjimit i vendoste ata automatikisht në 

kategorinë e qytetarëve me të drejta të barabarta ndaj dhe ata masivisht rrekeshin të 

paraqisnin të shkuarën e tyre në një dritë sa më të pëlqyeshme për autoritetet. Teksa 

përpiqeshin të zotëronin sa më mirë ‗gjuhën bolshevike‘ individët njëkohësisht  

përpiqeshin vazhdimisht të paraqisnin edhe një të shkuar personale sa më bolshevike.
238

 

Porse nuk mungojnë edhe rastet e kundërta. Shumë letërshkrues, sidomos nga kategoritë 

e të përjashtuarve ose të dënuarve, përshquanin gjerësisht gabimet e bëra në jetë dhe 

dëmet që i kishin shkaktuar vetes, familjes dhe sistemit socialist. Po edhe në këtë rast 

kemi të bëjmë me një tjetër teknikë të huazuar nga ritualet bolshevike. ‗Hapja e zemrës 

ndaj Partisë‘ qe një ndër hapat e domosdoshëm për të treguar sinqeritet dhe pendesë me 

synim përfitimin e rehabilitimit, në një proces katharsisi tipik të kulturës bolshevike.
239

 

Pasi përshkruanin biografinë e tyre letërshkruesit ndaleshin në temën qendrore të letrës, 

                                                                                                                                                                             
mungesë të alternativave, pushtoi fillimisht hapësirën publike dhe më pas ajo u brendësua nga vetë njerëzit, të cilët në 

nevojën e tyre për të komunikuar me regjimin e mësuan si fillim në mënyrë sipërfaqësore dhe më vonë e brendësuan në 

identitetin e tyre botëkuptimin që kjo gjuhë përfaqësonte. Shih: Kotkin Stephen, Magnetic Mountain: Stalinism as a 

Civilization, Berkeley: University of California Press,1995, f. 198-237. 
238 Për të dhënë një shembull të një biografie të shkruar me një gjuhë bolshevike po citojmë të plotë e të pa redaktuar 

biografinë e punëtorit Nazmi Xh. Nazmiu qe ndëshkuar me pushim nga puna për arsye se kishte braktisur të fejuarën e 

tij, dhe me anën e letrës synonte ta apelonte këtë masë pranë autoriteteve partiake në Tiranë. Në letrën e tij drejtuar KQ 

Nazmiu na vërteton se gjuhën bolshevike e ka përvetësuar shumë më mirë sesa shqipen letrare, sigurisht si pasojë e 

punës 11 vjeçare në qytetin simbol të bolshevizmit shqiptar: ―..unë Rieth nga Nji familje varfër Fshatare, Unë jam 

ARBPSH, paparti. Babanë e kam pasur  partizan dhe një vëlla oficer pesë vëllezër Profesionista në ndërmarjet e 

ndryshme të kombinatit të naftës Stalin. Por dhe unë u largova nga fshati me gjithë familje dhe u pashaportizuamë në 

Q. Stalin qysh më 1947. Për arsye se shtëpitë na i kish djegur dy herë fashizmi, këtu  në Kombinat ju përvesha punës, si 

gjithë klasa puntore megjithse një moshë shumë e vogël por Partia dhe pushteti siç na hoqi zgjedhën nga qafa po ashtu 

dhe sot më rriti e më mësoi dhe më edukoi më dërgoi nëpër kurse përfitova dy zanate një profesion për rafineri nafte 

dhe një profesion motorist çpimi dy zanate që izotroj dhe një profesion që e mësova në ushtri. Të tre zanatet 

përdoreshin në fryt të punës për realizimin dhe tejkalimin e planit të shtetit 11 vjet në kombinat naftës Qyteti Stalin pa 

ndërprerje..‖ shih: AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1960, D. 828, Fl. 59-64. 
239 Për të dhënë një shembull konkret të tipologjisë së biografisë në fjalë kemi përzgjedhur rastin e Sami B. Samiu, me 

profesion oficer pranë Ministrisë së Brendshme, qe përjashtuar nga partia dhe dëbuar nga Tirana për shkak të sjelljes së 

tij imorale. Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës ai lutet për faljen e gabimeve dhe për rehabilitimin e tij: ―..Kësaj 

biografie të shkëlqyer të familjes sonë, unë themeluesi i ideve të komunizmit në të dhe hallka kryesore e lidhjes së saj 

për jetë me Partinë, me mendjelehtësinë time, me mbeturina të theksuara mikroborgjeze në ndërgjegjen time, me doza 

të mëdha të fituara gjatë katër vjetëve kur isha me studime në BS nga disa njerëz me moral të ulët, i vura një njollë të 

zezë familjes sime. Megjithëse Partia më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, për të dytën herë përsërita të njëjtin 

gabim dhe rashë në marrëdhënie me një femër tjetër duke pasur një grua të mirë dhe 3 fëmijë. Për këto gabime të 

palejueshme, me të drejtë, Organizata e Partisë mori masën më ekstreme duke propozuar përjashtimin tim nga radhët e 

saj‖, shih:  AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1961, D. 780, Fl. 112-125. 
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problemin që i kishte shtyrë ti drejtoheshin udhëheqësve. Përshkrimi i problemit nevojiste 

gjithashtu një zotërim të mirë të ‗artit‘ stalinist të komunikimit. Letërshkruesi duhej të 

tregohej shumë i kujdesshëm ta trajtonte problemin nën këndvështrimin e duhur 

ideologjik dhe me anën e gjuhës së duhur, duke ju qasur atij nga pozicione sa më të afërta 

me ato të mesazheve të përcjella nga propaganda, nga fjalimet e vetë udhëheqësve. 

Problemin e tyre ato duhej ta kontekstualizonin në të njëjtin drejtim me politikat e 

qarqeve të larta të PPSH-së. Ndaj ata nuk mund të ngrehnin probleme zgjidhja e të cilave 

binte ndesh me mesazhin e qendrës. Për të dhënë një shembull konkret: letërshkruesit nuk 

mund tu kërkonin udhëheqësve të lejohej tërësisht prona private në fshat dhe të 

shkriheshin kooperativat. Por ata mund të kërkonin që kopshtet e tyre personale të mos u 

merreshin, dhe që të mos kolektivizoheshin brutalisht nga drejtuesit partiakë lokalë 

‗sektarë‘, ose që të shtyhej kolektivizimi i fshatit të tyre për arsye objektive të njohura 

dhe pranuara nga vetë propaganda zyrtare (fshat malor/ mungesë krahë pune/ mungesë 

teknologjie bujqësore).
240

 Nëse letërshkruesi gabonte në këtë drejtim pasojat mund të 

qenë shumë të rënda. Letrat të cilat qenë pjesërisht ose totalisht në kundërshtim me 

normat e regjimit grupoheshin nga ana e aparatit të Komitetit Qendror në kategorinë e 

‗Letrave me pikëpamje armiqësore‘ dhe identiteti letërshkruesit mund ti kalonte organeve 

të Sigurimit për tu mbajtur nën vëzhgim.
241

 Ndaj dhe arti i zotërimit të gjuhës bolshevike 

qe njëkohësisht frytdhënës por edhe i rrezikshëm, ishte ‗një thikë me dy presa‘. 

Letërshkruesit duhet ta lidhnin problemin e tyre me një çështje sociale e cila e 

preokuponte regjimin, duke e paraqitur aktin e letër-shkrimit si një detyrë qytetare dhe 

politike më shumë sesa si një shqetësim ngushtësisht personal. Kështu për-shembull një 

vajzë e mashtruar dhe braktisur nga i dashuri duhej ta shtronte problemin në një kuptim 

sa më të gjerë politiko-shoqëror: A mund të tolerohej një fenomen i tillë si mashtrimi 

vajzave në shoqërinë e re socialiste? A i lejoheshin këto sjellje të ulëta një anëtari partie, 

një intelektuali socialist ose një punëtori politikisht të ndërgjegjshëm e të ‗kulturuar‘? A 

nuk u shërbente kjo sjellje propagandës armiqësore në popull se komunistët janë imoralë 

dhe se emancipimi femrës është i barabartë me prostituimin e saj? A ishin tërë vajzat e 

ndershme dhe të përparuara të Shqipërisë bijat e Partisë? A do lejonte Partia ti shkelnin 

bijat e saja? Letërshkruesi kësisoj e vishte interesin personal me një mantel ideologjik 

duke legjitimuar plotësisht apelin e vet karshi udhëheqësve dhe duke i detyruar ata të 

vepronin. Njëkohësisht vërtetohej besnikëria politike nëpërmjet shpërfaqjes së një 

ndërgjegjeje të plotë bolshevike ku individualja qe në shërbim të shoqërores dhe jo 

anasjelltas.
242

 Edhe mbyllja e letrës qe e rëndësishme për të treguar zotërim të plotë të 

                                                           
240 Për të dhënë një shembull konkret të kësaj tipologjie letre kemi përzgjedhur pa redaktim fragmentin e mëposhtëm 

nga letra e Ibrahime Sh. nga fshati Sopot, lokaliteti Zerqan i Peshkopisë: ―..me qën se jam një shtres e varfër fshatare 

dhe burrin e kam të hutue (anormal) nuk qeshë e zonja ti Përgjigjem Thirrjes që më bani partia për fushatën e 

Kolektivizimit Kop Buqësore se krah pune nuk kam kam fmi të vegjël..‖, shih: AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1960, D. 

849, Fl. 60-63. 
241 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e mësuesit Dhimitër P. dhe rastin e punëtores së 

tekstileve Mejreme P. Dhimitri, që ishte dhe anëtar partie, në një letër drejtuar Enver Hoxhës kundërshton masën e 

internimit për shkak rrezik arratisjeje ndaj vëllait dhe nënës së tij të moshuar. Si pasojë e kësaj letre ai përjashtohet nga 

partia dhe i jepet për survejim Sigurimit, shih: AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1960, D. 806, Fl. 106-117. Ndërsa 

Mejremja qe ankuar në KQ për shkak se nuk i jepnin pasaportizimin në Tiranë megjithëse punonte në Kombinatin e 

tekstileve ‗Stalin‘. Ajo u qe kanosur punonjësve të aparatit se nëse nuk i jepnin pasaportizimin do tentonte të arratisej. 

Enver Hoxha urdhëroi që identiteti saj tu përcillej organeve të Sigurimit. Shih:  AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1960, D. 

828, Fl. 20. 
242 Si shembull të kësaj tipologjie letre kemi përzgjedhur letrën e Thëllëza P. Thëllëza, anëtare partie, i shkruan një letër 

Enver Hoxhës ku ankohej për braktisjen nga ana e burrit, gjithashtu një anëtar partie: ―..Partia me rriti dhe më edukoi si 
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gjuhës së sistemit, dhe nëpërmjet saj i vlerave të tij. Letërshkruesi duhej të shpallte 

bindjen e tij në drejtësinë e vijës së Partisë dhe në zgjidhjen sa më të shpejtë dhe të sigurt 

të çështjes. Vendosja, krahas emrit dhe mbiemrit, i organizatës shoqërore, ose i rolit të 

punës, ku letërshkruesi qe pjesëtar (anëtar i Partisë/ anëtar i BRPSH/ i dënuar ordiner/ 

punëtor) përbente një tjetër akt simbolik me kuptim të thellë politik, që tregonte ngjizjen 

e identitetit politik brenda atij vetjak. 

Por jo të gjithë letërshkruesit e zotëronin gjuhën bolshevike ose e përdorin atë për t‘ju 

drejtuar autoriteteve partiake. Zakonisht grupet më të shkolluara ose profesionalisht më të 

ngritura qenë ato që, së bashku me komunistet dhe brezin e ri, dallohen në përdorimin 

mjeshtëror të teknikës staliniste të komunikimit. Shumica e popullit të thjeshtë, sidomos 

moshat e shkuara dhe fshatarët, i drejtohen regjimit me anën e gjuhës tradicionale 

paternaliste. Kjo mund të konsiderohet si gjuha tipike e lutjes e praktikuar nga masat 

popullore karshi regjimeve të ndryshme në kohëra të ndryshme, pavarësisht natyrës së 

tyre ideologjike. Studiuesit e letrave me karakter paternalist drejtuar udhëheqjes sovjetike 

i kanë krahasuar ato me letrat e ngjashme drejtuar autoriteteve perandorake ruse duke 

dalë në konkluzionin se janë pothuajse të njëjta në formë.
243

 Një studim krahasues  

ndërmjet letrave të popullit drejtuar udhëheqësve stalinistë shqiptarë me ato të së njëjtës 

tipologji të drejtuara ndaj shtetit monarkik zogist, nën këndvështrimin tonë (SM), do ta 

konfirmonte këtë fenomen edhe përsa i përket rastit shqiptar. Tipar i kësaj forme letër-

shkrimi është përfytyrimi i komunitetit politik si një familje, ose si një fis i madh, ku 

udhëheqësit luajnë rolin e kryefamiljarit, ose kryetarit të fisit, dhe ku populli është në 

rolin e fëmijëve.
244

 Sigurisht që në përfytyrimin kolektiv tradicional kjo familje kishte një 

karakter të pastër patriarkal, ku pushteti i udhëheqësit konsiderohej si natyror dhe i 

pakundërshtueshëm, ndërsa nga ana e tyre ‗fëmijët‘ i detyroheshin atij bindje dhe respekt. 

Por nëse nga njëra anë udhëheqjes i njihej e drejta e komandës në këtë raport asimetrik, 

nga ana tjetër atyre u vishej edhe përgjegjësia, tipike e një ‗kryefamiljari‘, për tu 

përkujdesur për mirëqenien e të pa-pushtetshmëve, për ti mbrojtur ata dhe për zbatimin e 

një drejtësie të kuptuar në terma sa më zakonore. Kësisoj pushteti legjitimohej në terma 

tipike tradicionale dhe karizmatike, duke dëshmuar plotësisht për ekzistencën e dendur të 

elementëve neo-tradicionalë krahas atyre ultra-modernë në natyrën e socializmit stalinist 

shqiptar. Edhe letër-shkrimi sipas gjuhës tradicionale përfaqëson një art më vete, 

lehtësisht të identifikueshëm dhe të ngjashëm me shumë modele të tjera jo-shqiptare. 

Pikësëpari spikat në këtë drejtim vetë-prezantimi i letërshkruesit si një subjekt pasiv, i 

pafuqishëm përballë dallgëve të fatit dhe pushtetit të nëpunësve shtetërore. Letërshkruesit 

e paraqisnin veten gjithnjë në pozicionin e të dobëtit, e të pambrojturit ose e të pafatit, 

                                                                                                                                                                             
nëna fëmijën, pasi unë përveç partisë nënë tjetër nuk kam njohur, jam ritur jetime, por partia më bëri të lumtur. Mirëpo 

lumturinë ma prishi ai me të cilin u lidhëm në bangat e shkollës së partisë....Partia dhe Ju shoku Enver na keni mësuar 

se për ne komunistët plus ligjeve të shtetit janë dhe ligjet e partisë të cilat i detyrojnë komunistët të ruajne rregullat dhe 

normat e moralit komunist në qendrimin jo vetëm karshi punës, shoqërisë, por edhe karshi familjes...u lutem shoku 

Enver të ndërhyni që mundësisht të rregullohet familja jonë e re, ashtu siç është rregulluar dhe lulëzon familja 

shqiptare dhe terë jeta e popullit tonë në shoqërinë e re socialiste..‖ shih: AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1961, D. 894, 

Fl. 1-12. 
243 Freeze Gregory L. From Supplication to Revolution: a Documentary Social History of Imperial Russia, Oxford: 

Oxford University Press, 1988, f. 5.  
244 Kjo na paraqet një situatë shumë të ngjashme me modelin sovjetik. Nga analiza e letrave të popullsisë sovjetike 

drejtuar Josif Stalinit spikat pikërisht kjo qasje paternaliste dhe tradicionale e letërshkruesve karshi udhëheqësit 

sovjetik, shih: Davies Sarah, Popular Opinion in Stalin‟s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1997, f. 157. 
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duke përshkruar në detaje hallet dhe mjerimet e tyre, duke u vetë-cilësuar si të sëmurë, si 

të lodhur, si të dëshpëruar, etj.
245

 Këtij vetë-prezantimi prej të dobëti, prej të ‗vogli‘, i 

kundërvihej një konceptim i gjithë-pushtetshëm i udhëheqësve, ku ata shiheshin si të 

mëdhenj dhe të fuqishëm, porse njëkohësisht të drejtë, bujarë dhe të mëshirshëm.
246

 Ky 

strukturim i tillë i roleve e vendoste udhëheqësin e apeluar në një pozicion etiko-moral të 

atillë që e kthente në detyrim vëmendjen dhe angazhimin në favor të kërkesës së 

letërshkruesit. Problemi themeltar i cili përbente temën qendrore të apelimit, ose shkakun 

kryesor të lutjes, kërkesës ose ankesës, shtrohej gjithashtu në terma tipikë tradicionalë 

duke e paraqitur atë si një fatkeqësi, si një keqkuptim, si një aksident ose edhe si një 

padrejtësi nga ana zyrtarëve të ulët e cila kishte pasoja tepër të rënda për 

letërshkruesin.
247

 Këtu spikat qartësisht natyra paternaliste e pushtetit të udhëheqësve. 

Lutësit i kërkojnë autoritetit ti mbrojë ata nga dallgët e fatit apo nga padrejtësia 

nëpunësve nëpërmjet ndërhyrjes së pushtetit të tij të drejtë, duke rivendosur dhe 

balancuar kësisoj raportin patronal.
248

 Ky raport, siç e theksuam edhe më lart, perceptohej 

si një rend natyror. Nën këtë botëkuptim padrejtësitë nuk shiheshin kurrë si pasojë e vetë 

sistemit, i cili konsiderohej si i balancuar dhe me benefite reciproke, porse si një prishje e 

tij nga elementë të jashtëm. Ndërhyrja e pushtetit atëror të udhëheqësit do ta rivendoste 

drejtësinë duke eliminuar këto forca të huaja dhe duke kthyer gjendjen normale, status 

quo ante. Për ta vëzhguar më konkretisht këtë qasje të natyrës politike patronale mjafton 

të përmendim në vija të përgjithshme tipologjinë e lutjeve të shumta nga ana e fshatarëve 

të ndryshëm të cilët ankohen për kolektivizimin e pasurisë së tyre nëpërmjet presioneve 

dhe dhunës nga ana e zyrtarëve partiakë dhe nëpunësve të kooperativave. Fshatarët pasi 

përshkruajnë besnikërinë ndaj udhëheqësit dhe bindjen e tyre ndaj pushtetit te tij - ku 

përmenden larja detyrimeve financiare, ndihma ndaj partizanëve gjatë Luftës, pjesëmarrja 

                                                           
245 Për të dhënë një shembull të kësaj tipologjie kemi përzgjedhur pa redaktim letrën e Qemal F. nga fshati Shanicë i 

lokalitetit të Kutallisë, rrethi Berat, dërguar Enver Hoxhës. Qemali, një fshatar jashtë kooperativës dhe invalid kërkon 

ndihmë ekonomike nga shteti pa pranuar të anëtarësohet në kooperativën e fshatit: ―..Shoku Komandant me lot ndër sy 

po e bej kët lutje juvet si babai popullit që të kemi..shoku Enver çiliminjtë e mi po i mbaj me shpirt me lakra të egra, 

nuk më bën goja me u shpreh nga lotët që më rrjedhin papushim për kafshatën e bukës së fëmivet më ështe mërzitur 

shtepia nuk mund te rrijë mbrënda nga fëmijt e vegjël që rrin tërë natën pa gjumë, thërrasin babi aprure bukë..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(SRT), Viti 1961, D. 789, Fl. 5-14. 
246 Në këtë drejtim mund të përmendim pa redaktim një fragment nga letra e shtëpiakes Persefoni J. drejtuar KQ të 

PPSH-së. Në letër Persefoni kërkon ti gjendej një punë dhe të merreshin masa ndëshkuese ndaj burrit të saj, një anëtari 

partie dhe nëpunësi në Fier, i cili e kishte keqtrajtuar dhe braktisur: ―..ju lutem më falni per besdin që po ju bëj dhe nga 

koha e pakët e lirë që mund të kini kushtojani 5 minuta kësaj letre që shkruhet nga dora e një gruas fatkeqe, pse jeni 

mjekët dhe plagëshëronjësit për gjithë neve njerëzit e thjeshtë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 894, Fl. 

13-21.   
247 Për të dhënë një shembull do të citojmë pa redaktim një fragment nga letra e diktuar e fshatarit Abaz H. nga fshati 

Zgërbonjë i lokalitetit Tërpan, rrethi i Beratit: ―..Mbasi unë jamë plakë 85 vjeç dhe qorr me një sy shoku Enver dhe për 

fat të keq kamë piell tani në pleqëri dhe përbëhem frymë 13 duke qënë plakë dhe kallaballëk shoku Enver nuk isha 

futurë në koperativë buqësore për arsye se nuk përballoja dotë jetesën familjare dhe jo se nuk donja të hynja përse nuk 

më pëlqente se kjo është rruga partis dhe ne do ta përqafojm të gjithë, mirë por në fshatin tonë shoku Enver shtypem jo 

nga qeveri por nga shoqëri ja c‟më bënë shoqëria nga fshati shoku Enver mblidhet fshati me udhëheqjen e kryesis së 

kop buqësore dhe të organizatës bazë të partis mblidhen 200 veta gra e bura me qet lëronin të armatosur me armë 

kazma e lopata i hipën tokës përsipër mbuallën e bënë gropa dogjën gardhe këshu ma kanë bërë shoku Enver..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 853, Fl. 102-106.   
248 Për të dhënë një shembull do të citojmë pa redaktim një fragment nga letra e fshatarit Haziz G. nga katundi 

Shënavlash i rrethit Durrës, drejtuar Enver Hoxhës. Hazizi lutej ti lenin tokën e tij edhe për ca vjet pa ia kolektivizuar: 

“..I dashtun Enver! Unë po ju shkuj juve se e di që do ma zgjidhësh këtë punë për deri sa të kem krah pune për 2-3 vjet 

sa të më riten fëmija lutemi ndërmjetëso po të më lënë tokën...unë jam sakat nga dora, kam 12 femijë...do tu jem për 

jetë mirënjohës në qoftë se do të më bëni këtë nder, 12 fëmijet e mi do të ken 12 herë bab e nënë, mbasi une kam 60.70 

000 leke borç te cilat mund ti shlyhej me prodhimet e ketij viti..‖ , shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 853, Fl. 

107-109. 
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vullnetare në punën për ndërtimin e veprave publike, etj - ndalen në gjendjen e tyre të 

vështirë ekonomike dhe sociale, gjendje e shkaktuar nga faktorë dytësorë - si për-

shembull: mungesën e krahëve të punës në familjet e tyre, gjendjen e papërshtatshme të 

tokës dhe bagëtisë, moshën e shkuar ose shëndetin e keq, nivelin e tyre të ulët kulturor 

dhe politik, dashakeqësinë ose hasmërinë nga ana e fshatarëve të tjerë, abuzimet nga 

nëpunësit, etj - dhe i luten udhëheqësit të vendosë dorë për të shpëtuar ata dhe familjen e 

tyre nga kjo gjendje e rëndë duke i mbrojtur nga zyrtarët abuzues; duke u hequr njollën e 

padrejtë të  kulakut; duke i rikthyer tokën ose bagëtinë që u ishte marrë; duke shtyrë 

kolektivizimin e pasurisë së tyre, etj. Kjo është një skemë e pastër raporti patronal me 

natyrë asimetrike dhe me bazë reciprocitetin mes palëve, ku në këmbim të shërbimeve 

dhe besnikërisë lypet mbrojtje dhe ndihmë. 

Sigurisht që ndarja e letrave në ato me ‗gjuhë bolshevike‘ dhe ato me ‗gjuhë tradicionale‘ 

përbën një kategorizim analitik sepse në realitet janë shumë të rralla letrat ku mbizotëron 

pastërtisht njëra formë ose tjetra. Shumica e letrave kanë në brendi elementë nga të dyja 

këto tipologji: edhe letrat e shkruara në një stil të pastër bolshevik kanë elemente 

tradicionale ashtu si edhe tek letrat me gjuhë tradicionale nuk mungojnë elemente të 

shkëputura nga stili stalinist i letër-shkrimit.
249

 Gjithsesi një dukuri e vërejtur në këtë 

studim mund të na shërbejë për një lloj kategorizimi shoqëror duke u nisur nga tipologjia 

mbizotëruese në komunikimin politik mes masës së njerëzve dhe autoriteteve drejtuese 

partiake. Kështu në shtresat më të afërta ndaj pushtetit ose ato më të arsimuara, kësisoj 

më të ekspozuara ndaj ideologjisë dhe kulturës staliniste, siç mund të jenë elitat politike, 

intelektuale, urbane, brezi i ri i shoqërisë, mbizotëron forma moderne-bolshevike. Ndërsa 

në segmentet shoqërore më të pa-arsimuara dhe më periferike ndaj qendrës së pushtetit 

dhe propagandës së tij mbizotëron forma tradicionale-patronale.  

Tipologjia më e shpeshtë e letrave drejtuar sekretarëve kryesorë ose Komitetit Qendror 

përbehet nga lutjet. Çdo kategori shoqërore dërgonte lutje drejt udhëheqësve mbi çdo 

problem të mundshëm të realitetit shqiptar. Anëtaret dhe kandidatët për anëtarë të PPSH-

së dërgonin lutje për faljen e gabimeve të tyre të ndryshme. Ish-anëtarët luteshin për ri-

                                                           
249 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim kemi përzgjedhur disa fragmente nga një letër dërguar KQ e cila në 

brendinë e saj i ka të dyja këto forma letërshkrimi. Letra në fjalë është një letër e ashtuquajtur: ‗autokritike dhe mohim 

familjarësh‘. Ajo është shkruar nga familja e kufitarit Orest C. nga fshati Ziçisht i Bilishtit. Oresti gjatë kryerjes së 

detyrës kishte braktisur postin dhe qe arratisur matanë kufirit në Greqi. Veçantia  e kësaj letre është se në pjesën e parë 

të saj përdoret gjuha tipike bolshevike, ndërsa në pjesën e dytë përdoret një gjuhë tradicionale: ―..Kjo e papritur për 

familjen tonë, fisin edhe fshatin është një ngjarje tragjike, është një grusht i rëndë moral dhe politik për jetën e familjes 

tonë, sepse ka prekur thellë ndërgjegjen dhe dashurinë e madhe që neve kemi ushqyerë dhe ushqejmë për Partinë e 

Punës me në krye birin besnik të popullit shokun Enver. Kjo ngjarje tragjike dhe e shëmtuarë që na vjen ndot ta 

kujtojmë ndodh sot kur vëndi tonë po lulëzon çdo ditë e më tepër, në një kohë kur plani tretë 5 vjeçar që do të 

aprovohet nga Kongresi IV i Partisë do t‟ja ndryshojë faqen vendit, dhe gonxhe të reja do të lulëzojnë dhe do 

skundërmojnë jetën e Popullit tonë Heroik. Armiqtë e Republikës tonë Popullore, monarkofashistët grekë dhe 

revizionistët jugosllavë, këlyshë të imperializmit amerikan të verbuarë dhe tërbuarë nga sukseset e mëdha që po korr 

populli ynë nën udhëheqjen  e ndritur të Partisë bëjnë çmos ti pengojnë këto fitore, sepse fitoret tona ku Populli është 

vetë në fuqi janë shembull i ndritur për çdo popull, dhe se këto lëkundin sundimin e tyre të egër policor mbi masat 

punonjëse dhe i shkurtojnë jetën regjimit të uryerë dhe çfrytëzues të masave punonjëse…(..)....Neve bëjmë asha me 

përbuzje që Oresti mos ju dëgjoftë emri të jetë antar i familjes tonë, arram ti jetë gjiri mëmës që e rriti dhe e përkëdheli 

si fëmijën më të vogël, ngordhtë si qeni përmbys ashtu siç ka përfunduarë jeta e çdo tradhëtari dhe spiuni të atdheut, 

mos ti mbijë fara kurrë, dhe nam e nishan mos ti mbetet atij të poshtëri që na la këtë turp, arram ti jetë buka e Popullit 

që e riti dhe edukoj kaqë vjet, i mësofshim mandatin të poshtrit që na hoqi nderin e familjes..‖, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D. 847, Fl. 11-16. 
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pranimin e tyre si të barabartë në gjirin e Partisë.
250

 Punëtorët dhe nëpunësit në qytete 

luteshin kryesisht për punësim, pensione pleqërie ose invaliditeti, për strehim dhe 

furnizim me të mira materiale, por edhe për shumë shërbime të natyrës sociale si: 

përkujdes shëndetësor, arsimim, kopshte dhe çerdhe, për shërbime publike si rrugë, ujë e 

drita, etj.
251

 Fshatarët luteshin për ruajtjen e pasurisë së tyre të vogël nga mania e 

kolektivizimit total e organeve partiake lokale, për furnizim me bereqet, për lejimin e 

daljes ose hyrjes në kooperativa, për lejimin e transferimit në qytet dhe pasaportizim, etj. 

Ata pak individë që ende kryenin një aktivitet ekonomik privat luteshin të lehtësoheshin 

nga barra e egër e tatimeve shtetërore dhe politikat e shtetëzimeve.
252

 Por kategoria e cila 

e përdor më së shumti lutjen është ajo e të përjashtuarve, e individëve që regjimi i kishte 

shpallur si kategori armiqësore. Fshataret e shpallur kulak dhe familjarët e tyre luteshin tu 

hiqej cilësimi i kulakut dhe të konsideroheshin si qytetarë të barabartë në të drejta me të 

tjerët.
253

 Shtetasit shqiptarë me kombësi të huaj si dhe shtetasit e huaj të martuar me 

shqiptarë luteshin tu mundësohej dalja ose hyrja në territorin e Republikës Popullore, për 

bashkim familjar ose çmallje me njerëzit e tyre. Të internuarit luten për lirimin e tyre nga 

internimi ose për kushte më humane. Të burgosurit luten për faljen e dënimit të mbetur 

ose për rihapjen e çështjeve të tyre penale. Familjaret e kundërshtarëve politikë të 

regjimit, por edhe këta të fundit, luteshin për tu integruar në shoqëri pa ‗njollën e 

armikut‘, për të përfituar edhe ata nga benefitet që gëzonin shtetasit e tjerë.
254

 Por edhe 

                                                           
250 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim kemi përzgjedhur një fragment nga letra e anëtares së partisë Margarita M. 

nga Librazhdi. Në letrën e saj, drejtuar Hysni Kapos, Margarita kërkon të shfuqizohet nga Tirana një masë disiplinore e 

marrë karshi saj nga organet partiake të Librazhdit: ―..ju lutem shumë shoku Hysni si udhëheqës i Partis, njëmijëherë ju 

lutem shikon-ja dhe një herë çështjen time, jam e pafajshme, jam dënuar vetëm se kritikova me të drejtë. Unë jam krejt 

e shqetësueme vuaj shum, sepse edhe atje ku punoj tani trajtimi që më bahet nuk asht i mirë, kam mjaft presione që më 

kan ba shum të padurueshme..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 825, Fl. 1-10. 
251 Për të dhënë një shembull nga një letër punëtorësh kemi përzgjedhur letrën e punëtorit Stavri B. nga Qyteti Stalin 

(Kuçovë) dërguar Enver Hoxhës. Stavri lutet që për shkaqe ekonomike ti jepet edhe për pak kohë pensioni i vëllezërve 

dëshmore i cili i qe prerë për shkak të vdekjes së prindërve të tij të moshuar që kishte në ngarkim: ―..Unë do tu lutesha 

shumë me që kam 5 fëmijë në moshën 10 vjeç e poshtë dhe vetë kam një rogë të vogël që nuk përballoj dot rritjen e 

fëmijëve pasi nuk kam tani asnjë njeri për ndimë për këtë do tu lutesha të ma linit dhe për pak kohë pensionin sa të më 

përkëmben fëmija. Me nderime revolucionare..‖. shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 832, Fl. 47-49. 
252 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur fragmente nga letra e pemëshitësit shkodran Xhemal K. Në letrën 

drejtuar KQ  Xhelali lutet ti rishikohet barra tatimore: ―..Për sa më sipri m‟ep guximin me Ju lutë që për hirë të 4 

jetimve që kam në ngarkim, për hirë të moshës time të kalueme, vjeç 60, për hirë të drejtsis, si dhe për të mbrojt një 

njeri që tanë jetën ka punue për ti sigurue vedit dhe familjes një jetesë shumë modeste, të dispononi që seksioni 

financiar t‟a rishikojë çeshtjen time dhe të vendosi një tatim të drejtë mbrenda mundësive të mija ekonomike..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 850, Fl. 34-37. 
253 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një fragment nga letra e 17 vjeçarit Trish Rr. nga fshati Mali-Hebë i 

rrethit Shkodër. Trishi ishte pjesëtar i një familjeje që kishte kundërshtuar edhe me armë pushtetin popullor, ndaj mbi të 

dhe gjithë familjen u zbatuan një sërë masash ndëshkuese, që nga pushkatimet, burgosjet, djegiet e kullave dhe deri tek 

cilësimi kulak: ―..familja jonë asht mbulue në jaz e në zi e as nuk kemi ku të banojmë, as nuk kemi tokë, as nuk kemi 

punë, as nuk kemi bukë me se t‟ushqehemi-lutemi prandaj që ta keni mirësinë me na u gjetë në ndihmë, me na e hjekë 

emnin e urrejtshëm „kulak‟..‖ , shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 809, Fl. 195-202. 
254 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një fragment nga letra e Merkur B. nga Tirana. Merkuri në letrën e tij 

drejtuar Enver Hoxhës lutet që të mos diskriminohet për shkak të biografisë familjare: ―..Dëndur kam kërkuar të 

emërohem gjeometër definitiv që unë ta kish bukën të siguaruar, dhe të mund të ndiqja mësimet e larta natën në 

Fakultetin e Inxhinjerisë, dhe të bëhesha kështu, i dobishëm për popullin dhe i zoti për vete, por asnjeherë, lutja ime 

nuk është marë parasysh . Shpeshherë e kam vrarë mendjen të di ku është shkaku që mua nuk më jepet një nëpunësi e 

përshtatshme në profesionin tim. Padyshim se unë jam i biri i Resim B. i cili është arratisur pak para çlirimit duke 

marë me vete edhe dy vëllezrit e mi më të mëdhenj. A duhet të paguaj unë fajet e një babai që më braktisi dhe s‟u 

interesua për mua? Ay më la 13 vjeç. Kur filloi lufta partizane unë isha 10 vjeç. Kësisioj unë jam formuar në shkollat e 

pushtetit popullor, jam përpjekur të kem një profesion që të jap edhe unë kontributin tim në ndërtimin e vendit. Mirëpo 

nuk trajtohem si qytetarët e tjerë. Pse të paguaj unë fajet e babait tim? Unë as i kam vajtur pas, as i kam dalë për zot 

udhës së tij. Prandaj lutem të shqyrtohet ky rasti im me drejtesinë që karakterizon Partinë e Punës të vendit tonë dhe të 
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kategori të tjera sociale më periferike çonin lutje të shumta në zyrat e Komitetit Qendror. 

Jetimët dhe invalidët luteshin të kishin mbrojtjen dhe përkujdesjen e veçantë të Partisë, 

dashurinë prindërore të udhëheqësve.
255

 Nënat e dëshmorëve luteshin që rruga ku ato 

banonin të pagëzohej me emrin e fëmijëve të tyre të rënë. Vajzat që praktikonin 

dashurinë e lirë, ose ato me fëmijë jashtë martese, luteshin për mbrojtjen e tyre nga 

familjet patriarkale, diskriminimi shoqërisë dhe vështirësitë e jetës.
256

 Gratë e 

keqtrajtuara fizikisht, të abuzuara, të tradhtuara dhe të divorcuara nga burrat luteshin për 

mbrojtjen e tyre, fëmijëve dhe familjes. Mes letrave ka edhe lutje qytetarësh që kërkojnë 

të kryejnë operacione plastike jashtë shtetit me shpenzimet e buxhetit publik për të 

përmirësuar shanset e tyre kundrejt seksit tjetër.
257

 Qëndrimi i autoriteteve karshi këtyre 

lutjeve të panumërta ndryshonte në vartësi të rastit konkret si dhe të identitetit të lutësit. 

Nëse nga njëra anë udhëheqësit tregoheshin shumë të ndjeshëm ndaj kërkesave të nënave 

të dëshmorëve,
258

 vajzave dhe grave në hall, si dhe jetimëve, fëmijëve të braktisur apo 

sakatëve, nga ana tjetër për kategoritë e konsideruara si armiqësore ata qenë tepër 

indiferentë ose edhe armiqësor.
259

 Edhe njohjet personale apo premtimet e vjetra nga ana 

                                                                                                                                                                             
mos lihem rrugës duke patur si preokupim çdo ditë si ta siguroj copën e bukës..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1960, D. 828, Fl. 41-46. 
255Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur fragmente nga letra e pionieres Ëngjëllushe I. nga Vlora. Ëngjëllushja në 

letrën drejtuar Enver Hoxhës qahej nga sjellja e njerkës karshi saj dhe i kërkon Shtetit të kujdeset për të: ―.. po ju 

drejtohem me ktë letër duke ju konsideruar si bab të vërtet dhe partinë mëm. Unë jam qytetare jam pionere, vazhdoj 

shkollën në klasën e V-të jam shume e zonja të nderoj dhe Partinë dhe organizatën e pionervet. I dashuri Enver që të 

kryesh detyrën shkollore dhe atë që kërkon Partia duhet të kesh disa kondita familjare nëna ime më ka 

vdekur..(..)..njerka shumë e keqe po kritikoj dhe babanë tim që më shikon dhe njerkës nuk i thotë gjë. Nuk mund të jetoj 

dot jeta është bërë e mërzitshme kur barku im i vogël nuk ngopet kur trupi im dhe këmbët e mija dridhen se ftohti në një 

moshë dhe kohën e sotme ju shoku Enver çdo gjë bëni për ne që të ritemi të gëzuar, të lumtur në atdheun ton të bukur 

kërkoj nga Partia të më hedhi dorën dhe të largohem për gjithmon nga familja dhe të vazhdoj shkollën dhe të bëhem e 

vlefshme për Partinë..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 769, Fl. 73-77. 
256 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e 22 vjeçares Afërdita K. nga Elbasani. Afërdita ishte braktisur 

nga i dashuri saj teksa qe shtatzënë, dhe si pasojë e skandalit qe mohuar edhe nga familja e saj: ―..I dashur Enver ju që 

zgjidhni shumë probleme me zgjuarsin tuej më zgjidhni edhe mue një problem. Me që humba atë që dashurova 

prindërit dhe shoqnin të paktën mos e humb jetën time dhe të femijës dua te rroj e ndershme dhe ta rris fëmin ashtu si 

gjithë nënat e mira kërkoj nga ju që të më bahet trasferimi i punës meqë s‟mund të kthehem ma atje ku isha nga opinion 

puplik që është krijue n‟Elbasan dhe të më gjenit një strehim sidokudo në mënyrë që kur të dal nga materniteti të mos 

rëndoj njeri. Ju përsëris edhe një herë lutjen time për sa më sipër pasi jam keq ekonomikisht nga që s‟kam asnjë 

përkrahje përveçse përgjigjes tuaj positive..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 894, Fl. 89-94. 
257 I tillë është rasti i agronomit të ri Sadedin H. nga Lushnja. Sadedini kishte lindur me një defekt fiziologjik, një vesh 

krejt të mbyllur, ndaj në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës përshkruan vuajtjet e tij shpirtërore dhe pengesat sociale që 

ky problem i shkaktonte, veçanërisht në prezencë të vajzave. Ai lutet ti jepet një bursë studimi për në Bashkimin 

Sovjetik për të mundësuar një ndërhyrje mjekësore. Enver Hoxha, dukshëm i dëfryer nga letra, lë këtë shënim në cepin 

e saj: ―Të kihet parasysh vitin e ardhshëm për bursë jashtë në rast se e meriton dhe pasandaj të behet dhe operacioni 

nga veshi i cili se lë të bëjë dashuri !!!‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 833, Fl. 26-28. 
258 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e letrës së Aspasi M., nëna e një dëshmori të 

LANÇ, drejtuar Enver Hoxhës. Aspasia kërkonte të vendoste në një punë të mirë vajzën e saj, dhe pasi nuk gjeti 

mbështetje në hallkat më të ulëta të aparatit, i drejtoi një letër Enver Hoxhës: ―..Këtë çështje desha tua thoshij ditën e 

vitit të ri por duke mejtuar se do të zgjidhej nga të tjerët nuk jau thash. Të lutem të më falësh që po të bezdis djali im, 

por mbasi nuk gjeta rrugë tjetër dhe me që vajza ka më se 20 ditë pa punë, u detyrova tu drejtohem juve..‖. 

Domethënës është fakti se letërshkuesja e nënshkruan letrën si: ―nëna e M.‖, duke nënvizuar statusin e saj të veçantë. 

Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e saj: ―Ti gjejmë një punë se s‟kemi ç‟bëjmë derisa më shkruan letrë plaka‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 772, Fl. 5-8. 
259 Ky fakt spikat dukshëm ne standardin e dyfishtë që Enver Hoxha  shfaq ndaj kërkesave të femrave sovjetike të cilat 

luteshin për të qëndruar pranë familjeve të tyre pas prishjes mes dy partive komuniste. Nëse zakonisht Hoxha ishte 

tepër i ndjeshëm ndaj problemeve familjare në përgjithësi, në rastin e grave sovjetike ai tregohet tepër intransigjent, 

bile duke ndërhyrë pranë organeve të Sigurimit për dëbimin  e këtyre shtetaseve sovjetike jashtë territorit kombëtar. Për 

të dhënë një shembull do të përmendim rastin e shtetases sovjetike Alia K. e cila qe bashkëshortja e një ish komandanti 

të rëndësishëm partizan shqiptar i cili qe goditur si element anti-parti nga E. Hoxha. Në cep të letrës së saj të lutjes  

Hoxha shënon: ―Sh. Kadri (Hazbiu) Të spostohet këtej dhe të dërgohet në atdheun e vet‖. Kur ministri i brendshëm i 



57 
 

e udhëheqësve luanin një rol në këtë drejtim.
260

 Rrethanat konkrete ishin gjithashtu një 

faktor me rëndësi. Autoritetet qene më të predispozuar të favorizonin ato lutje që nuk 

binin ndesh me rregullat në fuqi, me praktiken e ndjekur në raste të ngjashme ose me 

mendimin e autoriteteve kompetente dhe specialistëve të fushës. Por nuk mungojnë edhe 

rastet e veçanta kur ata urdhërojnë plotësimin e kërkesave të letër-shkuesve edhe pse këto 

qenë në kundërshtim me rregullat e ndjekura nga burokracia. Ajo që mbetet për të shtuar 

është se organet drejtuese i lexonin me vëmendje të tëra lutjet dhe interesohen për çdo 

rast, deri edhe në imtësi. 

Tipologjia tjetër më e shpeshtë në letrat e dërguara nga popullsia drejt organeve të larta 

partiake është edhe ajo e ankesave dhe denoncimeve. Sipas studiueses së shquar të 

shoqërive staliniste Sheila Fitzparick dallimi mes ankesave dhe denoncimeve në 

korrespondencën me autoritetet është se në rastin e ankesës theksi i letërshkruesve vihet 

tek pasojat e një padrejtësie mbi ankuesin ndërsa në rastin e denoncimit ky theks vihet 

mbi shkakun e padrejtësisë, zakonisht mbi një zyrtar ose një individ tjetër.
261

 Ankesat dhe 

denoncimet janë zhanri më i ‗famshëm‘, ai më i njohur në kulturën popullore, i letër-

shkrimit me autoritetet gjatë periudhës të stalinizmit shqiptar. Njëlloj si lutjet edhe 

ankesat dhe denoncimet përbëjnë një mjet komunikimi me autoritetet të përdorur nga të 

gjitha kategoritë shoqërore pa dallim. Komunistët dhe zyrtarët e kishin si detyrë politike 

vigjilencën ndaj masës së popullatës dhe zyrtarëve të tjerë.
262

 Ata kritikoheshin rëndë 

nëse dështonin ta kryenin këtë funksion.  Ndaj dhe ata janë më të dalluarit në këtë 

drejtim. Anëtarët e partisë ankohen fuqishëm kundrejt padrejtësive që u bëhen atyre ose 

familjarëve dhe miqve të tyre.
263

 Ankesa dhe denoncimi i një anëtari partie kishte një 

peshë më të madhe se ajo e një qytetari të thjeshtë, kjo sepse për regjimin në parim një 

komunist qe një qytetar i sprovuar për besnikëri dhe nuhatje politike. Ndaj dhe shumë 

komunistë përfitojnë nga statusi për tu dhënë më peshë pakënaqësive të tyre ndaj realitetit 

shqiptar. Komunistët ankohen për sjelljen e eprorëve të tyre në punë, për mungesën e 

vlerësimit dhe për masat sipas tyre të padrejta të mara nga organet e ulëta partiake dhe 

                                                                                                                                                                             
përgjigjet se dëbimi saj mund të shkaktonte një protestë nga ana sovjetikëve, Hoxha vendos këtë shënim në fund të 

letrës: ―Mundet të shkaktojë edhe një protestë por kini parasysh se ajo duhet të bëjë me siguri punë informacioni. Mund 

të presim fundja dhe ndonjë muaj a dy‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 896, Fl. 155-161. 
260 Një shembull i tillë qe rasti shtetases shqiptare me origjinë italiane Marie T. Maria kishte vite që lutej për tu lejuar të 

vizitonte familjarët e saj ne Itali, por kërkesat e saja qenë refuzuar vit pas viti nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

Pasi bashkëshorti saj, një skulptor, takohet me Enver Hoxhën në një aktivitet artistik, ky i fundit i premton ndihmën e 

tij. Falë ndërhyrjes të Sekretarit të parë Maries i mundësohet vizita në atdheun e saj, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1961, D. 895, Fl. 66-74. 
261 Fitzpatrick Sheila, Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s, Slavic Review, 

Vol. 55, No. 1 (Spring, 1996), f. 86. 
262 Kjo thuhej tekstualisht në Statutin e Partisë së Punës së Shqipërisë, tek Pjesa e dytë, Pika e tretë ku përshkruheshin 

detyrat e një anëtari. Anëtari partisë duhej të qe aktiv në zbatimin e vendimeve të partisë (paragrafi b), të mbronte vijën 

e Partisë nga çdo shtrembërim (paragrafi d); të zhvillonte kritikën dhe autokritikën (paragrafi g) dhe sidomos siç 

parashtronte paragrafi gj: ―..të njoftojë për të metat në punë organet udhëheqëse të Partisë deri në Komitetin Qendror pa 

asnjë ndrojtje dhe pa marrë parasysh presionin. Anëtari partisë nuk ka të drejte të fshehë gjendjen e pakënaqshme të 

punëve..‖, shih: ‗Statuti Partisë së Punës së Shqipërisë‘ (2 qershor 1956), tek: Instituti i Studimeve Marksiste-

Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) 

Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 653-654. 
263 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e anëtarit të partisë Dervish M. nga fshati Dukat i Vlorës. 

Dervishi në letrën dërguar Hysni Kapos ankohej për majorin e Sigurimit Isa A. i cili për ta detyruar të bënte një krushqi 

me të kishte shfrytëzuar pozitën zyrtare duke e kanosur dhe fyer publikisht. Në fundin e letrës së tij Dervishi shprehet: 

“..më falni që po ju shkruajmë gjatë dhe u pengojmë në punën tuaj por është dhe detyrë për zgjidhjen e ankesave të 

komunistave ose të cilido anëtar Republike që mund tu drejtohet..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 818, Fl. 

20-24. 
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shtetërore karshi tyre.
264

 Ata ishin ndër denoncuesit më të thekur të çdo sjelljeje, mendimi 

dhe veprimi në kundërshtim me normat të kryera nga komunistë të tjerë, zyrtarë 

shtetërore por edhe njerëz të thjeshtë. Vetë statuti i PPSH-së i impononte anëtarët e saj të 

kritikonin dhe denonconin çdo sjellje jo në përputhje me vendimet e KQ të partisë. 

Denoncimi dhe kritika ishin kësisoj për komunistët edhe një domosdoshmëri për të 

treguar besnikërinë dhe aftësitë e duhura politike. Denoncimi qe dhe një mjet 

vetëmbrojtjeje dhe vetë-konservimi, sepse drejtuesit, kur dënonin një anëtar partie, një 

zyrtar, ose edhe një njeri të thjeshtë, qortonin rëndë edhe komunistet rreth tij për mungesë 

vigjilence.
265

 Ankesat dhe denoncimet e tyre, anonime por edhe të nënshkruara me emër 

dhe mbiemër, marrin si shënjestër deri edhe sekretarë të parë të rretheve ose edhe 

ministra. Letra të tilla konsideroheshin si armë shumë të fuqishme për të ndëshkuar një 

kundërshtar ose për të hapur shtigjet e karrierës, por njëkohësisht, nëse nuk 

menaxhoheshin me kujdes dhe në formën e duhur, mund të ktheheshin në një bumerang 

për letërshkruesin. Vetëm komunistët e sprovuar kishin garancitë e duhura dhe zotëronin 

aq mjeshtërisht gjuhën dhe ritualet e duhura ideologjike për ti lejuar vetes denoncimin e 

një zyrtari të lartë, pa ju druajtur dyshimit të udhëheqësve dhe hakmarrjes së zyrtarit në 

fjalë. Sigurisht nuk mungojnë dhe rastet kur edhe qytetarë të tjerë të guximshëm 

ankoheshin dhe denonconin sjelljet e ‗peshave të rënda‘ të PPSH-së.
266

 Por në shumicën e 

rasteve ankesat e popullit të thjeshtë dhe denoncimet e tij karshi zyrtarëve të regjimit 

kanë formën e letrës anonime. Ky anonimat nxitej nga frika ndaj hakmarrjes së zyrtarit të 

fuqishëm, por edhe nga rreziku i ‗vënies në rreth të kuq‘ të denoncuesit nga organet 

partiako-shtetërore si njeri që përflet kuadrot. Komunistët përveçse ishin denoncues të 

zellshëm qenë njëkohësisht edhe objekt denoncimesh dhe ankesash të shumta nga ana e 

masës së njerëzve të thjeshtë, duke filluar nga familjarët e tyre nëse nuk silleshin mirë në 

                                                           
264 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e anëtarit të partisë Hysen Z. nëpunës nga Tirana. Hyseni në 

letrën drejtuar Hysni Kapos ankohet për atë që ai e cilëson si një mungesë vlerësimi nga drejtuesit kundrejt 

kontributeve të tij në vite: ―..s‟ka dëshim, neve e njofim vehten se nuk mund të shqelmojmë ato që kam ba, prandaj pa 

dëshim nuk mund të qëndroj në pozitat e armikut, por me siguri janë armiq ata që janë mundu të na mënjanojnë duke 

dash medoemos të përfitojnë për vehten e tyre...Nuk kam asnjë pretendim vetëm se të kena një trajtim më të mirë sepse 

kshtu në kët gjendje trajtimin jo vetëm se e kan siguru të gjithë, por mund të them me siguri që elementa ballista kan 

përfitu 1-2-3 bursa të jashtëm dhe ndër disa raste pagesa shumë të majme..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, 

D. 754, Fl. 23-32. 
265 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e dy studentëve korçarë në Moskë: Osman Th. dhe Rafail K. të 

dy anëtarë partie. Osmani kishte vendosur të mos kthehej në Shqipëri pas prishjes së marrëdhënieve mes dy partive dhe 

për këtë synim të tij vuri në dijeni  mikun e tij, Rafailin. Ky i fundit, në një veprim tipik vetëmbrojtjeje e denoncoi 

shokun tek ambasadori shqiptar në BS: Nesti Nase, dhe në një raport për KQ e përshkruan kështu ngjarjen: ―..Më thotë 

se punët nuk janë mirë dhe se në Shqipëri nuk është për të vajtur mbasi aty nuk ka demokraci për një fjalë të vogël të 

përjashtojnë nga Partia etj dhe si përfundim më thotë se unë kam ndërmend të ri per gjithonë në B.S do të marë 

nënshtetsinë dhe me kanë premtuar të më rregullojnë në një pune me 2500 rrubla në Muaj këtu thotë ay unë do të 

martohem me një vajzë që ajo ka shtëpi të mirë. Po të duash, më drejtohet mua unë të rregulloj edhe ty një punë të mirë 

dhe të rrimë bashkë për gjithmon në B.S, në Shqipëri vazhdon ay nuk është për të ndenjur fare aty nuk ka Demokraci. 

Unë per të gjitha këto ju përgjigja Ç‟janë këto budallëqe që flet për ty nuk ka lezet ti je i martuar të pret familja, ay më 

thotë po ja une do ta ndaj dhe do të mar ketë që kam ketu, persëri une i flas se nuk je në rregull shoku Osman dhe filloj 

të flas me seriozitet, ay në moment me thotë se unë bëj shaka me ty etj..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 

773, Fl. 87-101.   
266 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e fshatarit Ndoc Palok N. nga fshati Juban i lokalitetit Guri i zi 

të rrethit Shkodër. Në letrën drejtuar Enver Hoxhës, Ndoci, megjithëse qe pjesëtar i një familjeje anti-komuniste të parë 

gjithmonë me sy të keq nga autoritetet, ankohej për talljet dhe poshtërimet që sipas tij i qenë bërë nga Sekretari i parë i 

rrethit Shkodër Sul B. Ai denonconte pranë KQ edhe  arrestimin e tij të padrejtë nga zyrtari lartë komunist si një rast 

abuzimi me detyrën dhe përdorim posti zyrtar për larje hesapesh personale, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 

757, Fl. 86-92. 
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familje.
267

 Krahas komunistëve dhe zyrtarëve edhe punëtorët qenë ankimues dhe 

denoncues të shpeshtë. Nëse motivimet kryesore të denoncimeve nga komunistët ishin 

vërtetimi besnikërisë, larja hesapeve dhe lufta për pushtet, motivimi kryesor i 

denoncimeve dhe ankesave të punëtoreve ishte frustrimi tyre kundrejt abuzimeve dhe 

përfitimeve të shumta materiale të burokracisë. Punëtorët ankoheshin kryesisht kundrejt 

sjelljes së drejtuesve të tyre në vendet e punës dhe kundrejt zyrtarëve të pushtetit për 

shkak të shpërndarjes së padrejtë që këta të fundit u bënin të mirave të pakta materiale, 

apartamenteve shtetërore dhe të drejtave të studimit, bursave, si dhe vendeve të mira të 

punës.
268

 Ata ishin kritizerët dhe denoncuesit më të rreptë të abuzimeve dhe 

favorizimeve, miqësive, nepotizmit dhe hatëreve të zyrtarëve. Por njëkohësisht shtresat e 

thjeshta të qyteteve qene edhe denoncuesit më të zellshëm ndaj çdo lëshimi, zbutjeje dhe 

favori ndaj kategorisë së armiqve të klasës, duke kritikuar zyrtarët përgjegjës për 

vigjilencë të dobët dhe duke u ankuar tek udhëheqësit që ish-shtresat e ngritura jetonin 

ende më mirë se njerëzit e klasës punëtore.
269

 Fshatarët ishin gjithashtu ankimues dhe 

denoncues të shpeshtë. Shkaku parësor i ankimeve dhe denoncimeve të fshatarësisë ishte 

padyshim nevoja e tyre për tu mbrojtur nga sulmi kolektivizues i aparateve partiake duke 

goditur kuadrot e kooperativave dhe mbështetësit e kolektivizimit në gjirin e vetë 

fshatarësisë. Një pjesë e madhe e ankesave të tyre trajton gjendjen e rëndë që është 

krijuar nëpër fshatra si pasojë e ekstremizmit kolektivizues të zyrtarëve partiakë dhe 

drejtuesve të kooperativave. Ata denoncojnë dhunën, presionet, talljet dhe abuzimet që 

pësonin nga njerëzit e pushtetit në zonat rurale, si dhe kritikojnë drejtuesit partiako-

shtetërorë në rrethe për mungesën e kujdesit për ta dhe për mbrojtjen që u bëjnë 

                                                           
267 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e infermieres nga Tirana Esmian P. drejtuar Liri Belishovës. 

Esmiani ankohej dhe denonconte sjelljen e ish të fejuarit të saj Koço Sh. anëtar partie. Në letrën e saj ajo akuzon ish të 

fejuarin se duke qenë djalë prifti dhe nën ndikimin e mentalitetit fetar të familjes e cila pasi e kishte bindur në ndahej 

nga një femër e përparuar si Esmiani e kishte fejuar me një femër të krishterë dhe tradicionale: ―..Çfarë duhet të bëj unë 

tani? Kujt duhet ti besonja më shumë se një komunisti? Përse Koçua mbajti këtë qëndrim me mua, apo se kam 

sakrifikuar tërë jetën time për të, dhe sot vete dhe fejohet me një vajzë të re, të mbyllur që nuk ja ka parë fytyrën as 

dielli e as hëna..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 818, Fl. 20-24. 
268 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e punëtorit të Kombinatit të tekstileve ‗Stalin‘, Muzafer L. Në 

letrën drejtuar Haki Toskës Myzaferi akuzon drejtorin e kombinatit Veiz. Gj. se i shpërndante apartamentet në 

dispozicion të drejtorisë jo në bazë të nevojës dhe radhës së pritjes por në bazë të hatëreve dhe miqësive: ―..kur unë i 

thashë përse kësaj i dhe strehim? shoku Veiz më tha se kjo është vajzë Kombinati, po ne çfarë jemi, katër veta punëtorë 

të tekstilit nga një familje, dhe që kemi qysh nga viti 1951 që kërkojmë shtëpi, ndërsa shoqja B. ka ardhur në Kombinat 

në 1955. Këtu del qartë që shoku Veiz vepron me hatëre dhe miqësi. Unë ju lutem shumë që një shok i Komitetit 

Qendror të vijë verifikojë gjendjen në vend dhe të verë në vend drejtesinë, dhe t‟i thuhet shokut Veiz të mos  gënjejë 

punëtoret sepse me këta bën punën..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 823, Fl. 27-32. 
269 Për të dhënë një shembull do të përmendim një fragment nga një letër anonime e një punëtori drejtuar KQ: ―..Kam 

punuar si teknik i mesëm në Urën-Vajgurore, dhe kam qenë si sekretar i Organizatës Bazë të partsë, tashi Patoz. Ka 

mjaftë teknikë të ardhur nga Tirana, të cilët me kondita të mira politike, po bëjnë çdo vit lutje për t‟ju dhënë e drejta të 

vazhdojnë Universitetin si nxënësa të rregulltë dhe nuk ju aprovohet. Deri më sot qëndrimi im ka qenë indiferent sepse 

punë që i takonte të tjerëve ta zgjidhnin. Mirëpo para ca kohësh na vjen me shërbim këtu nga ndërmarrja Rruga-Ura 

një mekanik Mërgim K. (i veshur si ministër e jo si mekanik). Në bisedim e sipër më tregoi se vazhdonte universitetin si 

inxhinjer mekanik dhe pasi doli mik me një shokun tim të ngushtë na tregoi se si e gjeti mikun për tu regjistruar në 

Universitet pa lutje, me qenë se asnjëherë s‟ja kishin aprovuar. E pyeta nëse kishte ndonjë arsye për të mos tja 

aprovuar. Kam shumë më tha, e para është im atë që ka qenë ministër arsimi (Xhevat K.) dhe ka vdekur në burg në 

Burrel dhe së dyti kam vëllanë të arratisur në amerikë. Po shyqyr nga dollarët e tij dhe nga plackat që na dërgon se 

unë punën e kam sa për sy e faqe. Pastaj shoku im më tregonte sesi i jati kishte qenë shërbëtor besnik i fashistëve dhe 

se e ëma qe përgjegjëse e fashos për qytetin e Tiranës. Të parët ishin në kohën e tyre në Tiranë, të parët janë edhe sot, 

lozin me dollarë dhe kanë dy dhoma e një guzhinë dy veta, gje që është e rrallë për në Tiranë. Pra duke krahasuar 

konditat e tij dhe privilegjet që i janë bërë, nuk e di çfarë të them as unë dhe as juve vetë, një njeri i tillë nuk do të 

meritonte të qëndronte në Tiranë e jo më në krye t‟Universitetit. Nuk besoj tu bëhen këto privilegje atyre vetëm se kanë 

dollarë..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 907, Fl. 1-3. 
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shtypësve të tyre.
270

 Një pjesë e mirë e denoncimeve karshi drejtuesve të kooperativave 

për abuzime financiare  vinin nga vetë fshatarët, sidomos nëpërmjet letrave anonime.
271

 

Por edhe kategoria e të përjashtuarve, e atyre që regjimi i konsideronte si pjesëtarë të një 

klase armike, nuk mungonin të ankoheshin, kritikonin por edhe të denonconin zyrtarë dhe 

individë të caktuar tek udhëheqësit e lartë. Në fakt kjo ishte shtresa e cila më shumë se 

çdo grup tjetër shoqëror kishte arsye për tu ankuar. Përveç kësaj ata duhej ti jepnin 

regjimit prova konkrete të besnikërisë së tyre për të fituar të drejtën e rehabilitimit të 

amshuar, dhe denoncimi ishte një mjet i mirë për të vërtetuar besnikërinë. Të dënuarit 

penalë ankoheshin për kushtet çnjerëzore në burgje dhe për privimet, fyerjet dhe rrahjet 

që pësonin nga punonjësit e qendrave të vuajtjes së dënimit.
272

 Ata ankoheshin për 

sjelljen brutale te hetuesve dhe oficerëve të Sigurimit të Shtetit, duke përmendur në letrat 

e tyre torturat psikologjike dhe fizike, dëshmitarët e rremë dhe intrigat e organeve 

policore gjatë procedimit të tyre penal.
273

 Disa prej tyre arrinin deri sa të ankoheshin edhe 

                                                           
270 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e fshatarit Ded T. nga fshati Qyrsaq, Lokaliteti Mjedës, rrethi 

Shkodër. Deda në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës ankohet dhe denoncon sjelljen e kryetarit të kooperativës dhe 

organeve policore lokale të cilët si reprezalje ndaj refuzimit të Dedës për të hyrë në kooperativë i shkatërruan krejt 

ekonominë private: ―..Mirë po mue (me gjithë familjen) më dënoi toger Sh. (shef i policisë të Lokalitetit) i cili mue më 

datën 11/janar/1960 më percolli në qendër dhe më mbajti nën-vrejtje 8 orë, dhe m‟anën tjetër shkoj në vend banesën 

time, me gjith një Mareshall të sherbimit dhe kryetarin e Kooperativës, dhe mbajti nën vrejtje gjendjen e familjes, kurse 

kryetari kooperativës me 22-23 puntor shkojnë në Tokat dhe me sopat presin e shkatërrojne Hardhijat, pemët Frutore, 

e Fuljeta, 20 Plepa të rritun për lëndë ndërtimi tue më shkaktuar kështu një dëm shumë të rëndë për ekonominë dhe 

jetesën time familjare, i cili mund të llogaritet në më shumë se 200.000 lekë....nuk kishte vend që të mirrej për të keq 

mos hyrja e ime në kooperative dhe t‟më bëhej një trajtim kaq i shemtuetë dhe tepër dëmtues. Vendi ku jam un, tokat 

dhe shfrytëzimi i tyre nuk i sjellin as nji far pengese kooperativës....Prandaj lutem shumë që t‟urdhërohet menjëhere që 

të hetohet çështje e ime, në vend, sa me parë, t‟urdhërohet të më shpërblehen dëmet e shkaktueme, pamvarsisht nga 

masat e tjera që mund të merren kundra vepruesve tue dhunuar ligjën..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 

853, Fl. 2-7. 
271 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një letër anonime nga fshati Trevëllazër të rrethit të Vlorës: ―..U lutemi 

shumë shokut Enver Hoxha. Sa më posht kërkojmë të ndrejtat na ty. Këtu në Kooperativë tonë, kanë filluar merre, 

merre duke ngrën kryesia, Kryetari Ali M. Nën kryetari Caush K. Llogaritari Mujim R Arkëtari Iljaz F. Makasinieri 

Murat K. Kryetari pushtetit Dervish A. Kanë bërë lidhje të gjithë tokë, duke grabitur kooperativën e Trevëllozit...edhe 

kur vin nonjë Ekip e bëjnë me raki nuk sheh gjë ai, si thonë ata bën dhe Ekipi. Ka ekip ta marr bukën në xhep e të 

shikoi të ndrejtën e popullit jo të hai e të pi raki sa të mos shoi na syt. Ja bëhemi fermë ose të vin të tjer, ka qeveria të 

tjer apo jo edhe për këta menjton gjyqi për ata. Ose jepu kazmën ti e di, menjt për këtë popull..‖ shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 911, Fl. 19-22. 
272 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e të dënuarit ordiner Besnik B. i cili vuante dënimin në burgun e 

Vlorës. Në letrën drejtuar KQ Besniku, në një gjendje të rënduar emocionale pas një periudhe në qelinë e izolimit për 

shkaqe disiplinore, ankohet për kushtet e vuajtjes së dënimit duke akuzuar edhe vetë organet udhëheqëse për 

indiferencë ndaj tipareve më çnjerëzore të sistemit penal stalinist shqiptar : ―..me ato që kam pa, sidomos me ato që 

kam hequn vet, kam mbërritur deri atje sa të pëlqenj jetën e shtazëve; kjo mos të ju duket çudi se do ta pranoja me 

kënaqësi të mund të bëhesh një transformim i këtill tek unë. Në qoftë se ekziston sadopak sensacion njeriu, ose tek e 

fundit lakmia për të dëfry synin dhe për të kënaq shpirtin, le të vështroj ndonjë nga Ju për të ardh me pa nga afër luftën 

që bën një njeri lakuriq me çimenton kush ta mposhti shokun. Në çimento më gjeni, kështu siç ju them të zhveshun, ende 

nuk ka fitu çimento. Them se nuk jepen nga ju këto urdhëra për eksperimente mbi njeriun, po mos kontrollimi nga ana e 

qeveris dhe partis, çiret me të madhe , dhe më bën ta quaj alternativë. Mos marrja e masave në privjimin e këtyre 

veprimeve t‟egra pas 17 vjet çlirim dhe në shekullin e mrekullinave, nuk shkaktojnë më shumë se sëmundjen kronike në 

disa njerëz dhe vdekjen në disa të tjerë, por tregon kjartë progresin dhe edukatën tonë për periudhën në fjalë..‖ shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 904, Fl. 20-24. 
273 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e të dënuarit politik Ushtar S. dërguar Enver Hoxhës. Ushtari 

ankohet dhe denoncon keqtrajtimet e pësuara në Hetuesinë e Beratit: ―.. mirëpo Hetuesija duke parë gjendjen e ngushtë 

dhe nisur nga pozita hakmarrëse, përdori kundra meje hem tortur ashtu dhe mashtrim sepse donin medoemos që unë të 

pranoja se: kam dëgjuar stacjonet e huaja radiofonike, të akuzonja njerëzit e shtëpis time ashtu dhe të afërt, njerëz të 

pafajshëm me nga një rreth fëmijë dhe në punë të tyre, me të cilët nuk kam pasë të bëj fare përsa më kërkonin ti 

akuzonja. Kështu filluan më s‟pari të më poshtërojnë me qindra fjalë fyse nga më banalet e më të ultat, të më pështynin 

sa e sa herë në fytyrë, të më goditnin me pëllëmbë fyryrës duke më mbajtur me orë të tëra në këmbe e të tjera e të tjera. 

Kur pashë të gjith këto u binda se nuk kish rrugë tjetër veçse të depononja ato që më kërkoheshin dhe deponova se kam 
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për aspekte të caktuara të politikave penale të regjimit, duke kryer kësisoj një kritikë të 

tërthorte karshi vetë udhëheqësve kryesorë, të cilëve u kishin drejtuar letrën. 

Njëkohësisht shumë të dënuar, zakonisht ata ordinerë, në shpresën për të lehtësuar masat 

dhe kushtet e vuajtjes së dënimit karshi tyre, vetë-ofroheshin për tu bërë informatorë, ose 

denonconin individë të ndryshëm tek autoritetet drejtuese.
274

 Të internuarit ankoheshin 

kryesisht për kushtet e rënda të jetës në zonat ku vuanin masën ndëshkuese.
275

 Familjarët 

e të dënuarve me burg ose internim, si edhe ata që bënin pjesë tek grupi i gjerë i 

individëve të diskriminuar politikisht, dërgonin gjithashtu shumë letra ankimi. Ata 

ankoheshin kryesisht për jetën e tyre të vështirë si pasojë e ekstremizmit klasor të 

organeve partiako-shtetërore në terren, të cilat shpeshherë u mohonin edhe një punë të 

rëndomtë sa për të mbijetuar.
276

 Ata ankoheshin për sjelljen brutale, abuzimet dhe 

shkeljen e të drejtave ligjore nga ana oficerëve të Sigurimit, të Policisë popullore por 

edhe nga ana nëpunësve të ndryshëm.
277

 Ankesat dhe denoncimet tek autoritetet drejtuese 

përdoreshin gjerësisht edhe nga ana e grupeve më të vogla dhe periferike të shoqërisë 

staliniste shqiptare. Jetimët ankoheshin dhe denonconin keqtrajtimet e njerkut a të 

njerkës. Pleqtë ankoheshin për keqtrajtimet nga nuset dhe dhëndurët.
278

 Gratë me fëmijë 

                                                                                                                                                                             
dëgjuar radio, kam biseduar me këtë e atë person, me një fjalë u detyrova të përdor gënjeshtrën si mjet shpëtimi. Si 

mbarova këto deponime filluan të më kërkonin të tjera, të tjerë persona, gjëra që nuk i kisha, atëherë filluan përsëri të 

më mbajnë në një frikë të përherëshme derisa më në fund harrita, në një gjendje anormale, m‟u shkatërruan nervat e 

duke mos duruar më gjatë tentova të vras veten për dy her me rradhë..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 

806/2, Fl. 672-678. 
274 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën dërguar Enver Hoxhës nga ana e të dënuarit ordiner Ramazan Xh. 

i cili vuante dënimin në burgun e Mamurrasit. Ramazani për të përfituar ulje dënimi u ofrua të jepte informacione mbi 

një grup hajdutesh dhe sabotatorësh në minierën e Kërrabës. Pas hetimit paraprak Sigurimi arriti në konkluzionin se 

çështja qe stisur dhe fryrë nga vetë Ramazani: ―..dij një grup të madhë Sabotatorësh dhe Hajdutnish në domet e 

Republikës P. Shqipëris dhe sabotimet e ronda qi i takojnë sektorit N.Zh.u. me miljona lekë në vjetë...kan ba mbledhje 

ne nji shtypi kan fol për Enver Hoxhën dhe kundra jetës Myslym Pezës, kom dhe shum gjana tjera i them kur të pytem..‖ 

shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806/1, Fl. 26-44. 
275 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur telegramin e Liri Belëshovës, ish zyrtare e lartë e PPSH-së, e cila në 

këtë telegram dërguar Enver Hoxhës nga fshati Pogonat i Tepelenës ku sapo qe internuar shkruan: ―Më shpien në shtëpi 

shumë keq pa derë penxhere. Ju lutemi shumë ndërhyni të lenë ku jam dhe të lejojnë nënën e Maqos gjyshen të bien 4 

fëmijët‖. Hysni Kapo la këtë shënim në pjesën e poshtëme të telegramit: ―Sh. Kadri (Hazbiu) Duke bërë telegrame 

kështu siç bën Liri Belishova, e merr vesh gjithë bota ku qëndron dhe si trajtohet. Pse ndodh këjo? Pse i është 

ndryshuar shtëpia?‖. Nga ana tij Kadri Hazbiu i përgjigjet me anë të një pusulle: ―Sh. Hysni. Telegramet s‟mund t‟ja 

ndalojmë dot. Rreziku dekonspirimit s‟ekziston më se tani e dinë se ku është për deri sa e dinë fisi dhe t‟afërmit e saj. 

Për shtëpinë i thashë që po se pëlqeu të rrijë ku është‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 903, Fl. 43-45. 
276 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën dërguar Enver Hoxhës nga i riu Teki R. nga Gjirokastra. Tekiu 

ishte i biri i një ballisti të pushkatuar nga partizanët dhe i qe dashur të ndërpriste shkollën për tu kujdesur për familjen. 

Në letër ai  ankohej për organet e pushtetit në Gjirokastër të cilat nuk i siguronin një punë: ―..Në dhjetorin e vitit të 

kaluar na pushuan nga puna si puntor dhe qysh atëherë jamë sorollatur në dyert e Komitetit të Partis dhe Komitetit 

Ekzekutiv dhe nuk na jipet asnjë punë. Familja po i shpura une do haj po si shpura..po ku të gjej unë ti shpie të hanë 

kur nuk më japin punë? Vet i tretë! Po çfarë të bëj unë të vjedh! Jo unë nuk bëhem kusar por nëqoftëse nuk na i 

zgjidhni ju veç vetëvrasjes nuk besoj të ketë zgjidhje tjetër....Ç faj kemi ne që për qejf të babait të mos na jepet ndonjë 

bursë ose të na thonë shkoni atje ku e meritoni?! Mos vallë babai nuk e ka mbarur dënimin dhe duhet ta mbarojmë ne. 

Të na thuhet ta mbarojmë dhe pastaj të najepet mundësia të vazhdojmë shkollën me ndonjë bursë..‖  shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 773, Fl. 135-140. 
277 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e fshatarit të cilësuar si kulak: Bib Dod M. nga  fshati Shkozë i 

Pukës. Ja si i përshkuan ai abuzimet e zyrtarëve ndaj shtresës së tij në një letër dërguar Hysni Kapos: ―..Mbasi jemi ba 

kulak fshati jonë nuk na konsiderojn si shqiptarë po na urrejn si me ken njerëz të huj e jo simbas diktaturës 

proletarjatit, por si mas diktaturës tyne personale që dunë me na shtypë e me na shfrytzue si mbas rastit..‖ shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 809, Fl. 173-176. 
278 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e së moshuarës Anastasi Z. nga Tirana. Plaka në letrën e saj për 

Enver Hoxhën ankohej për sjelljen e dhunshme  të nuses dhe denonconte organet e drejtësisë që nuk merrnin asnjë 

masë ndaj saj: “..unë u çudita kur gjykata e qytetit të Tiranës nuk mori asnjë vendim për krimin që kishte bërë nusja e 

djalit Evgjenija Z....Për këtë do kenë ndërhyrë njerëzit e saj që i ka ushtarakë duke u mbushë mendjen organeve të 
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denonconin burrat që i kishin braktisur pa mbështetje financiare për familjen. Vajzat e 

braktisura nga të dashurit a të fejuarit e tyre denonconin shkeljen e moralit socialist. 

Anëtarët e pakicave etnike ose kulturore ankoheshin kundër diskriminimi racor dhe 

etnik.
279

 Edhe në rastin e ankesave dhe denoncimeve reagimi i udhëheqjes, njëlloj si në 

rastin e lutjeve, ndryshonte në vartësi të rrethanave konkrete dhe të identitetit të individit 

që ankohej ose denonconte. Por në përgjithësi interesi i tyre ndaj ankesave dhe 

denoncimeve është dukshëm më i madh sesa ndaj zhanreve të tjera të korrespondencës 

me masat. Ankesat e shtresës së persekutuar mbi vuajtjet dhe abuzimet që pësojnë, 

megjithëse shqyrtohen me vëmendje nga organet drejtuese, zakonisht nuk merren në 

konsideratë njëlloj si ankesat e komunistëve dhe të punëtorëve. Por ka dhe raste kur 

udhëheqësit i pranojnë si të drejta ankesat e të persekutuarve dhe udhëzojnë vartësit ti 

ndihmojnë ata.
280

 Autoritetet marrin shumë seriozisht çdo lloj denoncimi, nga cilido 

drejtim a cilado kategori shoqërore ta kishte origjinën. Ata tregohen veçanërisht të 

ndjeshëm ndaj çdo informacioni ose ankese mbi abuzimet dhe shkeljet e zyrtarëve, qoftë 

në fshatra qoftë në qytete, duke caktuar edhe instruktorë nga qendra për të hetuar në 

terren vërtetësinë e akuzave dhe rrethanat konkrete. Nuk mungojnë në këtë drejtim edhe 

masat ndaj atyre zyrtarëve që ziheshin në faj. Këto masa varionin që nga vërejtja dhe 

kritika në rrugë partiake deri tek përjashtimi nga partia, shkarkimi nga detyra dhe kalimi 

për ndjekje penale. Edhe komunistë të rëndësishëm, si për-shembull sekretarët e 

komiteteve të partisë në rrethe, nuk u shpëtonin dot masave dhe kritikave të qendrës, pas 

verifikimit nga inspektorët e KQ të një letre ankimuese a denoncuese.
281

 

                                                                                                                                                                             
policisë dhe gjykatës që mos ta dënojnë. Ajo është bërë tmeri i shtëpisë. Ajo për hiç gjë rrin gjithmonë me dru në dorë 

për të qëlluar. Edhe kur doli nga salla e gjyqit u thoshte të tjerëve: do vazhdoj të  vras e të qëlloj sa të mundem – as 

gjyqi askush s‟ka se ç‟të më bëjë mua – unë kam njerëz. Kjo femër e çthurur, analfabete, intrigante, arrogante, dhe 

grindavece madhe dhe kriminele nuk duhet të lihet ashtu. I shoqi (tim bir) më thotë s‟kam çti bëj e shihni vetë sa e egër 

është. Duke mos e dënuar gjyqi ajo mer fletë me shumë dhe pa tjetër do të bëjë ndonjë gjë më të madhe,  dhe pastaj do 

të jetë tepër vonë. Edhe mua si plakë ajo më ka qëlluar me dru dhe më ka tharë krahun pa i thënë asnjë fjalë, kjo vetëm 

për kapriçot e saj që ka në shpirt. Sa herë ka rrëmbyer dru, hekur, lopatë ç‟të gjejë për të goditur djemtë e mij. Në 

shtëpinë tonë mbretëron një kaos që tërë lagja e din..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806/3, Fl. 987-991. 
279 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një letër tepër interesante të punëtorit nga Cërriku: Brahim Th. Brahimi, 

që i përkiste komunitetit rom, qe fyer me epitete raciste nga përgjegjësi tij i repartit: Hekuran Isai, që më vonë do të 

bëhej një ndër kuadrot kryesorë të nomenklaturës së lartë të PPSH-së: ―..kur një ditë i shkova në zyrë shokut Hekuran 

Isait më është përgjigjur shumë keqë mëder më thotë  përjashta qelbësirë o jevgjitë përse më thu more shoku hekuranë 

nuk kam punuarë apo ti kam thyer urdhrinë ai nuk më ktheu përgjigje por me ktë shokë nuk llafoset u nisa te drejtori 

dhe i thash më tha mir të kabër dhe une shkova te sekretari partisë. Porë dhe ky nuk ma zgjidhi këtë fjalë tashi shoku 

Enver të jamë drejtuar për këtë, përgjigju se unë jamë prekur rëndë..‖. Pas letrës Hekuran Isai do detyrohej ti kërkonte 

ndjesë punëtorit rom. Shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 757, Fl. 114-118. 
280 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e punëtorit Ismail H. nga Tirana. Ismaili kishte marrë një 

urdhër dëbimi nga Tirana për shkak se babai i tij qe burgosur si një anti-komunist. Ismaili në letrën e tij drejtuar Enver 

Hoxhës ankohej për organet e pushtetit të Tiranës pasi ai e kishte mohuar me kohë të atin dhe shprehej se kishte punuar 

në sektorët më të vështirë pa përtuar dhe pa pretenduar. Enver Hoxha e quan të drejtë kërkesën e tij, urdhëron që 

Ismaili të pasaportizohej në Tiranë dhe vendos këtë shënim në letrën e të riut: ―Deri sa punon në SMT unë mendoj që të 

mos qitet jashtë. Me punën me më këmbëngulje me këto të rinjtë që e keputin nga rrethi tyre i borgjezis – babaj tij unë e 

njoh është i poshtër po ti ndihmojmë pa u bërë favore këto të rinjtë nëqoftë se punojnë ndershmërisht se sa ti shtyjmë në 

rrugë armiqësore, ku lehtësisht mund të shkojnë‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 828, Fl. 80-87.  Në një 

rast tjetër të ngjashëm, i riu Sazan V., në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej për përjashtimin e tij nga shkolla 

për arsye si ishte djali i një armiku të pushtetit. Në letrën e tij Sazani pasi mohonte çdo përbashkësi me qëndrimet e të 

atit, pohonte besnikërinë e tij kundrejt regjimit. Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e tij: ―..Le të mbarojë 

teknikumin dhe mund ta shpëtojmë djallin – Po su bë i mirë në djall të vejë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, 

D. 833, Fl. 21-25. 
281 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e një letre anonime kundër sekretarit të parë të Komitetit të 

partisë së Librazhdit: Selim A. Në letër zyrtari akuzohej si abuzues dhe imoral. KQ dërgoi një inspektor në terren i cili 

në raportin e tij i vlerësoi shumë nga akuzat si të pavërteta, gjithsesi inspektori theksoi se disa nga sjelljet e Sekretarit 
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Letrat anonime përbëjnë një tipologji tepër interesante të korrespondencës popullore me 

drejtuesit e lartë të Shtetit shqiptar. Ato përfshihen kryesisht në zhanrin e ankesave, 

kritikave dhe denoncimeve karshi zyrtarëve dhe individëve, porse nuk mungojnë edhe 

letra anonime që kanë tematika të tjera.
282

 Letra anonime mund të konsiderohet në disa 

aspekte si e vetmja formë komunikimi jashtë kontrollit të censurës, ose më mirë të themi 

të vetë-censurës. Kjo sepse në to, ndryshe nga sa ndodh në letrat e nënshkruara, individët 

kishin mundësi të shprehnin të plotë mendimet dhe ndjenjat e tyre të pa-frikësuar nga 

pasojat e kësaj shprehje të lirë.
283

 Por, nga ana tjetër, anonimati i letërshkruesit ishte dhe 

një mbrojtje përveçse ndaj vetë-censurës edhe ndaj përgjegjësisë për abuzime, për të 

shpifur dhe trilluar. Letrat anonime përdoreshin gjerësisht edhe si një mjet për larje 

hesapesh, për njollosjen e individëve dhe për diskreditimin e tyre nga dashakeqë ose 

njerëz meskinë.
284

 Ky përdorim i tyre si mjet abuzimi i ka lënë trashëgimi letrës anonime 

dhe ‗namin e keq‘ që ruan ende në kulturën post-staliniste shqiptare. Gjithsesi letrat 

anonime, për disa vlera të tyre, përbëjnë një burim tepër të rëndësishëm informacioni për 

studiuesit. Nga hulumtimi i letrave të tilla në arkivin e ish KQ të PPSH-së, rezulton se një 

pjesë e mirë e akuzave dhe denoncimeve të ngritura në to konfirmoheshin edhe nga 

hetimet e organeve drejtuese në terren.
285

 Përveç kësaj ato përfaqësojnë një armë tipike të 

‗së dobëtit‘, të popullit të thjeshtë, të atyre që nuk kishin mundësi tjetër për të shpaguar 

një padrejtësi ose larë një hesap përveçse nëpërmjet letrës anonime. Kësisoj letra 

anonime mund të konsiderohet në mjaft raste edhe si një armë e njerëzve të thjeshtë 

                                                                                                                                                                             
kishin qenë në kundërshtim me rregullat dhe sugjeron marrjen e masës së vërejtjes për të, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D. 817, Fl. 113-121. 
282 Megjithëse pjesa më e madhe e letrave anonime synonin denoncimin e individëve të caktuar, një pjesë e tyre 

përqendrohet në fenomene të caktuara shoqërore që shqetësonin letërshkruesin anonim. Këto fenomene qenë të 

gjithanshme dhe shpeshherë tepër të çuditshme. Për të dhënë një shembull do të përmendim disa fragmente nga një 

letër anonime drejtuar KQ ku kërkohej të mos u jepej shtetësia grave sovjetike të martuara me shqiptarë sepse sipas 

letërshkruesit  ato ishin një rrezik për moralin publik: ―..Është fjala për nënshtetasit tanë, të cilët janë të martuar me 

gra sovjetike. Ka shumë gra të tilla të cilat nuk mbajnë qëndrim moral të mirë, shkojnë me burra të tjerë dhe në këtë 

mënyrë i detyrojnë burrat e tyre të vuajnë për tërë jetën ose të bëjnë skandale...shokët udhëheqës të partisë dhe të 

shtetit...duhet ti japin një mësim të mirë për veten e saj dhe për shoqet e tjera, të cilat mund të orvateshin të nxinin jetën 

e bashkëatdhetarëve tanë, që kanë shkuar në Bashkimin Sovjetik për të studiuar dhe për t‟ja arrirë këtij qëllimi kanë 

derdhur djersë dhe gjak. Sakrificat e bëra prej tyre nuk duhet të lejohen të shkelen me këmbë nga disa gra, të cilat 

mendojnë si të dëfrejnë më shumë, duke u vënë bri burrave ose duke u kërkuar të ndahen prej tyre për hir të lajkave të 

disa djelmoshave të pispillosur...Unë mendoj se jo vetëm duhet ndaluar dhënia e nënshtetësisë shqiptare asaj dhe 

ndonjë tjetre, që do ta kërkojë, por duhet ndërhyrë nga ana e organeve të partisë dhe pushtetit pranë Ambasadës 

sovjetike për t‟evituar të tilla fakte me pasojat e tyre të padëshirueshme. Do t‟ishte mirë që Ambasada të bënte një 

mbledhje me të gjitha gratë sovjetike të martuara me shqiptarë dhe t‟i paralajmëronte për këto që po ndodhin..‖ shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 175-178. 
283 Nuk mungojnë dhe rastet kur organet e Sigurimit arrinin të zbulonin identitetin e një letërshkruesi anonim. Një rast i 

tillë i ndodh fshatarit Spiro Sh. nga Karavastaja e Lushnjës. Spiro i kishte dërguar një letër anonime KQ ku 

përshkruante vuajtjet e fshatarësisë në kooperativa. Organet e Sigurimit nuk marrin asnjë masë karshi tij sepse siç thonë 

ata Spirua qe një fshatar i varfër, me të kaluar politike të mirë dhe me 5 fëmijë të vegjël, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1961, D. 913, Fl. 26-30. Ndërsa në rastin e një tjetër letre anonime nga Berati dërguar KQ, ku akuzohej një kryetar 

kooperative për abuzime, autorët e letrës: Shyqyri H. dhe Dëshire K. pasi u zbuluan u kaluan për ndjekje penale, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 38-41 
284 Një rast i tillë ndodhi në Senatoriumin e Tiranës kur dy infermierë: Abdulla Ll. dhe Skënder S. dërguan disa letra 

anonime në KQ kundër drejtuesve dhe mjekëve të spitalit, ku ata akuzoheshin për imoralitet, favorizime dhe abuzime. 

Komiteti partisë i Tiranës dërgoi një ekip inspektorësh në vend për të verifikuar me imtësi akuzat e ngritura në letrat 

anonime. Grupi inspektimit doli në konkluzionin se ato qenë shpifje të bëra nga dy infermierët për shkaqe pakënaqësie 

personale dhe larje hesapesh, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 909, Fl. 14-22. 
285 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e një letre anonime nga Tropoja, drejtuar Hysni Kapos. Në 

letër denoncoheshin disa nga kuadrot e partisë dhe pushtetit në rreth për të kaluarën e tyre të keqe politike dhe për 

raportet e tyre familjare dhe miqësore me elementë të dyshimtë. Pas hetimit të Komitetit të partisë së Tropojës rezultoi 

se një pjesë e mirë e akuzave i përgjigjeshin realitetit, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 909, Fl. 6-13. 
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kundrejt zyrtarëve, një mjet që u garantonte të dobëtëve sigurinë nga hakmarrja e 

njerëzve të fuqishëm që ata denonconin, ose e rrethit të tyre miqësor.
286

 Përveç kësaj në 

to nuk gjenden vetëm tematika të ngushta, një pjesë e tyre nuk kishin si tematikë thjesht 

sulmin ndaj X apo Y zyrtari apo individi. Ato në mjaft raste trajtonin tematika më të 

gjera, duke dhënë dhe opinione për fenomene të caktuara politike ose shoqërore.
287

 Letrat 

anonime nuk përmbanin domosdoshmërisht kritika kundrejt sistemit ose udhëheqësve të 

lartë, përkundrazi shumë prej tyre kritikojnë dhe denoncojnë fenomene të caktuara të 

realitetit nisur nga pozita ideologjike ultra-bolshevike dhe pro-regjim. Në disa prej tyre 

konstatohet edhe përdorimi i dendur i  elementëve tipikë të ‗gjuhës bolshevike‘.
288

 Ky 

fakt tregon ose autorësinë e tyre nga komunistë dhe zyrtarë të nivelit të ulët, ose 

përdorimin mjeshtëror dhe të qëllimshëm të kësaj tipologjie leksiku nga ana e 

letërshkruesve si një lloj dëshmie e besnikërisë së tyre ideologjike dhe për tu dhënë më 

peshë në sytë e udhëheqësve akuzave dhe konstatimeve të tyre. Nga ana tjetër në letrat 

anonime nuk mungojnë edhe kritikat dhe ankesat ndaj vetë regjimit, jo thjesht ndaj 

zyrtarëve të tij. Pikërisht kjo formë letër-shkrimi, letra anonime, qe mjeti i vetëm në 

dispozicion të individëve për të kritikuar aspektet bazike të vetë sistemit, elementet e tij 

thelbësorë. Në periudhën në fjalë janë të shumta letrat anonime ku letërshkruesit ankohen 

për politikat kryesore ekonomike të regjimit, sidomos për kolektivizimin e bujqësisë dhe 

gjendjen e rëndë ekonomike në zonat rurale.
289

 Shumë nga këto letra ishin shkruar nga 

                                                           
286 Për të dhënë një shembull mund të përmendim një fragment nga një letër anonime nga Korça drejtuar Enver 

Hoxhës. Letërshkruesi anonim, që e prezanton veten si një komunist i thjeshtë, denoncon kryetarin e Komitetit 

ekzekutiv të rrethit: Myftar G. se: ―nuk e ka mendjen tek puna por tek fustani‖ dhe se dashnorja e tij bënte ligjin në 

institucion duke diskredituar partinë dhe pushtetin në sytë e popullit: ― ..për këtë fjaloset e gjithë Korça, bile edhe në 

Tiranë, por nuk flasin se peshku i madh e ha të voglin..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 909, Fl. 73-77. 
287 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e dy letrave anonime nga Shkodra. Letra e parë, drejtuar KQ, 

propozon vaksinimin e gjithë popullsisë dhe hedhjen e fishekzjarrëve nga shteti në të gjitha qytetet me rastin e vitit të 

ri, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 373-374. Ndërsa letra e dytë, me tematikë më serioze të 

karakterit social, njofton Enver Hoxhën për nivelin e lartë të papunësisë në qytetin e Shkodrës, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 101-103. 
288 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një letër anonime të një punëtori dhe komunisti të vjetër nga Durrësi, 

një letër e mbushur me gjuhën e urrejtjes klasore: ―..unë që po ju shkruaj këtë letër kam qënë partizan dhe një nga 

shtresat më të varfra, kam punuar si shërbëtor në tregëtarët e Durrësit, dhe dua t‟ju vë në dijeni për disa gjëra që më 

kanë bërë përshtypje. Neve luftuam për të zhdukur regjimin e gjakpirsve, ndërsa ka akoma nga ata që na kanë pirë 

gjakun që qëndrojnë nëpër punë të cilët i kanë futur miq pas miqve. Po të vesh në Institutin shtetnor do të shofësh 

laborante Eftiqi B...vajza e tregëtarit më të madh në Shqipëri dhe gjakpiresit të punëtorëve, nuk mund të haroj ku 

gruaja ime kur unë isha partizan dhe vajti në shtepinë e saj ti kërkonte lëmoshë i thote hala s‟keni vdekur ju komunistët 

të ngordhni nuk u jap asnjë cop bukë. A është e mundur kjo një reakcionare që i ka sytë nga deti të edukoj brezin e ri, a 

është e mundur që kjo të dojë Pushtetin e Popullit jo kjo ska sesi, pse nuk ju dha mundësija një vajze tjetër të futesh atje 

dhe të vazhdonte shkollën ndonjë hallexhie dhe të bëhej ajo profesoreshë instituti por ju dha kësaj reaksionareje, une 

mendoj se kemi nga shtresa tona sa të duash njerëz të zotë, njerëz koshente, dhe me ndërgjegje të pastër...Kjo është 

lufta e klasave që bëhet nga Drejtorët e ndërrmarjeve dhe nga zyrat e kuadrovet apo mos vall ata janë njerz me shkollë, 

ata kanë vazhduar nëpër italira dhe vënde të tjera shkollat dhe prapë po nga atyre u bëhen favore duke u futur nëpër 

punë në për vende që do kenë dhe mundësi të vazhdojnë dhe shkollën, e na duhet neve shkolla e tyre kur ata janë 

borgjezë e presin e ënderojnë nje kohë tjetër të shkretët?...unë e dij se nga ana Komitetit Qendror nuk dihen këto gjëra, 

por të dalin pak në prodhim dhe të shofin se janë fare pak nga ata që na kanë persekutuar, ndërsa pjesa më e madhe e 

tyre janë futur nëpër zyra. Mos vallë ua prishin mendjen Drejtorëve të ndërrmarjeve pantallonat zving, fustanet zving 

të gosave dhe fustanet dekolte, do të jetë e privilegjuar akoma kjo klasë do të vejë në Dajti për vitin e ri me fustan 

suareje..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 55-63. 
289 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një fragment nga një letër anonime në formë lutje dërguar KQ nga një 

fshat i  Librazhdit: ―..Meqënë se neve jemi në shumë vuajtje dhe mjerime e mizerje shumë të mëdhaja, na ka ra akoma 

një vuajtje ma e rrezikshme e cila asht Kooperativa këtu në vendin tonë; Me gjithë që Partija dhe Qeverija e kanë 

nxjerrë me baza vullnetare tue mos i bo asnji axhitasjon fshatarit por me vullnetin e tijë të bëj lutje dhe të futet në 

kooperativë mbasi të shohi shokët që ata të jenë mirë e të lumtur. Po neve na ndodhi ekundërta: se gjithë Paria e këtyre 

fshatërave në bashkëpunim me Kom ekz. të Rrethit u lëshuan si bishat përmbi popullin dhe me dajak dhe tortura të 
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fshatarë dhe në to mbizotëron forma tradicionale e ankimimit, ato ishin një lloj rënkimi i 

fshatarësisë drejtuar udhëheqësve për ti shtyrë ata të hiqnin dorë nga masat dhe politikat e 

ndërmarra, për ti shtyrë ata të mbronin popullin si një prind i mirë i ndjeshëm ndaj 

rënkimit të fëmijës. Në këtë kuptim letrat anonime ishin një termometër i temperaturës 

politike të masave, një tregues i opinionit publik. Sigurisht nuk duhet bërë gabimi i 

mbivlerësimit të kësaj lloj korrespondence si tregues i të gjithë opinionit publik. Fundja 

një letër përfaqëson thjesht opinionin e letërshkruesit ose letërshkruesve të saj. Por, nga 

ana tjetër, këto lloj letrash janë e vetmja formë komunikimi publik i pa-censuruar dhe i pa 

interpretuar nga zyrtarët partiako-shtetërorë që kanë studiuesit në dispozicion për të 

kuptuar mendimet dhe ndjenjat e vërteta të paktën të një pjese të popullsisë. Edhe për 

udhëheqësit e larte partiakë asokohe vlente kjo konsideratë. Edhe për ata letrat anonime, 

përveçse si një formë shumë e mirë informimi për burokracinë, vlenin edhe si një tregues 

i temperaturës politike të popullsisë. Porse duke qenë stalinistë të mirë, zakonisht zyrtarët 

i interpretonin ato ose nëpërmjet lenteve të pastra ideologjike ose si një mjet i ulët inatesh 

personale. Ata nuk kishin ndonjë vlerësim të madh për letërshkruesit e letrave 

anonime.
290

 Kështu një letër anonime e cila mund të tregonte gjendjen e vërtetë të fshatit 

të kolektivizuar interpretohej rëndom si vepër e ndonjë armiku, e kulakëve ose e tarafit të 

tyre.
291

 Studiuesit nuk duhet të bien në të njëjtën grackë. Letrat anonime duhen hulumtuar 

me kujdes për të nxjerrë në dritë ndjenjat, mendimet dhe dëshirat e vërteta të masave të 

gjera të shoqërisë nën stalinizmin shqiptar. 

Një tjetër kategori e letër-shkrimit popullor drejt organeve të pushtetit është edhe ajo e 

opinioneve dhe këshillave të qytetarëve. Megjithëse shumë më të pakta në numër se lutjet 

dhe ankesat, letrat që shprehnin opinione dhe sugjerime nga ana e qytetarëve përbënin një 

realitet të pranishëm të korrespondencës me pushtetin. Ndryshe nga lutjet dhe ankesat, që 

niseshin nga një nevojë dhe interes personal i letërshkruesit, letrat e opinioneve ishin një 

dëshmi e qartë e interesimit publik të individëve, e nevojës së tyre për të marrë pjesë, 

qoftë edhe në mënyrë indirekte, në politik-bërjen e komunitetit. Ato janë dëshmia e 

vetme e ekzistencës së ndjenjës moderne të qytetarisë në shoqërinë shqiptare të kohës. Në 

to pushteti nuk konceptohet si një pronë e organeve partiake dhe shtetërore porse si një 

hapësirë e publikut, ku të gjithë qytetarët të kishin të drejtën të jepnin ide dhe mendime 

mbi ushtrimin e tij. Letrat e opinionit mund të ndahen në letra mbështetëse dhe letra 

kritike. Letrat mbështetëse qenë ato që më shumë u pëlqenin zyrtarëve. Nuk i referohemi 

                                                                                                                                                                             
pareshtura eme çdo lloj demagogjirash, dashje e pa dashje u futëm me Zor në Koop. gjë që kjo neve na duket krajt e pa 

vend e cila gja ashtë që dëmton dhe Pushtetin pse e shkëput popullin nga dashuria e Pushtetit dhe partisë. Populli 

është bërë i tëri i pakënaqur, ndoshta gjë nuk thotë se ka frikë, por Zemra tijë është grirë fare në helmë..‖ shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 913, Fl. 31-35. 
290 Një mentalitet i tillë i udhëheqësve drejtues të PPSH-së karshi letrave anonime spikat edhe në një shënim të Rita 

Markos mbi një pusullë bashkëngjitur njërës prej letrave të shumta anonime nga Berati për sjelljen imorale të sekretarit 

të III-të Komitetit të partisë: Riza S., një rast që e përmendëm më sipër në këtë kapitull. Rita Marko kishte lenë këtë 

shënim ―..Si duket nga kjo letër anonime ky është ndonjë i njohur aty përreth zyrave kryesore në Berat. Jam i mendimit 

të mos verifikohet, në rast se është njeri i pastër ti thotë hapur gjërat, në nuk mund të biem në pozitat e atij elementi që 

nuk dimë se ç‟është‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 909, Fl. 58. 
291  Një rast i cili mund të shërbejë si shembull është ai i një letre anonime të ardhur nga një fshat i Fierit, ku 

letërshkruesi njoftonte KQ për gjendjen tepër të rëndë ekonomike të fshatarëve. Menjëherë u dërgua një ekip 

inspektorësh në terren. Në raportin e tyre inspektorët e cilësuan letrën si alarmiste dhe autorin ose autorët e saj: ―..janë 

nxitur nga disa elementë jo të mirë që të alarmojnë gjendjen. Dyshohet se ka punë armiqësore. Komiteti i partisë e ka 

parasysh këtë çështje dhe u njoftua edhe dega e punëve të brendshme për ta parë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1961, D. 913, Fl. 1-5. 
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këtu letrave të shumta mbështetëse nga kolektivat, që në më të shumtën e rasteve ishin 

ideuar dhe organizuar në prapaskenë nga strukturat partiako-shtetërore, por letrave 

individuale të shtetasve të dërguara me iniciativën e tyre personale. Ato në thelb 

shprehnin solidaritetin e letërshkruesit me regjimin dhe politikat e tij. Kjo tipologji letre 

mund të haset më së shumti në formën e falënderimeve ndaj partisë dhe pushtetit për 

tematika të ndryshme.
292

 Një formë tjetër e hasur në arkiv është edhe letra e solidaritetit 

me politika të caktuara të regjimit, siç janë për-shembull letrat e solidarizimit me politikat 

e terrorit shtetëror.
293

 Zakonisht disa nga këto letra, për vlerën e tyre propagandistike, 

zyrtarët i dërgonin për botim në organet e shtypit të përditshëm. Sigurisht që një pjesë e 

mirë e këtyre letrave ishin forma të sofistikuara lajke dhe servilizmi. Ato mund të 

synonin ta paraqisnin letërshkruesin e tyre si një nën-shtetas besnik dhe të kënaqur. Në 

këtë kuptim ato nuk janë gjë tjetër veçse një tipar i botëkuptimit patronal tradicional të 

pushtetit. Por në asnjë mënyrë nuk mund të përjashtohet dhe aspekti tjetër, ndoshta më i 

pranishëm: që këto letra përcillnin ndjenjat e vërteta dhe të sinqerta të letërshkruesve. Ato 

janë dëshmi e përputhjes së vlerave të publikut me vlerat e sistemit dhe janë tregues të 

qartë të popullaritetit të disa prej politikave të stalinizmit shqiptar. Në to janë të shprehura 

pëlqimi i publikut veçanërisht për politikat sociale dhe ato të përkujdesjes shëndetësore 

dhe arsimore, dy elemente që i shërbenin shumë regjimit për të legjitimuar pushtetin e 

tij.
294

 Ndërsa forma tjetër e letër-shkrimit të opinioneve, ajo e opinioneve kritike dhe 

                                                           
292 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një pjesë nga letra e fshatarit Nexhim M. nga fshati Kukur i Gramshit 

dërguar Enver Hoxhës: ―E ndjej vehten shumë të lumtur, dhe emocioni që përshkon zemrën time dhe të gjithë rinis të 

vendit tonë, kam dëshirë që unë të shpreh dashurinë që ndiej për Komitetin Qendror dhe partin e p. shqipnis e cila i 

hapi rrugët e dijes rinis dhe mbar popullit për ndërtimin e jetës së lumtun socializmin dhe gjëja që asht më e shtrenjt 

shoqërija komuniste. Për konditat e vështira familjare nuk pata mundësi më parë për të ndjekur shkollat e nalta të 

vendit. Kjo erdhi si rezultat i politikave shfrytëzuese të klikave tradhëtare të cilat i rropën popullit lëkurën. Më parë në 

fshatin tonë kishim 1 shkollë fillore ku mësonin rreth 20 nxanës. Në sajë të ekzistencës së Pushtetit Popullor dhe të 

kujdesit të vazhdushëm të partis në fshatin tonë u ngrit shkolla 7 vjeçare ku mësojn rreth 200 nxanës....Fshati jonë u 

kolektivizua. Kjo qe fitorja vendimtare për ndërtimin e socializmit në fshat. Jeta ime në të kaluarën ka qenë shumë e 

keqe. Ju siguroj shoku Enver se nuk do të vuaj më as për bukë as për ndonjë gjë tjetër. Jam i sigurt se neve na udhëheq 

partia jonë e dashur dhe na ndimon miku jonë i shtrenjt pa të cilat nuk mund të gëzonte këto fitore populli ynë 

Bashkimi lavdishëm Sovjetik me në krye flamurtarin e paqes të dashurin KRUSHOV. Le të lehin armiqtë e jashtëm sa të 

duan, rruga jonë është rruga lumturis të gjithë popujve. Ne ti vi festja vërdallë Ajzenauerit dhe zotërinjëve të Beogradit 

që me demagogjinë tyne shpifin për popullin tonë se e kanë halë në sy. Zemra ka shumë për të folur por shprehja më 

mungon..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 841, Fl. 14-16. 
293 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një pjesë nga letra e punëtorit Rexhep F. nga Durrësi drejtuar KQ. Në 

letrën e tij Rexhepi shpreh solidarizimin me dënimin e grupit të Teme Sejkos: ―..Rrofshi sa malet shoku Enver. Me gjith 

shokët e tu, që punoni për të mirën e popullit që neve në sajt partis dhe jush qëndojmë shumtë lumtur, shpëtuam nga 

skllavërija e shtypja bejlervet agallarvet që na punonin njëqind të zeza dhe sotë bëtë zbulimin e tradhetarvet të atdheut 

tonë që janë shitur tek monarkot fashistë. Që shitën Atdheun tonë të dashur që mezi e çliruam dhe sot po hedhim bazat 

e socializmit, nën udhëheqjen e partis, punës që po na shpije në dritë me ju shoku Enver në krye. Unë si punëtor që 

punoj në NISH tulla Durrës dua dënimin e tradhëtarvet me varje në litar, poshtë tradhëtarët dhe të shiturit tek 

monarkot fashistë. Neve shoku Enver tot jemi sy vigjilentë, për çdo punë do të punojmë me gjithë forcat tona për 

ndërtimin e socializmit. Poshtë tradhëtarët e atdheut tonë. Rroft partija p. sh. me shokun Enver në krye. Rroft 

Sigurim..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 819, Fl. 1-2. 
294 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur një pjesë nga letra e punëtorit Adem R. nga Tirana. Ademi në letrën e 

tij drejtuar Enver Hoxhës shpreh mirënjohjen dhe falënderimet e tij për respektin dhe përkujdesjen e organeve partiake 

për familjen e kushëririt të tij Shaban R. të cilit i kishte vdekur bashkëshortja, një punëtore pranë kombinatit ‗Stalin‘: 

―..gjat sëmundjes në spital u vizitua shum her nga komiteti profesional dhe nga sekretari organizatës bazë të partis por 

ditën e vdekjes ësht ndimuar jashtzakonisht nga organizatat e lartpërmendura ata i dhan arkivolin qefinën maqinën për 

ta cuar te vdekurin te varri erdhi dhe vet sekretari partis bashkë me shokët e komitetit profesional i murën dhe shoqet e 

Zajës i sollën të organizuara u takun me të vdekurën dhe e shoqërun deri sa e varrosën. Të gjitha këto asë që munti 

shkonet kujt ndërment ti bohshin nji puntore dhe puntorit të thjesht...ato ndimun Shabanin në plotësimin e dokumentave 

tash Shabani mer pensjon për fëmit i ka filluar qysh nga dita e vdekjes ay merr 3325 lek në muaj...shoku Enver me 

vërte neve na ësht vrar në luftën për Clirimin e Shqipëris një kushëri po sikur të gjith të ishim vrar nuk do të na dukesh 
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sugjerimeve është më interesantja dhe njëkohësisht më e vlefshmja për studiuesit. Kjo 

sepse ato ishin forma e vetme e komunikimit mirëfilltasi publik, në kuptimin që ato nuk 

përfaqësonin ndonjë benefit a përfitim të ngushtë personal, si shumica dërrmuese e 

letrave të popullit.
295

 Përkundrazi: nëse autoriteteve nuk u pëlqenin kritikat dhe 

sugjerimet e letërshkruesve ato mund të ktheheshin ne një burim fatkeqësie për autorin e 

tyre.
296

 Në këtë kuptim ato janë prova e vetme e ekzistencës mes nën-shtetasve të atyre 

individëve që mund të cilësohen me plotë kuptimin e fjalës si qytetarë modernë, si shtetas 

që pretendojnë që pushteti të mos dëgjoj vetëm lutjet dhe ankesat e tyre porse edhe idetë,  

edhe opinionet e masës së popullit. Veprimi tyre nuk respektonte në një farë mase 

asimetrinë tradicionale mes një popullsie pasive dhe një shteti aktiv. Në këtë skemë 

letërshkruesit e opinioneve i jepnin zë sovranit të heshtur. Dhe për këtë këta qytetarë 

ishin të gatshëm të merrnin përsipër edhe barrën e rrezikut. Një tjetër tipologji, që mund 

të përfshihet tek letrat e opinioneve, janë edhe letrat e individëve të cilët kërkojnë këshilla 

dhe sqarime nga autoritetet. Me anë të korrespondencës qytetarë të ndryshëm kërkonin 

një mendim, një këshillë ose një orientim nga udhëheqësit në lidhje jo vetëm me 

problemet e tyre personale, por edhe në lidhje me situatën politike lokale, kombëtare dhe 

ndërkombëtare.
297

 Ato përfaqësojnë nga njëra anë kuriozitetin dhe dëshirën për 

informacion të masës së njerëzve, dhe nga ana tjetër janë dëshmi e autoritetit të 

udhëheqësve në popull, e vlerësimit nga ana e qytetarëve e pozicionit dhe kënd-

vështrimit të tyre mbi realitetin. 

Një tjetër tipologji letrash, e cila gjithashtu përfaqëson një zhanër tepër interesant letër-

shkrimi është edhe ajo e rrëfimeve, shfajësimeve dhe mohimeve. Në letrat me natyrë 

rrëfyese individët tentojnë t‘u ‗hapin zemrën‘ udhëheqësve, t‘u qajnë atyre një hall ose 

t‘u rrëfejnë një brengë. Kjo tipologji përfaqëson një konfirmim të efektit të kultit të 

individit, fenomen që shpeshherë përjetohet nga njerëz të caktuar si projektim i një 

                                                                                                                                                                             
gjë mbasi shofim këto ligje të partis kaqë të drejta dhe kaqë të urta që neve në jet ton nuk i kemi parë ndonjëher. Me 

këtë nuk dua të themi që falenderojm njerëzit që i kan dhën kto ndima se ky popull ka qën dhe në regjimet e mëparshme 

por falenderojm partinë që i ka nxjerr kto ligje kaq të favorshme dhe i ka edukuar njerzit e saj që ti zbatojnë kaq 

përpikmëri..‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 841, Fl. 27-29. 
295 Për të dhënë një shembull të kësaj tipologjie letre do të përmendim letrën e Mehmet S. një nëpunësi nga Elbasani, 

letër që e kemi cituar edhe një herë më sipër në këtë kapitull. Mehmeti në letrën e tij dërguar Enver Hoxhës bën një sërë 

kritikash dhe propozimesh të guximshme për disa nga ato që ai i konsideron si probleme kryesore në fushën e 

ekonomisë. Ai thekson mes të tjerash se sistemi kooperativist nuk qe efikas; se mekanizimi bujqësisë mungonte dhe se 

aty ku ekzistonte nuk shfrytëzohej sa duhej; se sektori blegtorisë qe shumë keq në prodhim; se kulakët me gjithë 

goditjet e aparatit partiako-shtetëror jetonin më mirë se fshatarët e kolektivizuar; se cilësia e mallrave në treg linte për 

të dëshiruar; se burokratët dhe nëpunësit kishin tejmbushur zyrat; se miku dhe tarafet qenë kthyer në një pushtet të dytë 

etj. Përveç problemeve që evidenton, Mehmeti paraqet edhe disa propozime konkrete. Organet partiake pranuan se disa 

nga problemet që letërshkruesi ngrinte qëndronin, porse si përfundim letrën e tij e kategorizuan tek letrat me pikëpamje 

armiqësore, shih: AQSH, Fondi 14 (STR),Viti 1960, D. 814, Fl. 1-19.  
296 I këtillë qe fati i letrës së Mark N. nga Shkodra. Marku i dërgoi KQ një letër ku ai paraqiste 88 vërejtje, konstatime 

dhe propozime mbi probleme të ndryshme të vendit. Autoritetet partiake e cilësuan letrën e Markut si një letër me 

pikëpamje armiqësore, edhe duke u nisur nga biografia e tij si një individ që kishte pasur probleme me pushtetin 

partiako-shtetëror, shih: AQSH, Fondi 14 (STR),Viti 1960, D. 814, Fl. 29-39.  
297 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e Pashko Lek D. nga Katundi Ri i 

Mamurrasit, drejtuar Enver Hoxhës: ―..Shoku sekretarë i parë tue kenë se gjenja botnore asht shumë e keqe unë rri tuj 

menue ditë e natë për popullin shqipëtar tokën dhe shtetin për mrojtjen e rrezikut tyre pamvarësisht se unë jam qytetar 

i thjeshtë por tuje ken se jam shumë e shumë i drejt për drejtësin e popullit tonë tokës dhe shtetit ja kam mrri disa 

mendimeve shumë të rëndësishme në favor të ktyne si besoj kini me ken edhe ju me pëlqim dhe të kënaqun nga këto unë 

kërkoj takim meju ju lutem shumë të më pranoni takimin mejuve manej aty po u kallzoj mirë e bukur cili ky muhabet ka 

me ken shumë i favorshëm për gjithë Shqipërin. Shoku sekretarë i parë unë i kallzoj punët drejt por sidoqoftë unë nuk 

kam bishta as nuk kam  kryma nuk jamë i mërxitun ka as kush as nuk jam i shtym por më ka le vet në zemër..‖ AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 752, Fl. 92-93. 
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raporti atëror me pushtetin.
298

 Letrat e shfajësimit, të sqarimit të pozitës shoqërore ose të 

mohimit ishin një formë letër-shkrimi e cila praktikohej kryesisht prej kategorisë së 

nënshtetasve të diskriminuar, ose atyre që gjendeshin në kufijtë ndërmjet diskriminimit 

dhe barazisë me shtetasit e tjerë. Në letrat shfajësuese letërshkruesit përpiqeshin të 

largonin nga vetja përgjegjësinë në lidhje me ngjarje të caktuara.
299

 Në letrat për sqarimin 

e pozitës shoqërore letërshkruesit apelojnë organet drejtuese për ti sqaruar se pjesëtarë të 

cilës kategori ose grup shoqëror, miqësor apo armiqësor, duhet ta konsideronin veten.
300

 

Një pjesë e mirë e letrave me tematikë sqarimin e pozitës shoqërore janë përpjekje nga 

ana e qytetarëve të ndryshëm për të saktësuar origjinën e tyre të vërtetë, duke pastruar 

biografinë e tyre politike nga njolla të paqena. Ndërsa letrat mohuese janë ndoshta 

kategoria më dramatike e letër-shkrimit në stalinizëm. Ato pasqyrojnë kryesisht 

përpjekjen e qytetarëve për ti shpëtuar politikave diskriminuese dhe sanksionuese të 

pushtetit partiako-shtetëror, duke mohuar dhe duke u distancuar nga familjarë, të afërm, 

miq dhe të njohur të tyre.
301

 Por mohimi mund të kryhej edhe ndaj vetes, në formën e 

                                                           
298 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e kooperativistes së re Afrodhiti D. nga fshati 

Dhrovjan i Delvinës, drejtuar Enver Hoxhës. Vajza e re në letër denonconte sjelljen e bashkëshortit të saj, i cili e kishte 

braktisur: ―..Ndenjëm të martuar plot një javë. Në fundin e javës do ikte se i mbaronte leja e martesës. Një ditë para se 

të ikte dhe pasi mori një letër nga i vëllai në Greqi më thotë se ty Afrodhiti nuk ishe virgjine por ishe e prishur...unë në 

fillim nuk i besonja dot këto se dinja se ay më dashuronte shumë dhe thoshja se mi thot si shakara. Mirëpo ky 

vazhdonte këtë avaz dhe të nesërmen  më thot «unë iki prandaj ty nuk je gruaja ime më, do qëndro këtu si shërbyesja 

nënës time, do ik në shtëpin tënde»...nuk di çfarë të bëj, më iku dhe su duk prap në sytë se do t‟ja kisha marë amanetin 

një herë e mirë. Ai më derdhi gjakun e trupit tim, unë do t‟ja nderdhja për gjithmon. Unë tashti vuaj e vetmuar dhe pa 

asnjë përkrahje nga asnjë. Ju drejtohem juve si baba më të madh që ju kam që të qani hallin tim dhe fatkeqësinë që 

kam pësuar..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 894, Fl. 113-121. 
299 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e Lefteri K. nga fshati Palasë i Himarës, drejtuar 

Enver Hoxhës. Lefteria, e bija e një të arratisuri dhe dezertori të LANÇ, në letrën e saj kërkonte të sqaronte pozitën e 

saj shoqërore dhe të mbronte fejesën e saj të cenuar nga biografia politike. Ajo theksonte se babai kishte dezertuar dhe 

qe arratisur për shkak se kishte kryer një vrasje për çështje nderi familjar, dhe jo për shkaqe të natyrës politike: ―..Ç‟faj 

kam unë që babai më la dy muajsh dhe unë pothuaj nuk e njoh fare dhe vetëm prej ndonjë letre që marrim prej tij dhe 

unë si gjithë familja ime i shkruajmë vazhdimisht gjendjen e atdheut tonë të dashur që ai të kthehet në gjirin e familjes 

së tij që dhe ne të jemi të gëzuar dhe të qetë. Unë nuk e kuptoj se kush ndërhyn në prishjen e lumturisë time derisa unë 

nuk kam asnjë faj për këtë dhe le ta zemë se babi im ka pasur faj për vrasjen nga fanatizmi dhe zakonet e atëhershme 

por vallë fajin e babait unë nuk jam e detyruar të prishë lumturinë time...Në qoftë se është e vërtetë ajo që i kanë thënë 

Arqilesë unë jam e detyruar të pres çdo marrëdhënie me të dhe të shkoj drejt rrugës që na mësoni ju udhëheqësi jonë i 

dashur dhe Partia. Unë nuk besoj që të jem kaq fatkeqe sa të mos përfundojë me të. Me gjithë që më vjen rëndë dhe t‟ju 

shkruaj dhe gjëra të tjera në lidhje me marrëdhëniet tona, juve mua o do më dënoni  të shkoj rrugës drejt greminës o do 

më lejoni të shkoj rrugës së lumturisë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 894, Fl. 79-88. 
300 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim  do të citojmë disa fragmente nga letra e Petro Q. nga Tirana, drejtuar 

Enver Hoxhës. Petro ishte i biri i një komunisti të shquar të viteve 30-të, i shpallur dhe ekzekutuar më vonë si 

fraksionist. Në letrën e tij djaloshi kërkonte të sqarohej nëse duhej ta konsideronte veten të birin e një armiku apo të një 

viktime të Koci Xoxes: ―..Siç dihet deri në një kohë tim atë e kanë përmendur në historinë e Partisë së Punës së 

Shqipërisë si fraksionist, por tani çështja e tijë lihet në heshtje. Neve për tu skjarue i jemi drejtue gjykatës së Tiranës 

por çështja është lënë në heshtje. Unë tani arrita në moshë dhe si çdo njeri që kërkon të dijë biografinë e tij të saktë 

ashtu dhe unë kërkoj të dij dhe të sqarohem se çfar qëndrimi dhe çfar parimesh ka pasur tim atë. Për këtë mund të më 

skjaroni Ju dhe veçanërisht Ju. Unë sot punoj si arsimtar në degën e fiskulturës dhe organeve të pushtetit nuk mund të 

jua skjaroj biografinë time sepse nuk jam akoma i kjartë nëse jam i biri i një njeriu të ndershëm apo të një tradhtari..‖. 

Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e Petros: ―Për çështjen e babait të tij e sqaron shumë bukur historia e P.P 

Shq.‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 822, Fl. 51-52.   
301 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e Vjollca T. nga Durrësi, drejtuar 

Enver Hoxhës. Vjollca, ish-bashkëshortja e një ish-zyrtari të lartë stalinist shqiptar i arratisur pak vite më parë, në letrën 

e saj mohonte ish-bashkëshortin, betohej për besnikëri dhe lutej për rehabilitim: ―..Kam tre vjet e gjashtë muaj që jam 

dëbuar nga Tirana, që jam ndarë nga pjestarët e familjes eme, nga t‟afërmit, nga shoqet e të njohurit. Kohë e gjatë kjo; 

kam kalue më tepër se dy të tretat e dënimit që parashikon dënimi i dëbimit dhe prandaj po marr guximin të Ju kujtoj 

dhe nji herë që të më hiqet kjo masë dënimi, të jem e lirë, se kjo për mua është shumë e rëndë...Ju siguroj shoku Enver 

se nuk jam armike, pasi nuk më lidh asgja të jem e atillë. Unë rrjedh prej shtrese të nëpunësit të vogël, mbasi baba tërë 

jetën punoi si sekretar teknikë dhe në një familje prej dhjetë vetësh, tetë fëmijë dhe dy prindërit, mbaheshim vetëm  me 
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famshme të autokritikës, ku një individ mohonte mendimet, sjelljet, ose edhe 

personalitetin e tij të dikurshëm për të përqafuar mendime, sjellje dhe një personalitet të 

ri në përputhje me vlerat e regjimit.
302

 Kjo tipologji është karakteristikë e çdo regjimi 

stalinist dhe pasojë e drejtpërdrejtë e perceptimit të armikut në stalinizëm. Armiku mund 

të gjendej i fshehur në sjelljen dhe mendimet e gabuara të një njeriu ose mund të kishte 

dhe formën e një grupi, të një rrethi familjar apo tarafi. Në përfytyrimin stalinist qëndrimi 

armiqësor ndaj pushtetit qe konceptuar gjithmonë si një lloj sëmundjeje ngjitëse që 

përhapej nga një njeri tek një grup e më pas tek një komunitet a kategori shoqërore.  

Këto kategori letër-shkrimi që përshkruam shkurtimisht në këtë kapitull janë vetëm ato 

më kryesoret. Në morinë e letrave dërguar KQ të PPSH-së ka dhe tipologji të tjera të cilat 

nuk kategorizohen tek ato që përmendëm. Brenda kategorive kryesore mund të kemi edhe 

disa nënndarje të tjera analitike. Shumica e letrave kanë elementë të përbashkët të disa 

kategorive dhe një pakicë janë krejt të veçanta në tipologjinë tyre duke mos u 

kategorizuar në asnjë nga tipologjitë kryesore. Në tërësinë e tyre letrat e popullsisë 

drejtuar organeve udhëheqëse janë një burim i jashtëzakonshëm informacioni për çdo 

studim që synon të kuptojë opinionin publik dhe rolin e këtij opinioni përgjatë periudhës 

së stalinizmit shqiptar. Ky burim informacioni ka meritën e madhe që na përcjell zërin e 

të heshturve, zërin që rrallëherë dëgjohej nën zhurmën e propagandës zyrtare dhe 

fjalimeve plot kumbim të udhëheqësve. Ndaj dhe hulumtimi tyre përbën një hap të 

domosdoshëm për çdo orvatje studimore serioze për të kuptuar natyrën e stalinizmit 

shqiptar 

                                                                                                                                                                             
rrogën e tija. Ne si pasuri kemi pasur vetëm ½ shtëpije ku banonim. Na nuk jemi prekun nga reformat. Unë nuk kam 

pasun dhe nuk kam asnjë të dënuar, por përkundrazi tre vllazën Antar Partije...Shoku Enver unë e urrej atë shtazë me 

fytyrë njeriu, atë kriminel, më shumë se kushdo tjetër, mbasi ay më nxiu jetën, sepse ay dhe vetëm ay më la të ve 

përgjithmonë, mbasi askush nuk më merr mue ma me tre fëmijë, pasi ay më la barrën e rëndë prindërore me i ushqye jo 

një po tre fëmi. Vetëm prej ti unë u largova nga prindërit, nga far‟ e fisi, shoqet e shokët...vetëm prej tradhëtis tij nuk 

munda me qenë pranë babës me e qa atë kur dha shpirt. Të gjitha këto të këqija, që më ka ba ay shpirt kazëm, unë nuk 

kam mundësi se si me ja shpërblye por unë Ju them se: gjatë kësaj kohe që kam punue si edukatore çerdheje ikam shkri 

gjithë energjit e mija dhe për këtë jam lavdërue...Shoku Enver Ju flas me gjithëshpirt dhe me zemër të hapur. Ju flas atë 

qi ndjej dhe realitetin. Jam femër fat-zezë. U martova kur unë për të nuk mendova se do të tradhëtojë dhe nuk më la 

rastin me e mallkue ashtu siç e mallkojë tani orë e çast. Për të gjitha këto që tash , besoj se edhe Juve do të bindeni se 

me ta nuk më lidh asgja veç urrejtjes, unë atë sa të kem jetën do ta urrej e mallkoj..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1960, D. 806, Fl. 771-774.   
302 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e Agron F. nga Elbasani, drejtuar 

Enver Hoxhës. Agroni, njëri nga komunistët kritikë në Konferencën e Tiranës së vitit 1956, ishte sanksionuar me 

transferim në Elbasan në një vend pune poshtë nivelit të tij arsimor, ndaj dhe në letrën e tij në formë autokritike 

kërkonte rehabilitim: ―..në jetën time 18 vjeçare si antar partije më këshilluat dhe ndihmën e saj të urtë që më është 

dhënë, unë kam mundur të kuptoj drejt gabimet, masat që u muar kundrejt meje dhe sidomos drejtësija e vijës së 

Partisë, principalitetin e lartë të paepur të saj. Në jetën time kam bërë gabime gjatë punës të cilat sigurisht i kam patur 

parasysh por këto kan qenë gabime të shkaktuara nga vështirësitë e punës në rritje, duke mos pasur asnjë lidhje me 

çështje të vijës së Partisë, sepse jam munduar të jem parimor dhe me frymë të shëndoshë partishmërije në kuptimin e 

ngjarjeve dhe të gjërave. Ajo që më peshon rëndë akoma dhe sot në ndërgjegjen është se unë gabova pikërisht në këtë 

drejtim dhe rashë në pozitat e një sharlatanizmi e një subjektivizmi të paprincip i cili, donja apo nuk donja unë, shpuri 

ujë në vijën anti-parti, armiqësore dhe kriminale të armiqëve të Partisë. Këtë unë e ndjej duke kuptuar gjithë peshën e 

rëndësisë së saj sepse kam gjithmonë parasysh mënyrën se si m‟i qërtoi dhe si m‟i vuri në dukje Partija gabimet e mija 

katër vjet më parë...Ju lutem të më kuptoni shoku Enver se nuk kam qëllim të bëjë „mea culpa-n‟ time por mendova t‟ua 

parashtroj këtë çështje sepse e ndjeva të nevojshme ti them Partisë sa e rëndë është për mua ta shof vehten në pozitat e 

një njeriu që, në një mënyrë ose në një tjetër, dashur ose pa dashur ka dëmtuar vijën e Partisë, ndërsa nga ana tjetër sa 

të domosdoshme dhe të vazhdueshme janë përpjekjet e mija për të dalë nga një gjendje e tillë. Kam bindjen se si 

gjithmonë edhe tashti Partija do të më jetë pranë, do të më japë ndihmën e saj dhe do të më tregojë rrugën në mënyrë 

që unë të vë të gjitha mundësitë e mija për ti shërbyer atje ku do ta kërkojë interesi dhe e mira e punës së Partisë..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 828, Fl. 47-50.   
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2.2 - “Më mirë një mik sesa një çiflik”
303

: Rrjetet e pushtetit, patronazhit dhe 

privilegjit në kontekstin e stalinizmit shqiptar. 

 

 

Roli i Shtetit në shoqëritë staliniste ishte i një rëndësie të jashtëzakonshme, i ngjashëm 

me atë të diellit në një sistem diellor. Shteti ishte jo vetëm prodhuesi dhe shpërndarësi i 

vetëm i të mirave materiale por edhe përcaktuesi i statusit të grupeve të caktuara 

shoqërore dhe i pozicionimit të  individëve brenda shoqërisë. Ndryshe nga narrativa 

klasike marksiste, e cila theksonte bazën ekonomike të strukturës shoqërore, në një sistem 

stalinist ishte elementi politik, konkretisht partia-shtet, i cili përcaktonte statuset dhe rolet 

shoqërore.
304

 Raporti me pushtetin qe themeltar për identifikimin klasor dhe kësisoj 

qendror për fatin e individëve dhe grupeve shoqërore.
305

 Detyra e parë e analizës sonë 

është kësisoj analiza e pushtetit politik, strukturave të tija kryesore si dhe grupeve 

shoqërore të cilat ishin të integruara në hierarkinë e tij, praktikave dhe mentalitetit të tyre. 

Sigurisht që një analizë e pushtetit politik në një sistem marksist-leninist nuk mund të 

mos përqendrohet fillimisht në bërthamën e tij: në Partinë Komuniste të tipit leninist. 

Partia që faktori përcaktues i natyrës së shtetit, të cilin edhe zyrtarisht e identifikonte si 

mjetin e saj.
306

 Partia e Punës së Shqipërisë ishte e organizuar në bazë prodhim-territori. 

Ajo, në bazë të traditës klasike bolshevike, zbatonte parimin e centralizimit demokratik. 

Strukturat e saja qenë vertikale dhe horizontale: institucionet kryesore partiake ishin 

lokale dhe qendrore, të ulëta dhe të larta. Organi kryesor drejtues ishte Kongresi i Partisë 

i cili mblidhej çdo katër vjet. Ndërmjet kongreseve organi më i lartë drejtues ishte 

Komiteti Qendror, i përzgjedhur nga Kongresi, dhe që zhvillonte plenumet e tij dy herë 

në vit. Ndërmjet plenumeve të Komitetit Qendror organi më i lartë qe Byroja Politike, ku 

përfshiheshin edhe sekretarët e Komitetit Qendror. Në rrethe organi më i lartë partiak qe 

Konferenca e Partisë së Rrethit e cila mblidhej çdo  vit. Ndërmjet konferencave organi 

më i lartë ishte Komiteti i Partisë së Rrethit, i zgjedhur nga Konferenca, i cili i mblidhej 

çdo dy muaj. Ndërmjet plenumeve të Komitetit të Partisë së Rrethit organi më i lartë ishte 

                                                           
303 Frazë e shkëputur nga një letër anonime nga qyteti i Beratit, drejtuar Enver Hoxhës, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.815, Fl. 9. 
304  Për rëndësinë e shtetit në përcaktimin e hierarkisë shoqërore në sistemet staliniste shih: Fitzpatrick Sheila, 

Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University 

Press, 2000, f. 3. 
305 Studiuesja e stalinizmit Sheila Fitzpatrick e ka pagëzuar këtë proces si ‗atribuimi(përcaktimi) i klasës‘: ―..atribuimi 

do të thotë regjistrimi, vënia në hesap në një klasë. Mirëpo nuk ekziston asnjë proces atribuimi në konceptin marksist të 

klasave. Klasa, në kuptimin marksist, është diçka të cilës një person i përket në sajë të pozicionit të tij social-ekonomik 

(ose, në disa raste, nga ndërgjegjja klasore e shkaktuar nga pozicioni tij social-ekonomik). Në këtë drejtim ajo ndryshon 

rrënjësisht nga klasa që paracaktohet: si përshembull një shtresë shoqërore (soslovie, Rus; état, Fr; stand, Ger.) e cila 

nënkupton para së gjithash një kategori ligjore e cila përcakton të drejtat dhe detyrimet e individit kundrejt Shtetit..‖, 

cit. nga: Fitzpatrick, Sheila. Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia, Princeton: 

Princeton University Press, 2005, f. 71. 
306 Vartësinë e shtetit të diktaturës së proletariatit nga masat Lenini e përkufizon në një fragment në veprën e tij 

madhore Shteti dhe Revolucioni: ―..Vetë ne, punëtorët, do të organizojmë prodhimin në shkallë të gjerë mbi bazat e 

asaj çka kapitalizmi na ka lenë trashëgimi, duke u bazuar në eksperiencën tonë si punëtorë, duke vendosur një disiplinë 

të striktë e të hekurt, të mbështetur nga fuqia shtetërore e punëtorëve të armatosur, ne do ta thjeshtojmë rolin e 

zyrtarëve shtetërorë në atë që ata të zbatojnë urdhrat tanë, si përgjegjës dhe llogaritarë të përgjegjshëm, të lëvizshëm e 

të paguar modestisht..‖, shih: Lenin, V. I. The State and Revolution, tek: Lenin, V. I Collected Works, (Vol.25), 

Moscow: Progress Publishers, 1965, f. 431. 

 



71 
 

Byroja Komitetit të Rrethit, e zgjedhur nga Komiteti i Rrethit, ku përfshiheshin edhe 

sekretarët. Në bazë të parimit të centralizimit demokratik, organet lokale qenë të 

ndërvarura ndaj organeve qendrore, vendimet e të cilave ishin detyruese për ato lokale.
307

 

Megjithëse parimi leninist pre-supozonte mbizotërimin e organeve kolegjiale, në praktikë 

edhe PPSH kishte pësuar një metamorfozë tipike staliniste ku organet kolegjiale e kishin 

humbur pushtetin e tyre real në benefit të pushtetit individual të drejtuesve të burokracisë 

partiake. Aparati e kishte zhveshur anëtarësinë nga sovraniteti politik, duke e përqendruar 

vendimmarrjen në duart e burokracisë partiake. Kjo metamorfozë tipike burokratike, ky 

degradim i institucioneve partiake do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në natyrën e 

regjimit stalinist shqiptar dhe do jetë shkaku i disa fenomeneve politike tepër interesante 

të cilat do ti trajtojmë më në detaj më poshtë në këtë studim. 

Përtej strukturave institucionale, natyra e vërtetë e partisë leniniste mund të analizohet në 

mentalitetin e anëtarëve të saj dhe në praktikat e tyre. Qendrore në këtë drejtim është 

ndjesia e misionit dhe vetë-perceptimi i komunistëve si një pararojë qytetëruese.
308

 

Ndërtimi i socializmit, thelbi teorik i misionit komunist, nevojitej të zhvillohej në vende 

relativisht të prapambetura në krahasim me Perëndimin kapitalist, ndaj dhe ndërtimi 

socializmit u kthye kësisoj në një mision modernizues. Lufta kundër prapambetjes ishte 

lufta për socializmin.
309

 Prapambetja, qoftë ekonomike qoftë kulturore, shihej si produkt i 

padrejtësive ekonomiko-shoqërore të së shkuarës ndaj dhe lufta ndaj saj përfaqësonte një 

lufte ndaj se shkuarës dhe sistemit politik e kulturor që e shkuara simbolizonte.
310

 

Komunistët konsideroheshin si pararoja e së ardhmes dhe revolucionin e perceptonin në 

termat e një lufte mes së shkuarës dhe të ardhmes, ku kjo e fundit qe shkencërisht e 

paracaktuar të triumfonte.
311

 Ndaj dhe çdo lëshim ndaj së shkuarës dhe produktit të saj: 

                                                           
307 Partia e Punës së Shqipërisë, në periudhën nën studim, kishte rreth 48 mijë anëtarë dhe 4 mijë kandidatë për anëtarë 

partie. Përbërja sociale e saj ishte e tillë: 25% punëtorë, 27% fshatarë dhe 41% nëpunës. Partia ishte e shtrirë në territor 

në formën e 28 organizatash partie rrethesh dhe 3423 organizatash bazë, nga të cilat 439 në sektorët prodhues e fabrika, 

1384 në zonat rurale dhe 669 në administratë, arsim e kulturë, shih: Hoxha Enver, Vepra, V.18, Tiranë: ‗8 Nëntori‘ 

1975, f. 82. Për strukturën dhe organizimin e Partisë së Punës së Shqipërisë shih: ‗Statuti Partisë së Punës së 

Shqipërisë‘ tek: Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, Tiranë: Instituti i Historisë së 

Partisë pranë KQ të PPSH, 1961, f. 532-541. 
308 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 15-16. 
309 ―..Çështja është që Partia ta udhëheqë popullin për në transformimin social dhe ekonomik të vendit, ta udhëheqë për 

në socializëm. Ne jemi në rrugën e socializmit, por socializmi nuk është një çështje ditësh për ne. Se sa shpejt do të 

mbërrijmë ne aty ajo varet nga raportet ndërmjet forcave progresive dhe reaksionare dhe nga puna jonë. Është e 

nevojshme të shfarosim armikun e klasës, të rindërtojmë vendin, të ngremë një ekonomi të re dhe të përparuar në dorë 

të shtetit të ri, të masave punonjëse, që të mund të shkojmë në socializëm...‖, shih: ‗Nga konkluzionet dhe vendimet e 

Plenumit V të KQ të PKSH.‘, (21 shkurt 1946), tek:  Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi I, (Botimi i Dytë) Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1971, f. 

343. 
310 Fajësimi i së shkuarës për çdo problem ose mungesë ishte një nga tiparet tipike të mentalitetit bolshevik që gjendet e 

pasqyruar gjerësisht edhe në letërshkrimin  e anëtarëve të PPSH-së dhe popullsisë së gjerë kundrejt autoriteteve. Aq më 

tepër që këtë parim të komunistëve e përdornin mjeshtërisht edhe grupe shoqërore larg ideologjisë së tyre për të 

justifikuar qëndrimet e tyre kundër disa prej vlerave qendrore të  marksizëm-leninizmit. Për të dhënë një shembull të 

kësaj do të përmendim një fragment nga letra e disa besimtarëve myslimanë dërguar Enver Hoxhës ku kërkohet të 

lejohet të agjërojnë për muajin e Ramazanit: ―..Ne si fshatar pak të kaluem në moshë (flasim vetëm për grupin tonë) 

kemi të rrënjosur dhe më shumë na asht ba zakon të ushtrojmë disa nga ritet fetarë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1961, D.814, Fl. 4-7. 
311 Një tipar i këtij botëkuptimi ishte identifikimi i gjurmëve të së ardhmes në realitetin konkret të jetës socialiste. Ky 

ishte jo vetëm një ndër parimet themelore të Realizmit Socialist, por edhe një element i rëndësishëm i gjuhës dhe 

mentalitetit  stalinist. Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e një jo-komunisti: Hamit K. drejtuar Enver 

Hoxhës. Hamiti kishte një të kaluar borgjeze, por në sajë të punës së tij në benefit të regjimit i lejonte vetes të drejtën 

për të kërkuar mundësinë e një burse studimi në Bashkimin Sovjetik: ―..Ëndrrat më të shtrenjta të rilindasve shqiptarë, 



72 
 

prapambetjes përfaqësonte, edhe sipas një shprehje të famshme të Leninit, një ‗hap prapa‘ 

në zhvillimin progresist të historisë. Anëtarët e partisë nuk përbënin kësisoj vetëm një 

minorancë politike, ata qenë njëkohësisht edhe një minorancë kulturore me detyrë 

konvertimin politik dhe konvertimin kulturor të masave popullore të cilave do duhet tu 

paraprinin drejt komunizmit. Në këtë kuptim çdo anëtari të partisë i duhej të ishte një 

model i gjallë i së ardhmes, i njeriut të ri, i qytetërimit të ri socialist në antitezë të plotë 

me të shkuarën dhe kulturën e saj.
312

 Ndaj dhe çdo komunist nevojitej të ngrihej 

politikisht dhe kulturalisht mbi masën, duhej të ngrihej në statusin e pararojës, elitës së të 

ardhmes. Nëse koncepti leninist i pararojës politike justifikonte monopolin e komunistëve 

në përfaqësimin politik të masave, koncepti stalinist i pararojës kulturore legjitimonte 

monopolin ideologjik të tyre. Të qenit pararojë kulturore pre-supozonte mbi të gjitha 

zotërimin e dijes shkencore, dhe mbi të gjitha zotërimin e ‗dijes së të gjitha dijeve‘: 

marksizëm leninizmin.
313

 Çdo komunist duhej kësisoj jo vetëm të paraqitej si një apostull 

i dijes por nevojitej edhe të ishte sa më shumë i ditur. Ndaj dhe shkollimi i vazhdueshëm i 

kuadrit partiak qe jo vetëm një produkt i nevojës së partisë-shtet për të përgatitur 

administratorë por mbi të gjitha përfaqësonte ndjesinë e sipërpërmendur të misionit të saj 

qytetërues. Kjo ishte e qartë edhe në përpjekjet e vazhdueshme të sistemit për të përhapur 

dijen në masën e madhe të popullsisë duke e veshur regjimin me petkun simbolik të 

mësuesit, të ‗komisarit të dritës‘.
314

 Por të qenit pararojë kulturore ishte diçka më shumë 

sesa vetëm ndjekja me sukses e sistemit arsimor dhe mendimit shkencor. Mbi të gjitha 

një anëtar partie duhej të mendonte dhe të sillej në mënyrë të kulturuar.
315

 Çdo tipar i 

                                                                                                                                                                             
të patriotëve tanë të vjetër dhe të njerëzve të ndershëm u bënë realitet, dhe kjo gëzon zemrat e gjithë shqiptarëve. Për 

mua veçanërisht, qëkur përktheva në fërngjisht materialet e Kongresit të III-të të Partisë së Punës së Shqipërisë në 

muajin maj 1956, fillova ti kuptoj akoma më mirë shumë gjëra dhe mund të jeni i sigurt se jam dhe unë një njeri i ri..‖ 

shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 12-20. 
312 Këtë perceptim të rolit të komunistit e kishte të qartë edhe popullsia e gjerë e cila ngrinte ndaj anëtarëve të partisë 

pritshmëri të larta sjelljeje dhe morali. Për të dhënë një shembull të kësaj kemi përzgjedhur letrën e Thanas B. nga 

fshati Sotirë, lokaliteti Dropullit rrethi Gjirokastër, dërguar Enver Hoxhës. Thanasi ankohej për një kuadër të 

rëndësishëm të lokalitetit, komunistin Thoma L., i cili megjithëse i martuar dhe me fëmijë kishte krijuar lidhje me 

vajzën 16 vjeçare të Thanasit dhe më pas e kishte braktisur atë pasi vajza kishte mbetur shtatzënë: “..A mund të quhet i 

lartpërmenduri komunist kur shnderoi dy familje, kur hodhi në greminë një vajzë të re…Për mua jo njëmijherë jo ai 

nuk duhet të jetë komunist dhe as vajza jonë antare e BRPSH se këta tituj nuk i meritojnë. E keqja është se akoma ky 

maskara vazhdon të fshihet pas teserës së Partisë. Për mua çfarëdo dënimi që ti jepet është i pavlefshëm se unë sot jam 

pa nder në familje por mendoj se duhet ruajtur dhe mbrojtur nderi i lartë i Partisë dhe nuk duhet lejuar njollosja e këtij 

nderi me të tilla veprime prej katili të disa „komunistëve‟..‖ shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 1-5. 
313 Në gjuhën bolshevike të stalinizmit shqiptar kjo cilësohej si ‗ngritje ideologjike‘. Për të dhënë një shembull do të 

citojmë një fragment nga letra e gazetarit Polikron T. dërguar KQ ku kërkohet mundësimi shkollimit në Shkollën e 

partisë në Moskë: ―..Prej shumë vjetësh punoj në gazetë. Puna politike kërkon një ngritje të lartë ideologjike, unë 

vazhdimisht kam bërë përpjekje dhe jam rritur bashkë me Partinë. Me korespondencë mbarova shkollën e mesme dhe 

pastaj Institutin e lartë pedagogjik. Nga këto shkolla me  sakrifica unë kam përfituar mjaft, po sgurisht jo aqë sa kam 

dëshëruar dhe sidomos përsa i përket ngritjes nga ana ideologjike, për të cilën ndijej nevojë, që ti shërbej dhe më mirë 

Partisë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.834, Fl. 8-9. 
314 Një përfytyrim i tillë i regjimit konstatohet edhe tek shtresat shoqërore të cilësuara si armiqësore nga stalinizmi 

shqiptar. Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e Bujar D. nga Tirana, drejtuar Enver Hoxhës. 

Bujari ishte shkarkuar nga puna si përkthyes për shkak të biografisë së tij politike, dhe në letrën drejtuar udhëheqësit të 

PPSH-së lutej për rikthim në detyrë. Në fund të letrës së tij ai i drejtohet në këtë mënyrë Enver Hoxhës: ―..Ju lutem, 

shoku Enver, udhëheqës dhe mësonjës i dashur i popullit tonë (mësonjës që për mua kjo fjalë ka kuptim të dyfishtë, 

mbasi i nënshkruari dikur kam qenë nxënës i juaj në Lice) bëni që të caktohem në punë sa më parë..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1961, D.773, Fl. 29. 
315 Koncepti i jetesës dhe sjelljes së kulturuar në stalinizëm (kulturnost) nënkuptonte të gjitha përpjekjet e autoriteteve 

sovjetike për disiplinimin dhe transformimin e traditës dhe zakoneve rurale të masës së punëtorisë së re urbane të 

krijuar si pasojë e reformave masive shtetërore për industrializimin e vendit në vitet 30-të të shekullit të XX. Në thelbin 

e tyre këto masa nënkuptonin norma të higjienës personale, të banesës dhe vendit të punës; paraqitjen, sjelljen dhe 

komunikimin e edukuar si dhe përvetësimin e një niveli sipërfaqësor të dijeve të përgjithshme dhe elementëve bazikë të 
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jetës së tij duhet të ishte në përputhje me parimet e qytetërimit të ri që do të zëvendësonte 

të vjetrën. Marrëdhëniet familjare dhe sjellja morale ishin një terren strategjik në këtë 

drejtim.
316

 Por edhe sjellja e përditshme duhej të simbolizonte statusin prej pararoje. 

Veshja dhe gjuha e komunistit fituan një kod simbolik qartësisht të dallueshëm nga pjesa 

tjetër e popullsisë.  

Në realitet ndjenja e misionit ishte lehtësisht e perceptueshme në vetë-prezantimin 

gjuhësor të anëtarëve të PPSH-së. Fjalori i tyre në letrat dërguar KQ është i mbushur me 

frazat shabllon nga leksiku tipik ideologjik. Duke qenë komunistë, dhe kësisoj mbartës të 

një ideologjie ultra-moderne, në mesin e një shoqërie tepër të prapambetur në drejtim të 

zhvillimit ekonomik dhe shoqëror anëtarët e PPSH-së nuk mund të mos qenë të 

ndërgjegjshëm për këtë rol. Ata në pjesën e tyre dërrmuese përbënin një grup radikal 

përparimtar edhe pse më shumë në teori sesa në praktikë. Në mjaft raste komunistët e 

thjeshtë arrinin të përmbushnin pritshmëritë duke u kthyer në modele të jetës së re edhe 

me shembullin personal.
317

 Por në raste të tjera, shumë anëtarë partie nuk ia përshtatnin 

retorikën realitetit konkret të jetës së tyre. Ata në vend që të silleshin si pararoja humane 

e një të ardhmeje të ndritur, shpeshherë mbartin vese tipike të epokës që synonin të lenin 

pas. Pa dyshim që shkaku kryesor i kësaj ishte niveli i ulët arsimor dhe tabani tradicional 

rural kulturor i masës dërrmuese të anëtarëve të PPSH-së.
318

 Këtë deri diku e pranonte 

                                                                                                                                                                             
ideologjisë marksiste-leniniste. Shumë studiues mendojnë se me kalimin e kohës kulturnost u kthye në tiparin dallues të 

elitës në stalinizëm, si një formë imtimi të bon-ton të dikurshëm borgjez nga elementët e burokratizuar të 

nomenklaturës staliniste. Për konceptin e kulturnost shih: Volkov, Vadim. "The Concept of Kul'turnost': Notes on the 

Stalinist Civilizing Process." tek: Fitzpatrick, Sheila, (ed.) Stalinism: New Directions, London and New York: 

Routledge, 2000, f. 210-230; Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet 

Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University Press, 2000, f. 79-84. 
316 Normat morale të një komunisti shtriheshin edhe tek anëtarët e familjes së tij. Edhe bashkëshortet e komunistëve 

duhej të ishin shembull për qëndrim moral. Në rast të kundërt problemi familjar kthehej në problem politik dhe në 

çështje partie. Një rast i ngjashëm ndodh me bashkëshorten e sekretarit të II-të të Komitetit të partisë së Peshkopisë: 

Sami V. Gjatë kohës që Samiu ndodhej për studime në Bashkimin Sovjetik, gruaja e tij nuk i qëndroi besnike lidhjes 

martesore, duke pasur raporte me meshkuj të ndryshëm dhe duke u bërë kësisoj objekt thashethemesh në popullsinë e 

një qyteti të vogël si Peshkopia. Për të shuar skandalin u angazhuan strukturat shtetërore dhe aparati partisë së rrethit 

me në krye sekretarin e parë. Ngjarjen e përshkruan ky i fundit në një raport drejtuar KQ: ―..Kur u kthye Samiu nga 

Bashkimi Sovjetik në muajin Korrik të këtij viti ishte shumë i shqetsuar pse ajo mbante një qëndrim të ftohtë karshi 

Samiut, dhe i tha troç se unë nuk të kam dashuruar. Samiu thirri sekretarin e I-rë tek shtëpia e tijë dhe biseduan këtë 

problem në prezencën e sajë dhe ajo deklaroi se nuk të kam dashtë dhe pranoi se ato që fliteshin nga masa për 

qëndrimin moral të sajë janë të vërteta...Samiu para se ta ndante u konsultue me të gjithë shokët e Byros dhe organet e 

drejtësis dhe të gjithë ishin pro me mendimin e tij sepse po të jetonin bashkë, Samiu si kuadër do të diskreditohej keq. 

Ndarjen e sajë e ka aprovue edhe masa si një veprim i drejtë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.867, Fl. 57-

61.  
317 Nga studimi biografive të shumta të gjendura në letrat e komunistëve kemi përzgjedhur atë të një ‗komunisti 

perfekt‘: punëtorit anëtar partie: Loli B. nga Qyteti ‗Stalin‘. Loli ishte një punëtor i vjetër dhe djalë punëtori. Ai kishte 

shërbyer në Ushtrinë Nacionalçlirimtare, në radhët e së cilës qe pranuar në parti, dhe pas çmobilizimit ishte emëruar në 

administratën e Bashkimeve profesionale. Me dëshirë të tij qe rikthyer në prodhim, në fushat e naftës së Kuçovës, dhe 

në vitin 1949 qe ofruar edhe si vullnetar për të përballuar agresionin grek të 2 gushtit në Ersekë, shih:  AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.758, Fl. 30-33.   
318 Mbi një informacion të detajuar të nivelit arsimor të anëtarësisë së PPSH-së në vitin 1960-të, do të citojmë shifrat që 

vetë Enver Hoxha i përmend në një bashkëbisedim të tij në Tiranë me sekretarin e parë të Partisë Komuniste 

indoneziane, Dipa Nusatanda Aidit-in, në 20 janar 1960. Sipas Hoxhës nga 48 mijë anëtarë partie, 145 ishin analfabetë, 

rreth 9200 veta dinin vetëm shkrim e këndim, rreth 21 mijë ishin me arsim fillor dhe 12 mijë të tjerë me arsim 7 vjeçar. 

Me arsim të mesëm, të përgjithshëm dhe profesional ishin rreth 3800, dhe me arsim të lartë vetëm 1200 anëtarë partie, 

shih: Hoxha Enver, Vepra, V.18, Tiranë: ‗8 Nëntori‘ 1975, f. 84-85. Niveli i ulët arsimor pasqyrohej edhe në kupolën 

drejtuese partiake. Sipas studiuesit shqiptaro-amerikan Jani Dilo, nga 15 anëtarë dhe kandidatë të Byrosë politike në 

vitin 1960-të, 6 ishin me arsim fillor, 5 me arsim të mesëm profesional dhe të përgjithshëm, dhe 4 me arsim të lartë, 

shih: Dilo Jani I, The Communist Party Leadership in Albania, Washington DC: Institute of Ethnic Studies 

Georgetown University, 1961, f. 19. 
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edhe vet regjimi në diskursin e tij. Ndaj dhe lufta për arsimimin e kuadrove partiakë 

shihej nga organet drejtuese të partisë si një nevojë imediate. Por këtë mungesë arsimimi 

e ndjenin gjithashtu edhe një pjesë e mirë e anëtarësisë.
319

 Të shumta janë kërkesat e 

anëtarëve të partisë kundrejt udhëheqësve për tu mundësuar atyre ndjekjen e një shkolle, 

sidomos Shkollës së Partisë ‗Lenin‘ në Tiranë ose edhe Shkollën prestigjioze të Partisë 

bolshevike në Moskë. Aplikantët dërgonin lutje të shumta KQ dhe udhëheqësve për këtë 

qëllim, duke përmendur kontributin e tyre në terren prej shumë vitesh në favor të Partisë 

si dhe nevojën për të përfituar një përgatitje teorike të nevojshme. Letrat mbylleshin 

gjithmonë me premtimin klasik për t‘ia shpërblyer partisë mundësinë që u jepej.
320

 Nëse 

shkolla e Partisë përbënte një domosdoshmëri për ata anëtarë që synonin karrierën në 

aparatin partiak, për kuadrot e tjerë të cilët ishin të punësuar në sektorin shtetëror shkollat 

më të kërkuara qenë ato ekonomike, bujqësore, inxhinierike etj.
321

 Nuk mungonin dhe 

kërkesat për shkenca shoqërore si drejtësi dhe gjuhë letërsi. Gjithsesi që në letra na 

shpërfaqet dëshira dhe nevoja e anëtarëve të PPSH-së për të zotëruar tiparet klasike 

bolshevike të komunikimit. Në mesin e popullsisë ata janë njohësit dhe praktikuesit më të 

mirë të ‗gjuhës bolshevike‘. Çdo kërkesë ose lutje e tyre paraprihet nga një biografi e 

shkurtër ku përshkruhet kontributi politik, ushtarak dhe ekonomik në benefit të regjimit. 

Ata janë gjithmonë të vëmendshëm ta veshin kërkesën e tyre personale me petkun e 

nevojës shoqërore. Konkretisht ata nuk kërkojnë kurrë tu jepet mundësia të vazhdojnë një 

shkollë për përfitimin e tyre personal, porse për benefitin e interesave të partisë, të shtetit 

e të shoqërisë, të cilët duke pasur kuadro të përgatitur do ta kenë më të lehtë ndërtimin me 

sukses të socializmit.
322

 Ata shpeshherë përmendin investimet e shumta të shtetit për 

formimin e tyre, njëlloj siç përmendin investimet shtetërore në ekonomi, duke u paraqitur 

si vegla të makinerisë në misionin e vet politik. Gjithsesi, duke gjykuar nga letrat e tyre 

drejtuar organeve qendrore, niveli politiko-teorik i anëtarëve të thjeshtë nuk qe i një 

                                                           
319 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e Ibrahim K. punonjës i Komitetit ekzekutiv të 

Burrelit: “..Duke lëftuar me ndërgjegje për plotësimin e detyrave të partisë në punë si të gjithë komunistët e tjerë këtë 

nuk e kam ndarë nga përpjekja për ngritjen e nivelit tim ideologjik dhe kultural. Në këtë drejtim përveç dëshirës së 

madhe që ndjej në vetvehte që në vogëli për studim (pamëvarësisht nga konditat familjare ekonomike që s‟më kanë 

lejuar të vazhdoj aktiv studimin) por më ka nxitur kryesisht porosia e partisë që e ka shtruar këtë detyrë nga më 

kryesoret për të merituar rolin pararojë në masat..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.758, Fl. 86-90.   
320 Për të dhënë një shembull mund të citojmë një paragraf nga letra e oficerit të Ministrisë së Punëve të Brendshme 

Sofokli D. drejtuar KQ ku kërkohej dhënia e së drejtës për të ndjekur Shkollën e partisë: ― I premtoj Partisë se me 

marjen në konsideratë të sa më sipër parashtroj do të jem në pararojë të ushtrisë së saj, pse duke kryer edhe këtë 

Shkollë të Partisë, si dhe të tjerat që kam kryer do të jem më i maturuar në zgjidhjen e problemeve që shtrohen dhe do 

të na shtrojë jeta – Socializmi dhe Komunizmi..‖ shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.758, Fl. 55-58. 
321 Autoritetet drejtuese preferonin që kuadrot e pushtetit të kishin një shkollim jo-partiak. Këtë e kuptojmë nga një 

shënim me dorë të Mehmet Shehut për Hysni Kapon mbi letrën e një kryetari Komiteti ekzekutiv i cili kërkonte të 

shkonte në Moskë për të kryer Shkollën e partisë. Kryeministri shkruante se: ―..Unë mendoj që asnjë kryetar K. Ekz (që 

ka prespektivë të mbetet gjatë Kr. K. Ekz) nuk duhet dërguar në Shk. e Partisë. Ata duhen dërguar në fakultetin 

ekonomik ose bujqësisë këtu në vend. Të gjithë kërkojnë të shkojnë në Moskë në Shk. e Partisë kryesisht: a) se bursa 

është e majme dhe kthehen me plaçka si „kokoshi‟ plakës në përralla b) e kanë të vështirë sektorin ekonomik dhe bujq. 

Sidoqoftë këto i vendos Byroja për çdo rast simbas planit‖ shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 45.   
322Për të dhënë një shembull do të përmendim disa fragmente nga letra e punëtorit Sali G. Saliu në lutjen dërguar KQ 

me objekt pranimin e tij në Shkollën e partisë shprehet: ―..Të gjitha këto njohuri që unë kam fituar më kanë bërë më të 

aftë për ti shërbyer Partisë dhe Popullit. Por në të njëjtën kohë, dëshira për të mësuar më është rrituar akoma më 

shumë; përballë ritmit të pandalur të zhvillimit të vendit tonë drejt socializmit, një klasë gjimnazi dhe një vit Shkollë 

Partie janë shumë pak. Unë ndjej sidomos një nevojë të madhe për të njohur më thellë teorinë marksiste leniniste, në 

moshën dhe kushtet e punës që jam sot. Këtë boshllëk të ndjeshëm nuk mund ta plotësoj dot vetëm me punë individuale. 

Dua për këtë ndihmën e Partisë. Prandaj lutem të më jepet mundësia të ndjek shkollën e Partisë V. I. Lenin. Zotohem si 

komunist se do të vë të gjitha forcat e mija për të mësuar sa më shumë, për të dalë me rezultate sa më të mira, për të 

qenë kurdoherë një anëtar besnik e i palodhur i Partisë..‖ shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.758, Fl. 69.  
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niveli të kënaqshëm për një parti marksiste. Kjo kryesisht jo për faj të tyre. Nivelit të ulët 

ekonomik shtetëror dhe mungesave të kuadrove të përgatitur në arsimin partiak i duhet 

shtuar dhe natyra dogmatike dhe banalizimi marksizmit, tipike të sistemeve staliniste. Në 

stalinizëm anëtarëve të partisë u kërkohej të luanin më shumë rolin e oficerit sesa atë të 

filozofit, edhe për të shmangur në maksimum herezitë ideologjike.
323

 Edhe udhëheqësit 

kryesorë mund të përfshihen në këtë kategori. Si në veprat e shkruara ashtu dhe në 

fjalimet e tyre mungojnë elementët e njohurisë së thellë të teorisë marksiste. Kjo jo vetëm 

sepse ata u drejtoheshin një publiku me njohuri sipërfaqësore të marksizmit por edhe 

sepse vetë ata nuk e kishin pasur as mundësinë dhe as kohën për t‘ju përkushtuar 

seriozisht studimit intensiv të korpusit ideologjik marksist. Pjesa dërrmuese e tyre ishin 

ngritur në poste të larta partiake nga detyra të natyrës administrativo-ekonomike, ku 

njohuritë akademike mbi marksizmin qenë fare të panevojshme. Në thelbin e vet ky 

përbën një fenomen tipik stalinist.
324

 

Për sa i përket aspektit kulturor, me gjithë përpjekjet serioze të aparatit partiak, anëtarët e 

partisë dukshëm nuk ishin në gjendje të pasqyronin në realitet ato që kishin përvetësuar 

në mënyrë sipërfaqësore në teori. Kjo duket në letrat e shumta të ankesave kundrejt 

komunistëve të cilat gjenden me shumicë në Arkivin e KQ të PPSH-së. Nga këto ankesa 

komunistet na shpërfaqen larg pozicionit të tyre ideal. Në mesin e tyre ishin të shumtë 

abuzuesit me detyrën për përfitime personale.
325

 Edhe rastet e shumta të paaftësisë nuk 

                                                           
323 Mendimet personale mbi vijën e partisë dhe iniciativat në këtë drejtim ishin shuar totalisht pas Konferencës së 

Tiranës së prillit 1956. Në konferencë shumë komunistë, duke u nisur nga mendimi tyre personal për implementimin 

edhe në Shqipëri të kursit të ri hrushovian në Bashkimin Sovjetik kishin paraqitur disa kritika dhe propozime në këtë 

drejtim. Në fjalimin e tij të famshëm në mbledhjen dramatike Enver Hoxha i kishte cilësuar këto si ‗mendime të 

sëmura‘, pasojë e ‗lëkundjes ideologjike‘ shkaktuar prej ‗presionit mikroborgjez‘ dhe komunistët e guximshëm që i 

shfaqën ato u përjashtuan në masë si elementë antiparti. Ndaj çdo interpretim i realitetit në kundërshtim me 

interpretimin e udhëheqësve u konsiderua herezi. Në një praktikë gati fetare edhe heretikët e dikurshëm u detyruan të 

kryenin ritualin e autokritikës, qoftë edhe nëpërmjet letrave dërguar Enver Hoxhës. Këtu kemi përzgjedhur një letër të 

tillë të ish-anëtarit të partisë Njazi J. i përjashtuar pikërisht për rolin e tij në Konferencën e Tiranës në 1956: ―..Po përse 

ndodhi kjo? Simbas mendimit tim kjo ndodhi sepse edhe unë kohët e fundit (para Konferencës së Tiranës) nuk i 

shpëtova ndikimit të ideologjisë borgjeze, nuk i rezistova presionit të saj, dhe në një moment të caktuar u tregova i 

lëkundshëm...mua më vret thellë ndërgjegja që e vura veten në opozicion me vijën e Partisë e cila ka qenë gjithmonë e 

drejtë. Unë u lëkunda sepse kuptova shtrembër disa çështje parimore që u diskutuan në kongresin e XX të PK të BS. 

Veçkësaj kuptoja gjithashtu shtrembër esencën e demokracisë së brendshme dhe disiplinën në Parti..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.824, Fl. 149-162.  Për fjalimin e Enver Hoxhës në Konferencën e Tiranës shih:  Hoxha 

Enver, Vepra, V.13, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 202-237. 
324 E njëjta gjë ndodh së pari në KQ bolshevik në Bashkimin Sovjetik. Pas eliminimit të mendimtarëve të shquar 

marksistë si Troçti, Buharin, Zinovievi dhe Kamenievi ata u zëvendësuan me drejtues të cilët vinin nga aparati 

administrativ dhe me njohuri teorike mediokre si Voroshillovi, Kaganoviçi, Kirovi, Molotovi, Hrushovi, Mikojani etj. 

Një përjashtim në këtë drejtim ishte vetëm Zhdanovi. E njëjta gjë ndodhi edhe në nivelet e mesme të aparatit partiak 

pas spastrimeve të mëdha të viteve 30-të, ku bolshevikët e vjetër u zëvendësuan masivisht nga kuadro të rinj të ardhur 

nga sektorët prodhues. Në PPSH i vetmi drejtues me njohuri të mira teorike marksiste: Sejfulla Malëshova u përjashtua 

si oportunist që në vitin 1946. Kristo Frashëri e cilëson këtë mungesë niveli intelektual të drejtuesve të PPSH-së si 

shkakun kryesor të shumë problemeve të shpërfaqura në periudhën e pas-luftës, shih: Frashëri, Kristo. Historia e 

lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të PKSH-së. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2006, f. 271-

272. 
325 Rastet e abuzimeve me detyrën janë të shumta dhe me një shtrirje vertikale në hierarkinë partiake. Për të dhënë një 

rast do të përmendim abuzimet e një kuadri të lartë: Sekretarit të I-rë të Pogradecit: Stavri A. Në një letër anonime 

drejtuar Enver Hoxhës drejtuesi lartë i PPSH-së akuzohej për shumë abuzime me detyrën: ―..ay është qelepirxhi i madh 

kur vete në fshat gjënë e parë të rregullojë të hajë e të pijë mirë për këtë është specialist por shtëpinë e tij s ja ka parë 

fshatari në shtëpi i venë nga kooperativat mollë e arra e çtë duash e me koshe të zgjedhura në kooperativën e dru 

punonjësve bëri moblla me kredi i lau ca nga ca se është sekretar…ay vete çdo ditë në fshat e qëndron atje 1 a 2 sahat 

e kthehet se automobilë ka dietën e merr e rrofshin paret e partisë…po të jetë për gruan e tij ajo gjynah që është 

komuniste llafazane madhe e duket vetja sikur është dhe ajo sekretare se i di të gjitha punët se ja tregon i shoqi..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.909, Fl. 68-72. 
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mungojnë. Anëtarët e partisë në sjelljet e tyre të përditshme shpeshherë nuk shfaqnin ato 

veti të cilat u kërkoheshin duke mos munguar edhe aktet e shumta të rrugaçërisë si 

vjedhjet, rrahjet, kanosjet por edhe vrasjet.
326

 Edhe dhuna fizike dhe psikologjike 

kundrejt femrave dhe raste të ndryshme përdhunimi nga ana e anëtarëve të partisë nuk 

mungojnë.
327

 Shumë komunistë, larg të qenit një model progresi dhe së reje, pasqyronin 

një kulturë tradicionale dhe patriarkale duke ndjekur ritet fetare ose duke qenë 

supersticioz ndaj besytnive të vjetra popullore.
328

 Sigurisht që origjina e tyre e freskët 

rurale ishte përcaktuese në këtë fenomen. Në jetën familjare dhe sjelljen morale 

gjithashtu realiteti linte shumë për të dëshiruar nëse krahasohet me teorinë. Shumë 

anëtarë partie nuk ua nënshtronin dëshirat e tyre seksuale dhe dashurinë parimeve ultra-

konservatore dhe neo-tradicionale të moralit stalinist shqiptar.
329

  

Një tjetër tipar qendror i mentalitetit stalinist ishte edhe vetë-konceptimi i partisë si një 

minorancë luftarake dhe i anëtarëve të saj si luftëtarë të mobilizuar në luftën për jetë a 

vdekje mes së shkuarës dhe të ardhmes.
330

 Parimi leninist i centralizimit të 

vendimmarrjes dhe ai i disiplinës së anëtarëve ishin bazat teorike të këtij mentaliteti. 

Ashtu si në Partinë bolshevike sovjetike, ku ky militarizim i mentalitetit dhe praktikave 

ishte produkt i Luftës Civile Ruse, edhe në Partinë e Punës ndjenja e disiplinës ushtarake 

ishte kalitur gjatë Luftës Nacional-Çlirimtare e cila përfaqësonte për komunistët shqiptarë 

                                                           
326 Mund të përmendim në këtë drejtim një ngjarje të kronikës së zezë të ndodhur në vitin 1952 në Lushnjë por të 

zbardhur nga Hetuesia në vitin 1960. Në ngjarje u përfshinë edhe dy kuadro partie të rrethit Ristan P. dhe Andon A. të 

cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me dashnoren e tyre të përbashkët Marie G. rrëmbyen dhe vranë vjehrrën e 

kësaj të fundit për shkak se ajo kishte zbuluar lidhjen jashtëmartesore të nuses së djalit. Në letrat e tyre, dërguar Enver 

Hoxhës nga burgu, të dy komunistët vetë-shpalleshin si të pafajshëm dhe se akuzat i kishin pranuar nën efektin e 

dhunës fizike gjatë hetuesisë. Por një hetim i dytë i urdhëruar nga Enver Hoxha vërtetoi fajësinë e tyre të plotë në 

krimin e shëmtuar, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.905, Fl. 6-19. 
327 Mes disa rastesh kemi përzgjedhur rastin e Preng P. një kuadro i rëndësishëm partie nga Rrësheni Mirditës i cili qe 

arrestuar për tentativë marrëdhëniesh seksuale me dhunë. Megjithëse Prenga në një letër dërguar Rita Markos përpiqej 

ti justifikonte akuzat si vepër e armiqve kundër një komunisti shembullor si ai, hetimet e organeve shtetërore vërtetuan 

akuzat, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.901, Fl. 42-50.  
328 Në këtë drejtim mund të përmendim një rast kurioz nga fshati Bëzhan i Ersekës. Në një letër dërguar Enver Hoxhës 

nga Antoneta Gj. nga ky fshat, akuzohet ish-bashkëshorti i saj Todi K. sekretar i organizatës bazë të partisë së fshatit si 

njeri i cili nuk përmbush kushtet kulturore për të qenë një anëtar dhe drejtues partiak në fshat. Antoneta për tu hakmarrë 

ndaj ish bashkëshortit kërkon përjashtimin e tij nga partia dhe shtrimin në një spital psikiatrik duke aluduar se ish-burri 

sajë, nisur nga niveli kulturor, mund të kthehej lehtësisht në një komplotist kundër partisë ―..si nënë dhe grua protestoj 

dhe kërkoj kundër tij që Partija të mos mbajë në rradhët e saja të tillë njerës se dhe ajo diskreditohet. Një njeri që 

beson në magjira dhe provokon, çpif dhe bën kompllote karshi gruas dhe femijës së tij, fare lehtë mund të bëhet një 

provokator, një kompllotist, një armik në rradhët e partisë sonë të dashur prandaj këta njerëz partija duhet ti largojë 

nga rradhët e saja. Unë do ti them dhe këto Partisë: se burri tim Todi e ka babanë e tij të çmendur dhe ka 12 vjet në 

çmendinë e Vlorës. Nga disa shenja dyshoj se dhe ky ka disa mbeturina të semundjes së tet që më vonë edhe mund të 

zhvillohen, prandaj është mirë që të meren masa për kura psikiatrike..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, 

D.757, Fl. 238-242. Për të dhënë dhe një shembull tjetër të nivelit kulturor jo prej komunisti të shumë  anëtarëve të 

PPSH-së mund të përmendim dhe rastin e Pal Gj. anëtar partie dhe brigadier në kooperativën e fshatit Pllanë të Lezhës i 

cili kishte kryer celebrimin e martesës sipas ritit fetar, në fshehtësi. Autoritetet u vunë në dijeni për rastin e Palit nga një 

letër ankimuese e ish gruas së tij drejtuar Enver Hoxhës, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.894, Fl. 66-71. 

Udhëheqja dhe strukturat partiake viheshin në dijeni të mangësive kulturore të komunistëve kryesisht nëpërmjet 

denoncimeve të ish-bashkëshorteve ose të dashurave të tyre, të cilat synonin ti përdornin këto të dhëna për tu hakmarrë. 
329 Nga hulumtimi i rasteve të sjelljeve imorale të raportuara në letrat dërguar KQ një përqindje shumë e lartë e tyre 

kanë për protagonistë anëtarë partie. Sigurisht që ky numër kaq i madh i detyrohet faktit se vendi i duhur për ankesat 

ndaj sjelljes jo etike të komunistëve ishte pikërisht Komiteti Qendror, por gjithsesi një numër kaq i madh denoncimesh 

popullore për sjellje imorale të anëtarëve të partisë nuk mund të mos nënkuptojë një nivel tepër të ulët ndërgjegjësimi 

ideologjik të kuadrit partiak në këtë drejtim. Për ankesat mbi sjelljen imorale të komunistëve shih dosjet: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.815/818/866/867, Viti 1961, D. 756/757/894/909. 
330 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 31-32. 
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një eksperiencë formative themelore.
331

 Një ndër vetitë kryesore në këtë drejtim qe dhe 

vendosmëria në veprim e kuadrove partiake. Besimi i patundur në vijën politike të 

qendrës dhe vetëbesimi në aftësinë personale për implementimin e vijës së partisë 

përbënin një domosdoshmëri për çdo komunist. Një kuadër partie nuk mund ti lejonte 

kurrsesi vetes dyshimin dhe plogështinë, përkundrazi duhej të shfaqej gjithmonë në ballin 

e përpjekjes, në rolin e pararojës me vetëbesimin karakteristik të atij që pretendonte se 

përfaqësonte një të vërtetë shkencërisht të pagabueshme. Njëlloj si oficerët në fushën e 

betejës komunistët nevojitej të gjendeshin gjithmonë në terren, në fabrika, kantiere dhe 

ara, ku me shembullin e tyre vetëmohues të tërhiqnin pas vetes masat drejt objektivave 

ekonomike dhe politike të qendrës.  

Në realitet komunistët shërbenin realisht si oficerë, porse ndryshe nga imazhi i idealizuar 

propagandistik, më shumë sesa me shembuj vetëmohimi dhe punë ata e regjimentonin 

masën e popullit me urdhra dhe shpeshherë edhe me dajak.
332

 Militarizimi mentalitetit 

dhe i praktikave spikat dukshëm në leksikun e tyre bolshevik por edhe në sjelljen e 

përditshme. Disiplinimi dhe regjimentimi i popullsisë dhe i anëtarëve të tjerë ishte një 

detyrë që shumë prej tyre e kryenin me metodat tipike të përfituara nga eksperienca 

partizane. Fakti që shumë nga anëtarët e partisë ishin njëkohësisht edhe kuadro ushtarake 

e përforconte këtë trajtë.
333

 Kjo pasqyrohet edhe në rastet e shumta të brutalitetit kundrejt 

vartësve, popullsisë së thjeshtë dhe sidomos ndaj armiqve të regjimit.
334

 Po nuk 

                                                           
331 Shumë studiues të stalinizmit kanë identifikuar Luftën Civile Ruse si një ndër shkaqet kryesore të fenomenit 

Stalinist. Lufta e ktheu partinë bolshevike në një aparat autoritar me tipare ushtarake duke ndikuar së tepërmi në 

metamorfozën e sovjetëve nga një demokraci me pjesëmarrje të gjerë popullore drejt degradimit të tyre dhe kthimit në 

leva të aparatit partiako-shtetëror. Përveçse hodhi themelet institucionale të autokracisë bolshevike Lufta Civile qe 

gjithashtu edhe një shkollë politike për mijëra kuadro, të cilët brendësuan metodat e shtrëngimit si mjetin më efikas të 

arritjes së objektivave politike, shih: Suny Ronald Grigor, Proletarian Dictator in a Peasant Land: Stalin as Ruler, 

Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991, f. 7-8; Fitzpatrick, Sheila. The Russian Revolution, Oxford: Oxford 

University Press, 1994, f. 70-72. Nën këndvështrimin e autorit (S.M) edhe për stalinizmin shqiptar eksperienca e Luftës 

nacionalçlirimtare përbënte shkollën e vërtetë politike për kuadrot kryesorë drejtues të PKSH-së. Këtë e pranonte edhe 

vetë regjimi: ―..Partia Komuniste e Shqipërisë, lindi u rrit dhe u sprovua si udhëheqëse me autoritet dhe zotësi të 

pashoq në luftën revolucionare kundër pushtuesve dhe tradhtarëve. Ajo nuk priti të mësonte më parë teorinë marksiste 

leniniste pa të hidhej në luftë. Ajo e mësoi dhe e zbatoi njëkohësisht këtë teori me besnikëri dhe në mënyrë krijuese në 

zjarrin e luftës, në situatat e koklavitura..‖, shih: Instituti Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1968, f. 191. Të njëjtën rëndësi eksperiencës 

formuese të LANÇ i jep edhe kritiku antikomunist shqiptaro amerikan Jani Dilo: Dilo Jani I, The Communist Party 

Leadership in Albania, Washington DC: Institute of Ethnic Studies Georgetown University, 1961, f. 4. 
332 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e fshatarit nga Puka: Ram S. Në letrën dërguar Enver Hoxhës, 

Rama ankohet për keqtrajtimin e babait të tij të moshuar nga ana kryetarit të Komitetit ekzekutiv të rrethit Gjon Gj. 

Shkaku i brutalitetit nga ana e zyrtarit të lartë ishte mospjesëmarrja aktive e familjes së Ramës në punët e kooperativës 

duke mos kryer mjaftueshëm ditë pune, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 16-20. Raste të tilla, ato të 

brutalitetit dhe dhunës të komunistëve kundrejt fshatarëve për ti detyruar ata të përfshiheshin në procesin e punës në 

kooperativa, janë jashtëzakonisht të shumta në letrat e popullsisë dërguar KQ. Ky brutalitet dhe parapëlqim për metodat 

shtrënguese ishte i përhapur jo vetëm mes komunistëve të thjeshtë por edhe mes drejtuesve të lartë në lokalitete, siç 

dëshmon pikërisht rasti i Pukës që sipërcituam. 
333 Për të dhënë një rast konkret do të përmendim çështjen e poetit të ri Jorgo B. Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, 

Jorgua ankohet për xhaxhanë e tij, një oficer madhor dhe anëtar partie, i cili për ta disiplinuar dhe ndarë nga e dashura 

që nuk pëlqehej nga familja e kishte thirrur nën armë në një repart pune, duke menduar ta disiplinonte nëpërmjet 

aktivitetit të rëndë të punës dhe stërvitjes. Në debatin mes nipit dhe xhaxhait autoritet mbajtën anën e oficerit, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 32-49.    
334 Aspekti më i përhapur i sjelljes brutale kundrejt kategorisë së të persekutuarve nga nomenklatura ishte braktisja e 

tyre në kushte të mjerueshme ekonomike dhe sociale. Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e Nurie N. 

Nuria ishte vajza e një antikomunisti të shquar dhe, në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, lutej ti jepej një punë çfarëdo 

për të mbijetuar. Enver Hoxha urdhëron të ndihmohet dhe le këtë shënim në letrën e saj: ―Ti gjendet një punë të rrojë 

dhe të rrisë fëmijën pavarësisht se është çupa e Qazim K. Të vdesë për bukë nuk duhet lenë, duhet ta ndihmuarë të 
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mungonin dhe rastet e kundërta. Shpesh anëtarët e partisë shfaqnin edhe sjellje 

oportuniste si familjariteti i tepruar me vartësit, favorizimet dhe nepotizmi si dhe zbutje të 

luftës së klasave kundrejt armikut politik.
335

 Të ndodhur përpara vështirësive gjatë 

detyrave që u ishin ngarkuar, shumë nga ata humbisnin vendosmërinë e kërkuar dhe 

shfaqnin plogështi, edhe si pasojë e nivelit të tyre të ulët ideologjik dhe profesional. Edhe 

në aspektin politik shumë nga ata në vend të ballit të luftës shpeshherë ‗fshiheshin në 

prapavija‘ duke mos përmbushur modelin shembullor. Kjo duket qartazi në refuzimin e 

shumë anëtarëve të partisë në fshat për tu futur në kooperativa, ose në përpjekjet e shumta 

të komunistëve në qytete për të kërkuar punëra të rehatshme zyre.
336

 Ky dis-balancim i 

shumë kuadrove partiakë, ndërmjet sektarizmit, ekstremizmit brutal nga njëra anë dhe 

rrëshqitjes në oportunizëm dhe në plogështi nga ana tjetër, nuk mund të mos i shqetësonte 

organet drejtuese lokale dhe qendrore, të cilat në këtë drejtim përdornin sanksionet e 

parashikuara në statutin e PPSH-së. 

Megjithëse në propagandën zyrtare komunistët pretendonin se gëzonin mbështetjen 

mbarë-popullore për politikat e tyre, në realitet çështja ishte shumë më e komplikuar. Bile 

e kundërta mund të pohohet shpeshherë. Të vetë-pagëzuar si një pakicë revolucionare 

komunistët e kishin shumë të fortë ndjenjën e izolimit nga masa e madhe e popullsisë. Të 

ndërgjegjshëm që shumë nga politikat e tyre hasnin në qëndresën e shtresave të gjera 

popullore dhe jo vetëm në atë të një pakice, siç ishte padyshim kolektivizimi i bujqësisë,  

si edhe nga fakti real se shteti i tyre gjendej  i rrethuar nga shtete armiqësore, komunistët 

shqiptarë, njëlloj si ata sovjetikë, kishin tepër të zhvilluar mentalitetin e rrethimit. Kjo 

ndjenjë e gjithë-pranishme rrethimi frymëzonte një politikë konspirative e cila përbën një 

tipar lehtësisht të dallueshëm në praktikat partiako-shtetërore.
337

 Dyshimi i vazhdueshëm 

                                                                                                                                                                             
rrojë. Punë të thjeshtë kërkon. Shumë burrave të ligj ju gjejnë punë! Jo kësaj që është grua. Mos jeni kaq sektarë se 

s‟ka çi bën pushtetit çup e K...‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 220-225.    
335 Për të dhenë një shembull do të citojmë një rast tipik nga shumë raste të ngjashme. Ngjarjen në fjalë do ta 

shkëpusim nga letra e Pal V. drejtuar KQ, ku ai denoncon abuzimet e kryera nga kryetari kooperativës së fshatit 

Bishqethëm të Lushnjës. Më vonë një hetim i Komitetit të partisë së Rrethit do ti konfirmonte akuzat dhe ndaj kryetarit 

do të merrej masa shkarkimit dhe vërejtjes së rëndë me paralajmërim: ―..shoku Mihal Sh. të gjithë njerëzit e tijë i ka 

vënë në vëndetë drejtuese dhe në punra më të lehta dhe në prodhimë nuk ka dhe ndonjë që ka kërkuarë të largohet nga 

njerezit e tijë është larguarë nga këto ka lindurë  nga masa karshi kryetarit  që këta njerëz të ngrenë zërinë me të drejtë 

por nga kryetari duke pasurë simpathi nga njerëzit e tijë u është përgjigjurë me të keqë dhe u është mara masa shumë 

të rënda…ka arriturë që në kooperativën tonë të bëhen disa vjedhje dhe shpërdorime të mëdha se vetëm guzhinën  e ka 

nxjerë revizionimi rrethit me 45 mijë lekë vetëm për 9 muajë porë ashtu dhe magazinë që është turp ta përmendimë..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 153-158.    
336 Ky ishte një fenomen tepër prezent për kohën. Të shumta janë letrat e komunistëve që lypin privilegje dhe ankesat 

nga fshati për braktisjen e tyre nga anëtarët e PPSH-së. Për të dhënë dy shembuj do të përmendim së pari një letër 

dërguar Enver Hoxhës nga fshati Soropull i Përmetit ku letërshkruesi ankohej për braktisjen në masë që komunistët i 

kishin bërë punës bujqësore në kooperativë duke u zhvendosur në qytete: ―..Këtu komunistët nuk punojnë sa duhet si 

komunist por kanë gjetur rrugëdalje me të shpërngulur nga fshati. Që kjo ka rënë shumë në sy të keq në popull. Nuk më 

duket e mirë sepse Partia ka thënë do ta bëjë si Qytetin dhe Fshatin..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, 

Fl. 150-153. Në një letër tjetër anëtari i partisë Nuri V. i kërkonte sekretarit të Enver Hoxhës, Haxhi K. një takim me 

Sekretarin e parë. Qëllimi i takimit ishte dëshira e Nuriut për të mos u transferuar si drejtor ndërmarrjeje jashtë Tiranës, 

por rikthimi i tij në një punë zyre pranë KQ ose në ndonjë ndërmarrje në Tiranë. Për të arritur këtë qëllim Nuriu kishte 

muaj që i kërkonte aparatit të KQ një takim me Enver Hoxhën. Vetë Enver Hoxha, dukshëm i acaruar nga një insistim i 

tillë i Nuriut vendosi këtë shënim në raportin e sekretarit të tij mbi kërkesat e Nuriut: ―Të thirret nga organizata bazë – 

të kritikohet, të vihet përpara përgjegjësisë së shkuarjes në detyrë, dhe në rast se nuk shkon të pushohet, dhe ti shkruet 

arsyeja e pushimit në librezën e punës‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 1-9.    
337 Të shumta janë letrat e komunistëve të sanksionuar nga aparati partiak për shkelje të frymës konspirative dhe 

nxjerrjes të sekretit partiak. Për më tepër kjo temë ishte një ndër kritikat kryesore të Enver Hoxhës ndaj aparatit partiak 

gjatë konferencës së famshme të Tiranës të vitit 1956. Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur rastin e Margarita 

M. anëtare partie dhe punonjëse e aparatit të Komitetit të Librazhdit. Margarita, e cila ishte dhe bashkëshortja e 

kryetarit të Komitetit ekzekutiv, kishte përfolur nëpër qytet sjelljen imorale dhe jo-etike të Sekretarit të parë të 
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dhe fetishizimi i sekretit partiak dhe shtetëror mund të shpjegohet kryesisht nën këtë 

dritë. Padyshim që zakoni i kësaj praktike qe formësuar gjatë eksperiencës së Luftës 

Antifashiste-Nacionalçlirimtare, ku komunistëve u qe dashur të përballonin, në shumë 

raste me sukses dhe në disa raste të tjera jo, fushatat policore represive të organeve 

fashiste.
338

 Ky mentalitet kishte një bazë të fortë edhe në ideologjinë zyrtare e cila i 

prezantonte komunistët si pararojën e së ardhmes, pararojë që duhet të luftonte në mesin 

e prapambetjes së të shkuarës, mbartëse të së cilës qenë edhe segmente të gjera të 

popullsisë. Nëse pjesa dërrmuese e popullsisë mendohej se binte në pozita armiqësore për 

shkak të prapambetjes dhe mungesës së vizionit, një pjese e mirë ë popullatës 

identifikohej si armike politike e drejtpërdrejtë e sistemit. Pikërisht konceptimi i 

kategorisë së armiqve na jep një tablo të qartë të paranojës së rrethimit të gjithanshëm 

dhe të politikës represive tipike të stalinistëve. Kategoria kryesore e armiqve qenë 

kryesisht grupet shoqërore të cilat kishin humbur pushtet politik, ekonomik dhe 

ideologjik si pasojë e ardhjes së komunistëve në pushtet. Por kësaj kategorie u shtoheshin 

vazhdimisht grupe të tjera shoqërore të cilat mendohej se prekeshin nga implementimi i 

politikave revolucionare të sistemit. Fryma e dyshimit nxiste politika represive ndaj një 

numri gjithmonë në rritje të popullsisë dhe shtimi i numrit të pakënaqurve mbarste akoma 

edhe më shumë komunistët me dyshim dhe pasiguri. Ky rreth vicioz, kjo praktikë e 

‗krijimit të vazhdueshëm të armiqve‘ përbën një tipar klasik të stalinizmit.
339

  

I lidhur ngushtë me ndjenjën e rrethimit dhe konspiracionit ishte dhe mentaliteti i 

dyshimit. Vigjilenca e vazhdueshme ndaj çdo individi, sidomos ndaj kategorive të 

caktuara si të dyshimta politikisht, konsiderohej një detyrë primare e çdo anëtari partie.
340

 

Siç thoshte dhe shprehja e super-cituar e Leninit: ‗çdo komunist është një çekist‘. Por 

vigjilenca nuk duhej të praktikohej vetëm me kategoritë klasike të të dyshuarve. Një 

komunist dyshon ata që ka poshtë vetes në shkallën e autoritetit dhe statusit shoqëror, por 

                                                                                                                                                                             
Komitetit të partisë për rrethin: Selim A. Si pasojë në qytet ishte diskredituar si Komiteti partisë ashtu dhe Komiteti 

ekzekutiv, duke nxitur KQ të merrte masa disiplinore. Mbi letrën shfajësuese të Margaritës Enver Hoxha la këtë 

shënim: ―Masat e mara janë të drejta. Jo vetëm ti thuhet kësaj por dhe në organizatën e saj dhe sidomos shokut Kadri 

M. (jo si burri sajë , me të cilin flet mbarë e prapë sigurisht, por si anëtar i byrosë dhe të marre fund kjo punë‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 155-169.    
338 Dokumenti më i rëndësishëm i historisë së PKSH-së: Procesverbali Mbledhjes së themelimit, ishte zbuluar dhe 

sekuestruar nga policia fashiste në 1942, duke dekonspiruar emrat e Komitetit Drejtues dhe të 200 komunistëve 

themeltarë, si edhe duke privuar arkivin e KQ nga dokumenti themelor i ekzistencës së vet, shih: Frashëri, Kristo. 

Historia e lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të PKSH-së. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 

2006, f. 173-177. Për origjinën e frymës së konspiracionit dhe militarizimit të mentalitetit në PPSH shih edhe: Dilo 

Jani I, The Communist Party Leadership in Albania, Washington DC: Institute of Ethnic Studies Georgetown 

University, 1961, f. 4. 
339 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 22. 
340 Për të dhënë një shembull tipik të vigjilencës së anëtarëve të partisë kundrejt armikut të klasës kemi përzgjedhur një 

letër anonime informative të shkruar nga një anëtar partie i vetëquajtur ‗Qytetari‘. Letra tregon se denoncimi dhe 

vigjilenca karshi ish-borgjezëve konsideroheshin jo vetëm si detyra të çdo anëtari partie, por mbi të gjitha si një 

detyrim qytetar për çdo shtetas të ndershëm: ―..Si gjithë qytetarët e R.P Shqipërisë dhe si AP Punës së Shqipërisë 

informoj sa më poshtë vijon: në lagjen Vojo Kushi, në rrugën e Barrikadave dhe në rrugën B. Curri, rrugicën Keta 129, 

Hajrie Gj. posedon 3 palë shtëpi pronë private, dhe vetë banon në lagjen V. Kushi...Cila është Hajrie Gj? Burri sajë ka 

qenë me pozitë në kohën e Turqisë dhe në kohën e regjimit të satrapit zogoll. Hajria gjatë okupacionit italian-gjerman 

ka strehuar bazhibozukë. Vëllai sajë Seit M. ka kryer krime dhe për këtë është dënuar me vdekje nga Pushteti tonë 

Popullor...me anë të kësaj letre ngre çështjen: Si mund një familje tillë të disponojë sot në pushtetin tonë popullor 3 

palë shtëpi e pasuri të tjera që po të informoheni më mirë nga organet kompetente mund të ketë pasuri të tjera. Del 

pyetja: pse nuk i janë shtetëzuar dy palë shtëpi?....Unë  si qytetar dhe AP kamë të drejtë të informoj mbi sa më sipër. 

Mund të dali pyetja: po ju ku ishit deri tani? Po unë nuk jam tiranas që ti dinja këto por kur u informova, po ju 

informojë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 49-52 
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edhe të ngjashmit e vet si dhe eprorët.
341

 Mungesa e vigjilencës mund ta shtynte 

komunistin në radhët e oportunistëve. Me shtimin e vazhdueshëm të numrit të anëtarëve 

të partisë, frika se mos elementë karrieristë, ose më keq akoma armiq të infiltruar, 

depërtonin në shtabin e përgjithshëm të revolucionit‘ përbën një nga brengat kryesore të 

udhëheqjes partiake dhe një ndër temat kryesore të denoncimeve përmes letrave drejtuar 

KQ.
342

  

Anëtarësimi në Parti përbënte një praktikë strategjike në shumë drejtime. Nga ana e 

pjesës së popullsisë përfshirja në pararojën revolucionare ishte një shteg i domosdoshëm 

jo vetëm për ngritjen profesionale dhe materiale por edhe në statusin special shoqëror dhe 

kulturor që një komunist gëzonte.
343

 Ky fakt do të nxiste një numër të madh të individëve 

drejt ‗rrugës së lavdishme‘ të partisë. Sigurisht që në mesin e atyre shtetasve që aplikonin 

për të hyrë në PPSH kishte edhe shumë idealistë, të cilët më shumë sesa nga përfitimet 

konkrete frymëzoheshin nga ndjenja e vetë-sakrificës nëpërmjet marrjes përsipër të 

përgjegjësive dhe barrës që statusi komunistit përmbante. Përcaktimi i përqindjes së 

secilës kategori, oportunistëve dhe idealistëve, është tejet i vështirë, porse me siguri 

transformimi i komunistëve nga një parti radikale punëtorësh dhe intelektualësh nën 

përndjekje policore në një parti që monopolizon çdo pushtet dhe të mirat materiale që 

burojnë nga ky kontroll do të shkaktonte logjikshëm një dis-balancim në favor të 

                                                           
341 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e 12 komunistëve nga fshati Lumas i Beratit, drejtuar Enver 

Hoxhës, ku denoncohej si sabotator dhe oportunist sekretari organizatës bazë të Kooperativës: Islam H.: ―..Këtu e kemi 

fjalën për një xhest të sekretarit tonë të organizatës Islam H. i cili nuk është i vendosur për partinë tonë mesa e kemi 

njohur neve. Nisemi nga këto që po ju themi Ju shoku Enver sepse në kohën kur do të mblidhej Kongresi III-të i Partisë, 

shoku Islam ra në kompromis me kulakun dhe armikun e fshatit tonë Dasho Sh. nga i cili populli krahinës sonë ka 

vuajtur njëmijë të zeza, kurse Islami i shkoi për darkë në shtëpi ku u prit me mish e raki…prapë në pragun e Kongresit 

të IV-të të Partisë qe angazhuar për të bërë një sabotim tjetër…mori një sasi duhani dhe e shpuri në shtëpi të tijë…Ne 

ju premtojmë shoku Enver nëpërmjet kësaj letre se titullin e komunistit do ta mbajme lart dhe nuk do lejojmë asnjë 

shkelje të statutit do shtojmë edhe më shumë vigjilencën dhe do ta ruajmë si sytë e ballit pastërtinë e Partisë..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 159-164. 
342 Goditja e një komunisti duke hedhur hije dyshimi mbi të shkuarën e tij politike ishte një ndër metodat më të 

përdorura në letrat dërguar KQ. Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e një letre anonime nga Vlora, 

drejtuar Enver Hoxhës, ku akuzohej instruktori Komitetit të partisë: Kozma Dh. si ish pjesëtar i Ballit Kombëtar dhe 

abuzues detyre: ―..Ky person gjatë okupacionit të ballit dhe gjermanëve ka qenë bashkëpuntor i tyre dhe në ditët e 

fundit që do të kapitullonin gjermanët dhe ballistat Kozma Dh. së bashku me postkomandantin e Mifolit u hodhën me 

partinë dhe mbasi mbaroi lufta Kozma Dh bashkë me postkomandantin e Mifolit që e kishte shok të ngushtë dhe që 

ishin që të dy bashkëpuntor spiunazh i ballit kanë dalë në fotografi në Tiranë dhe kjo fotografi ndodhet në shtëpinë e 

kapitenit Sotir D. në shërbim pranë komandës së përgjithshme të ushtrisë Tiranë. Shoku i Kozmait, ish postkomandanti 

Mifolit u kap nga partia për veprime spiunazhi që kish bërë me ballin dhe u dënua me vdekje. Ndërsa shoku i tij Kozma 

Dh. futur kontrabandë në parti bën punë armiqësore edhe sot sepse ky nuk është i ndershëm për të qenë anëtar partie 

që duke çfrytëzuar postin që ka në komitetin e Partisë bën dallavere dhe maskarallëqe duke mbrojtur njerëzit e poshtër 

si Misto N. dhe të shoqen e tij vetëm dhe vetëm pse gruan e Mistos e ka si gruan e tij..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.815, Fl. 129-133. 
343 Pranimi në parti ishte dhe një konfirmim i statusit shoqëror për ata individë që kishin problem në biografinë 

familjare. Anëtarësimi në parti e rehabilitonte statusin e individit, duke i hapur atij shtigjet e barazisë me shtetasit e 

tjerë. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit Pavli T. nga Cërriku, dërguar KQ. 

Pavli ankohej se për arsye se kishte xhaxhanë të arratisur Komiteti partisë së rrethit Elbasan nuk pranonte kandidaturën 

e tij për anëtar partie: ―..Duke parë që PP Shqipërisë asht udhëheqsja dhe organizatorja klasës punëtore e cila po 

ndërton socializmin në vendin tonë për të mirën e popullit shqiptar vendosa të paraqes dokumentat e mija për tu 

pranuarë në radhët e PPSH-së si kandidat partije...pamvarësisht nga qendrimi negativ i xhaxhait unë dua të jem dhe 

dëshirojë me të madhe të drejtën për tu pranuarë në PPSH me qëllim që të gjitha forcat e mija aktivitetin tim dhe 

qënien time tia dedikoj Popullit Partisë dhe Atdheut. Nga të afërmit e mij, kushurinj të parë kamë katër anëtar partie 

dhe ndodhen me punë në Q.Stalin. Për këtë arsye unë dua që të ndjek shembullin e kushërinjve të mij të Q.Stalin se sa 

shembullin e xhaxhait..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.752, Fl. 29-33. 
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oportunistëve.
344

 Nga këndvështrimi i udhëheqjes anëtarësimet në Parti, siç e theksuam 

dhe më lart, përbënin një shqetësim të vazhdueshëm. Sa më shumë zgjerohej anëtarësia e 

partisë, aq më shumë burokratizohej ajo dhe aq më i vështirë bëhej kontrolli i qendrës 

ndaj përbërjes shoqërore të komunistëve dhe sjelljes së tyre reale në përditshmëri. Ky 

shqetësim kishte brengosur tej mase Leninin që në vitet e para të pushtetit sovjetik, dhe 

zgjidhja kryesore ndaj këtij problemi qe gjetur tek diskriminimi i nëpunësve ndaj 

punëtorëve në rekrutimet në parti, tek kontrolli i imtësishëm i origjinës shoqërore dhe 

biografisë së kandidatëve për anëtar partie, si dhe tek spastrimet e vazhdueshme 

periodike të anëtarësisë nëpërmjet komisioneve të kontrollit dhe një politike të 

kujdesshme kuadri (chistka).
345

 Partia e Punës e imitoi fije për pe këtë praktikë origjinale 

sovjetike. Verifikimi i kartave të anëtarësisë përbënte një ndër ritualet më dramatike mes 

komunistëve. Anëtari kalonte nën  hetimin e hollësishëm të komisioneve të kontrollit ku 

çdo aspekt i jetës së tij, politike apo personale, përbënte objekt hetimi. Zbulimi i ndonjë 

ceni në biografinë ose në sjelljen shoqërore dhe familjare të anëtarit mund të sillte 

ndëshkime që varionin nga vërejtja dhe deri tek përjashtimi nga radhët e partisë.
346

 

Zakonisht një autokritikë nga ana të interesuarit ishte i vetmi mjet mbrojtës në 

dispozicion.
347

 Spastrimi kryesor në historinë e PPSH-së qe ai i janarit të  vitit 1950, por 

                                                           
344 Kjo mund të konfirmohet edhe nga numri jashtëzakonisht i madh i kërkesave për punë të rehatshme, ofiqe dhe 

privilegje të shprehura në letrat e anëtarëve të partisë drejtuar organeve udhëheqëse. Numri i madh lutjeve, ankesave 

dhe denoncimeve të anëtarëve të partisë ka si motivim kryesor pikërisht dëshirën e tyre për të përfituar privilegje ose 

frustrimin e tyre nga mungesa e shtigjeve për një karrierë burokratike të suksesshme. Nën këndvështrimin tonë ishte 

kundërvënia burokratike stimuli kryesor i letrave të shumta denoncuese dhe jo shkaqet parimore me të cilat 

letërshkruesit zakonisht justifikonin letrat e tyre. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një letër 

tipike të kësaj forme, atë të anëtarit të partisë Arqile B. nga Fieri, i cili i ankohej Hysni Kapos se nuk e emëronin në një 

vend pune me përgjegjësi, duke denoncuar edhe kuadro të tjerë që sipas tij nuk i meritonin emërimet: ―..Unë shoku 

Hysni jam në Parti dhe s‟kam pasë asnjë vërejtje. Kam qenë kurdoherë me vijën e Partisë dhe as një gjë të keqe nuk i 

kam bërë Partis. Kjo shikohet nga dokumentet e Partis që s‟kam asnjë vërejtje. Kohët e fundit kam mbaruar gjimnazin. 

Këtu në Fier ka pasur mungesë kuadri dhe kanë ngritur njerse që kan qen djem kulakësh, siç është Musa R, që është 

implikuar në vjedhje, është len pa punë më tepër se një vjet dhe kohët e fundit është emëruar drejtor ndërmarje. Po 

kështu dhe Miti N para disa vjetëve ka qenë në Kryeministri ka vjedhur atje dhe sot është emëruar shef plani në 

Komitetin ekzekutiv. Unë nuk e kam fjalën se dua pozitë, sepse shef plani nuk është punë pozite, porse e kam te trajtimi 

keq që më bëhet..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.771, Fl. 193-195.     
345 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 20. 
346 Për të dhënë një shembull nga një praktikë e tillë do të përmendim rastin e anëtarit të partisë: Mersin K. Mersini 

ishte kapiten i Policisë Popullore dhe shërbente si shef i Rajonit të Policisë nr. 2 në Tiranë. Pas një hetimi mbi 

biografinë e tij, Ministria e Brendshme e shkarkoi nga detyra dhe Organizata bazë e sanksionoi me paralajmërim për 

shkak se kishte falsifikuar biografinë e tij, duke fshehur faktin se babai tij kishte shërbyer me armë në radhët e Ballit 

Kombëtar gjatë Luftës. ‗Demaskimin‘ e Mersinit e kishte kryer Komiteti partisë së Përmetit, qyteti origjinës së 

Mersinit, në bazë të deklaratave të 3 veteranëve  të UANÇ. Në letrat e tij dërguar Enver Hoxhës, Mersini i hidhte 

poshtë akuzat dhe shfaqte vuajtjen emocionale tipike te komunisteve ne raste te tilla. Ai, si në raste të shumta të 

ngjashme si ky, paraqiti disa deklarata nga veteranë të tjerë të rrethit në fjalë që rehabilitonin figurën e babait të tij. Por 

organet partiake nuk i pranuan këto, duke lenë në fuqi masën ndaj Mersinit: ―..Shoku Enver unë nuk kuptoj se sa lloj 

komunistësh kemi në partinë tonë? Këtë pyetje e bëj se e kam të qartë se partia është një dhe komunistët janë një lloj të 

gjithë për të, por sekretari II-të i partisë për rrethin Përmet kur unë i thashë se kam 15-20-30 deklarata nga komunistët 

e katundit tim që hedhin poshtë çpifjen kundrejt babajt tim, ay më tha: Neve kemi deklarata nga ca komunistë më të 

mirë. Një përgjigje e tillë nuk mendoj se është e drejtë. U ktheva në Tiranë ashtu si vajta pa mbaruarë punë dhe shkova 

te shoku Vilson dhe ay më tha shko në shtëpi dhe rri i qetë. Por si mund të rri unë i qetë? Kur unë po bëj gati 4 muaj që 

qëndroj pa punë, i sëmurë gati për operacion kurse çështja s‟po përfundon. Ju lutem juve personalisht edhe një hërë 

beuni një mjek i vërtetë si kurdoherë për të nxjerë në shesh diaknozën e kësaj sëmundje që po e çon personin tim drejt 

ekstremit. Kam besim se e vërteta nuk do humbas edhe sikur unë të pushoj së qenuri, partia do ta nxjerë..‖, shih:  

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 1-33. 
347 Autokritikat ishin mjeti kryesor i ritualit Bolshevik për rikthimin në statusin e mëparshëm partiak. Në mentalitetin 

stalinist rehabilitimi qe i mundur pas ndreqjes së ndërgjegjes së personit që kishte kryer një faj të rëndë, dhe kjo ndreqje 

vinte si pasojë e mohimit të vetvetes së dikurshëm për të ringritur nëpërmjet punës një personalitet të ri, të pastër nga 
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në çdo kohë secili anëtar i Partisë së Punës mund të thirrej për  verifikim nëse ndaj 

deklaratave të tij binte ndonjë hije dyshimi, shpeshherë edhe si pasojë e ndonjë 

denoncimi ndaj tij nga ndonjë letërshkrues.
348

 Por filtri kryesor për anëtarësinë ishte 

pranimi në Parti. Siç e thamë edhe më lart kriteri themeltar ishte origjina shoqërore dhe 

biografia politike personale dhe familjare e kandidatit. Statuti partisë theksonte se anëtar 

mund të qe vetëm ai shtetas që nuk shfrytëzonte punën e të tjerëve. 

Në fillimin e viteve 60-të në gjirin e PPSH-së qe zhdukur çdo frymë debati dhe 

opozicioni zyrtar ndaj vijës udhëheqëse, një karakteristikë që dëshmon një fazë pjekurie 

të natyrës staliniste të institucionit. Pas tërmetit të Konferencës së Tiranës së prillit 1956 

dhe masave ndëshkuese që u morën karshi komunistëve opozitarë i vetmi rast 

kundërshtimi i politikës së udhëheqjes do të jetë kritika e hapët e Koço Tashkos ndaj  

kursit anti-sovjetik dhe pro-kinez të E. Hoxhës. Në dy vitet e trajtuara në këtë studim, 

1960-1961, nuk gjendet as edhe një letër e vetme, as edhe një rast i vetëm kritike ndaj 

politikave të udhëheqjes nga ndonjë komunist. Përkundrazi ka një mori letrash ish 

opozitarësh, komunistë që në të shkuarën kishin shprehur kundërshti ndaj vijës së 

qendrës, të cilët ndërmarrin ritualin klasik të autokritikës dhe luten të ri-pranohen në 

Parti.
349

 Siç thoshte dhe maksima e famshme e Trockit: ‗Partia ka gjithmonë të drejtë‘. 

Por udhëheqja e lartë komuniste ishte tepër e dyshuese ndaj ish-opozitarëve dhe, 

megjithëse shumë nga këta të fundit përbetoheshin me anë të letrave të shumta për 

                                                                                                                                                                             
veset dhe qëndrimet e gabuara të së shkuarës. Komunistët shqiptarë e kishin mësuar me mjeshtëri artin e autokritikës 

dhe e përdornin atë vazhdimisht sa herë që ishin në një pozicion të vështirë. Për të dhënë një shembull kemi 

përzgjedhur letrën autokritike drejtuar Byrosë Politike të Sami B. Samiu kishte mbajtur dikur një post të lartë partiak në 

Durrës por qe përjashtuar nga partia për mangësi në punë: ―..në bazë të këshillave të byrosë politike edhe unë jam 

përpjekur që ti kuptoj drejt gabimet e mija dhe të punoj pa u lodhur për zbatimin e detyrave të partisë dhe të Shtetit, 

për të qenë në rregull në të gjithë drejtimet. Duke u nisur nga këto, unë mendoj se edhe për mua ka ardhur koha që të 

merret ndonjëfarë mase për rehabilitim si ta shikoj të arsyeshme Byroja Politike. Për këtë unë ju lutem shumë shokë të 

byrosë poliike që ta rishikoni kërkesën time ashtu siç është zakon në Partinë tonë me dashuri. Në këto çaste më 

kujtohen këshillat që shoku Mehmet Shehu më dha në atë kohë në mbledhjen e Byrosë Politike „Ne mendojmë se ty nuk 

të mungon as gjë. Mvaret nga ti. Ne do të japim dorën‟. Unë kam bërë gjithshka që mvaret nga unë, akoma më shumë 

do të bëj në të ardhmen. Prandaj edhe një herë ju lutem të rishikohet mundësija për të më dhënë dorën..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.824, Fl. 27-28. 
348 Për të dhënë një shembull të një rasti të tillë kemi përzgjedhur letrën e anëtarit të partisë Riza B. nga fshati Kuç i 

rrethit Skrapar, drejtuar KQ, ku ai denoncon falsifikimin e biografisë nga dy anëtarë partie nga po ky fshat: ―..Këtu më 

poshtë po ju jap biografinë e shokëve Nesim dhe Bajram A. të cilët janë anëtarë të Partisë së Punës së Shqipërisë, 

mbasi nuk jam i qartë për auto-biografinë e tyre. Është si më poshtë. Shoku Nesim dhe shoku Bajram kanë qenë me 

Ballin Kombëtar bashkë me daiun dhe kushërinjtë e tyre. Daiu ka qenë Ismail S. i cili ka qenë çet komandant i ballit 

bashkuar me Abaz Ermenjin dhe Abaz Postenën dhe kushërinjtë e tyre Hajdar A. dhe Nexhip A. të cilët kanë qenë 

komandanta të ballit dhe sot janë armiq të betuar të popullit. Familja e shokëve Bajram dhe Nesim kanë qenë të pasura 

dhe me kartën e bardhë të anëtarësisë së ballit kombëtar të leshuar nga Ismail Cakranji me vulën dhe firmën e tij..‖. 

Pas verifikimit nga ana KQ të kësaj letre, dy komunistët e sipërpërmendur u ndëshkuan me vërejtje në kartën e 

anëtarësisë dhe u shkarkuan nga çdo post drejtues, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 29-33 
349 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e Peço K. njërit prej komunistëve më aktivë në kritikat drejtuar 

udhëheqjes së PPSH-së në Konferencën e Tiranës. Peçoja, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, e quan të padrejtë 

përjashtimin e tij nga Partia 4 vjet pas ngjarjes dhe përpiqet ta zvogëlojë rolin e tij në konferencën e famshme. Ai kryen 

gjithashtu një autokritikë duke mohuar qëndrimin e tij të dikurshëm: ―..Gabimi im ahere qe ky se i influencuar nga 

shtypi, liberalizmi i krijuar dhe sidomos nga pranimi i gabimeve të shokut Stalin, unë besimin e kisha krijuar se 

Komiteti Qendror do ti shifte ashtu siç mendonja dhe unë kurse e vërteta qe se Komiteti Qendror e dënoi liberalizmin, 

oportunizmin në rrugën e drejtë të Partisë...ndërhyrja juaj në Konverencë më pruri në vehte mua ashtu siç mund të ketë 

prurë dhe shokë të tjerë. Unë i vura detyrë vehtes që kjo është rruga e Partisë dhe çdo mendim tjetër të çon në gabime 

edhe më të rënda dhe fillova të analizoj qëndrimet dhe gabimet e mija...unë kisha konfuzion në kokë dhe gjerat që 

ndodhën jashtë në vendet e tjera i komentonja në kokën t‟ime shtrembër...Unë kam gabuar se i kam lenë mendjes s‟ime 

ti rrahi çështjet që s‟mund ti dinte e s‟mund ti kuptonte të gjitha..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.824, Fl. 

167-176 
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besnikëri, vula e renegatit do tu mbetej e pashlyer dhe bashkë me të dhe dyshimi i 

lidershipit dhe vigjilenca e organeve të sigurimit.
350

 

Udhëheqja dhe natyra e saj përbëjnë një objekt të rëndësishëm studimi në qasjen analitike 

ndaj çdo partie të tipit leninist. Kjo sepse vetë pozicioni strategjik i lidershipit diktonte 

shpeshherë disa nga tiparet kryesore të vetë partisë. ‗Kur themi Partia nënkuptojmë 

Lenini, kur themi Lenini nënkuptojmë Partia‘ diktonte strofa e famshme e Majakovskit. 

Çdo analizë e udhëheqjes në stalinizëm fillon pikësëpari me rolin e Sekretarit të parë të 

Komitetit Qendror dhe kultin e individit të ngritur rreth figurës së tij. Ky pozicion 

qendror i udhëheqësit diktohej nga kontrolli personal i tij mbi aparatin burokratik partiak 

dhe popullarizimi i tij nëpërmjet një propagande të vazhdueshme në masat e gjera të 

popullsisë. Në sytë e anëtarëve të thjeshtë të partisë Enver Hoxha shfaqej si prijësi, 

‗Komandanti‘, vizionar dhe kurajoz, i pagabueshëm dhe i pa-korruptueshëm, i drejtë në 

gjykim dhe i ashpër ndaj çdo shkeljeje parimore.
351

 Për komunistët e ngritur në pozita 

drejtuese, për anëtarët e nomenklaturës Hoxha projektohej si modeli tipik i drejtuesit, dhe 

imitimi i sjelljeve dhe shprehjeve të tij shihej si një metodë efikase didaktike për çdo 

kuadro partiak.
352

 Ndërsa populli thjeshtë, më shumë sesa profetin e komunizmit dhe 

                                                           
350 Konkretisht për tre komunistë pjesëmarrës në Konferencën e Tiranës: Njazi I. Agron F. dhe Peço K. letrat e të cilëve 

janë gjendur në Arkiv për periudhën nën studim, autoritetet nuk morrën asnjë masë për plotësimin e kërkesave të tyre 

për rehabilitim. Përkundrazi, nga shënimet e udhëheqësve të gjendura mbi to spikat qartësisht dyshimi dhe qëndrimi 

armiqësor ndaj tyre. Konkretisht në kërkesën e Agron F. për tu rikthyer në Tiranë pas dëbimit në provinca Enver Hoxha 

la këtë shënim: ―Të qëndrojë atje ku është se mirë është‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 47-50. 

Ndërsa në letrën e Peço K. udhëheqësi stalinist vuri këtë shënim: ―Ky është një revizionist dhe armik aktiv‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.824, Fl. 173. Dyshimi dhe urrejtja e lidershipit stalinist shqiptar nuk drejtohej 

vetëm kundër opozitarëve të rinj por edhe kundër atyre të vjetër. Në arkiv kemi hasur dy kërkesa dhe lutje nga dy 

eksponentë të vjetër të lëvizjes komuniste shqiptare, Zef M. dhe Demir G. Në një lutje të tij pak kohë pasi kishte 

vuajtur një dënim me 14 vjet burg, Zef M. u kërkonte drejtuesve të PPSH-së të lejohej të qëndronte në Tiranë pranë 

vajzës dhe nënës së tij si dhe ti lëshohej një deklaratë për përfitim pensioni nga Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu ku të 

vërtetohej persekutimi fashist ndaj tij gjatë luftës. Enver Hoxha tregon butësi ndaj ish rivalit politik dhe e lejon të 

qëndrojë në Tiranë megjithëse i refuzon pensionin e merituar, ndërsa Mehmet Shehu, dukshëm nën efektin e urrejtjes la 

këtë shënim: ― ..Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu nuk u lëshojnë deklarata tradhëtarëve dhe trockistëve‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.842, Fl. 1-6. Ndërsa për sa i përket Demir G, i cili gjithashtu kërkonte një pension si 

antizogist dhe antifashist i vjetër autoritetet jo vetëm që i refuzojnë pensionin por instruktojnë organet e sigurimit të 

vazhdojnë ta mbajnë nën survejim konaristin e vjetër dhe komunistin e orëve të para, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1960, D.831, Fl. 16-26. 
351 Kjo duket qartë në apelet e shumta të komunistëve të ndryshëm drejtuar Enver Hoxhës. Në letrat e tyre drejtuar atij, 

Enver Hoxha projektohet si një udhëheqës i zënë me punë të mëdha ose si një drejtues që i ka bërë ballë sfidave të 

koklavitura me sukses. Për të dhënë një shembull do të përmendim disa fraza të shkëputura nga letra të tilla. 

Përshembull në letrën e anëtares së partisë: Thëllënza P. drejtuar Enver Hoxhës lidhur me një problem të sajin familjar, 

ajo e fillon kështu letrën e saj: ―..Edhe herë të tjera kam dashur tju shkruaj, por ndërgjegja nuk më ka lejuar, duke 

menduar që për çështje personale tju preokupojë dhe tju harxhojë kohën e cila u duhet ta harxhoni për interesa të 

mëdha të gjithë Partisë tonë heroike dhe për të mirën e gjithë popullit shqiptar..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.894, Fl. 10. Në një rast tjetër, të cilin e përmendëm edhe pak më lart në këtë kapitull, anëtari partisë: Mersin K. 

e apelon kësisoj ndërhyrjen personale të Enver Hoxhës lidhur me problemin që e mundonte: ―..Ju lutem juve 

personalisht edhe një herë beuni një mjek i vërtetë si kurdoherë për të nxjerë në shesh diaknozën e kësaj sëmundje që 

po e çon personin tim drejt ekstremit. Kam besim se e vërteta nuk do humbas edhe sikur unë të pushoj së qenuri, partia 

do ta nxjerë..‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 1-33.  Shif edhe AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, 

D.781, Fl. 77-85. 
352 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa paragrafë nga libri përkujtimor dhe apologjistik për 

Enver Hoxhën, i bashkëpunëtorit të tij të ngushtë dhe pasuesit të tij: Ramiz Alisë:  ―..Ai ishte një udhëheqës i madh, me 

një aktivitet politik e shoqëror tepër intensiv, me një vepër teorike të shumanshme, me një mendje të mprehtë, të cilën e 

vuri tërësisht në shërbim të revolucionit. Përballë një personaliteti të tillë të punës dhe të dijes nuk është e lehtë të gjesh 

në çdo anë fjalët e përshtatshme, të veçosh tiparet karakterizuese, midis larmisë së pafund të cilësive e vlerave të 

shquara të tij….E konsideroj fat të madh që, qysh nga dita e parë e lirisë, kam pasur lidhje të drejtpërdrejta pune e 

shoqërore me të. Kurse nga viti 1960, për 25 vjet me radhë, si anëtar i Sekretariatit të Komitetit Qendror dhe një ndër 
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komandantin në luftën për socializëm, shihte tek Enver Hoxha një lloj prindi të plotë-

fuqishëm dhe të përkushtuar, ose një lloj mësuesi të ndritur dhe të drejtë.
353

 Në raste të 

tjera, zakonisht kur atij i dërgohen lutje të ndryshme nga ana e shtresave të persekutuara 

të regjimit, figura e sekretarit të parë shfaqet si ajo e një gjyqtari të drejtë dhe të 

mëshirshëm.
354

 Në materialet arkivore të mara në analizë në këtë studim roli i Enver 

Hoxhës është i kudondodhur dhe përcaktues. Udhëheqësi stalinist lexonte çdo letër që i 

adresohej, nga letrat e të burgosurve tek ato të burokratëve, nga problemet familjare, 

hallet e strehimit, shëndetit dhe punësimit tek ato të politikës ndërkombëtare, dhe 

shpeshherë, me anë të shënimeve karakteristike, vendoste si një lloj gjykate finale mbi 

çështjet  në fjalë.
355

  

Pas tij në hierarkinë politike vinin anëtarët e tjerë të Byrosë Politike duke filluar nga 

sekretarët e tjerë të KQ. Studiuesit e sistemeve staliniste theksojnë se poshtë kultit të 

individit të udhëheqësit kryesor marrin jetë kulte të individëve edhe ndaj pjesëtarëve të 

tjerë të lidershipit.
356

 Kjo praktikë është veçanërisht e dallueshme në shfaqjen e 

portreteve të udhëheqësve nëpër parada dhe aktivitete të ndryshme, ritualet tipike në 

funeralet e tyre madhështore, emërtimi i rrugëve ose objekteve shtetërore me emrin e 

anëtarëve të ndryshëm të Byrosë Politike, etj.
357

 Nëse shumica e letrave të popullsisë i 

adresohen personalisht Enver Hoxhës, një pjesë e mirë e lutjeve dhe denoncimeve u 

drejtohen udhëheqësve të tjerë të lartë të PPSH-së, Hysni Kapos, Haki Toskës, Liri 

Belishovës dhe Ramiz Alisë. Vendimmarrja në Byronë Politike ishte e natyrës formale, 

pasi pranohet gjerësisht se edhe në udhëheqjen e PPSH-së, njëlloj si në modelin klasik 

sovjetik, vendimet kryesore merreshin nga një rreth i ngushtë i përbërë nga E. Hoxha, H. 

Kapo, M.Shehu dhe anëtarë të tjerë të kupolës partiake.
358

 Ky rreth i ngushtë përgjatë 

                                                                                                                                                                             
bashkëpunëtorët e ngushtë të tij, kontaktet e përditshme me Enverin për mua kanë qenë një shkollë e vërtetë..‖, shih: 

Alia Ramiz, Enveri Ynë, Tiranë: Instituti Studimeve Marksiste Leniniste pranë KQ të PPSH, 1988, f. 3-4.  
353 Për të dhënë një shembull do të përmendim hyrjen e letrës së Lefteri K. nga fshati Palasë, lokaliteti Himarë i rrethit 

Vlorë, dërguar Enver Hoxhës lidhur me një problem të sajin familjar: ―..I dashur udhëheqësi dhe prindi jonë i dashur ju 

shoku Enver!..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.894, Fl. 80. 
354 Për të dhënë një shembull do të përmendim një fragment nga letra e Fatos K. drejtuar Enver Hoxhës. Fatosi ishte 

djali i një anti-komunisti të shquar dhe me anën e letrës apelonte ndërhyrjen personale të sekretarit të parë të KQ për të 

siguruar një punë sipas profesionit që zotëronte, punë e cila i qe mohuar vazhdimisht nga autoritetet partiako-

shtetërore: ―..Sot, shoku Enver, i dëshpëruar po ju drejtohem juve duke Ju lutur të keni mirësinë dhe ta shikoni këtë 

hallin tim. Jam i bindur se Partia jonë e Punës që i dha dorën atyre që kanë qenë edhe më fajtor se unë por që i 

kuptuan gabimet e tyre, nuk do të lejojë që unë dhe ime shoqe të mbetemi pa punë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.773, Fl. 2. 
355 Për të dhënë një shembull konkret do të përmendim rastin e letrës së mjekut veteran shkodran Basri Q. dërguar 

Enver Hoxhës. Në letrën e tij mjeku pensionist kërkonte ndërhyrjen e Enver Hoxhës për të siguruar pasaportizimin në 

Tiranë, duke përmendur shërbimet shumëvjeçare të tij karshi popullit dhe duke kërkuar një shpërblim moral. Hoxha 

urdhëron një hetim për figurën e mjekut dhe sugjerime nga ana e organeve të KQ. Në informacionin dërguar 

udhëheqësit organet e ndërvarura i referuan atij qëndrimin politik indiferent të Basriut gjatë Luftës si dhe faktin se ai 

kishte ushtruar profesionin kundrejt pagesave të majme nga ana e të sëmurëve. Gjithsesi ato rekomanduan ti jepej 

mjekut të vjetër një medalje në shenjë mirënjohjeje për shërbimin disadekadësh në shëndetësi.  Enver Hoxha e 

kundërshton dekorimin me këtë shënim: ―Përse do e dekorojmë se ka spekulluar?! E çuditëshme. Ose ka spekulluar 

dhe s‟ka dekorim, ose s‟ka spekulluar dhe ka dekorim‖. Si në të gjitha rastet, edhe në këtë rast shënimi Enver Hoxhës  

ishte vendimi final për çështjen në fjalë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.780, Fl. 85-90. 
356 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 30-35. 
357 Davies, Sarah, Popular Opinion in Stalin‟s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997, f. 153-154. 
358 Degradimi i kolegjialitetit në vendimmarrje brenda Partisë Komuniste të Shqipërisë ishte një fenomen që u shpërfaq 

shumë herët në historinë e kësaj force politike. Prova e parë e kësaj metamorfoze u pa qartë në Plenumin e Beratit në 

tetorin e vitit 1944. Në shumë nga fjalimet e pjesëmarrësve në Plenum u theksua fakti që vendimet e rëndësishme në 

PKSH nuk merreshin nga organet kolegjiale, porse nga një rreth i ngushtë drejtuesish të lartë, një rreth i krijuar nga 
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viteve ndryshonte vazhdimisht në përbërje, dhe shumë personazhe të larta të burokracisë 

partiake i kishin fatet e tyre të varura nga vullneti dhe qëndrimi i të plotfuqishmëve karshi 

tyre.
359

 

Pas udhëheqësve partiakë qendrorë vinin drejtuesit partiakë lokalë ndaj të cilëve 

ekzistonte gjithashtu një lloj kulti individi, sigurisht i kufizuar gjeografikisht dhe më pak 

publik se ai i anëtarëve të lartë të nomenklaturës partiake. Në rastin e BS studiuesit i 

pagëzuan drejtuesit rajonalë të partisë bolshevike me emrin ‗stalinët e vegjël‘.
360

 Me plot 

gojë mund edhe ne në këtë studim ti cilësojmë drejtuesit rajonalë të PPSH-së si ‗enverët e 

vegjël‘. Në zonat e tyre të kompetencës sekretarët e parë gëzonin një pushtet gati absolut. 

Ata ishin praktikisht njerëzit më të fuqishëm të zonës, dhe mbi ta ishte vetëm  Komiteti 

Qendror, anëtarë të cilit qenë edhe vetë këta zyrtarë të lartë partiakë. Këta aparatçikë 

shpeshherë imitonin drejtuesit e lartë jo vetëm në shprehje dhe në punë por edhe në 

sjelljen e përditshme.
361

 Ata personifikonin modelin e komunistit për të gjithë popullin 

dhe sjellja e tyre imitohej edhe nga kuadrot e ulët partiakë e shtetërorë në provincë. Me 

origjinë të thjeshtë dhe me eksperiencë formuese Luftën Antifashiste-Nacionalçlirimtare, 

sekretarët e parë ishin gjithmonë në terren duke drejtuar sforcon kolektive për realizimin 

e detyrave që qendra i kish ngarkuar lokaliteteve të veçanta.
362

 Dhe në terren, nën traditën 

klasike bolshevike, ata dallohen nga vendosmëria e tyre për të realizuar me çdo kusht 

këto objektiva, shpeshherë edhe duke u sjellë brutalisht kundrejt kuadrove të mefshtë apo 

shtetasve të pabindur. 
363

 

                                                                                                                                                                             
Miladin Popoviçi dhe Dushan Mugosha. Do të citojmë këtu pjesë nga fjalimet e Enver Hoxhës, Nako Spirut dhe 

Naxhie Dumes në këtë plenum, sekretarit të parë dhe dy prej kuadrove kryesorë të KQ të PKSH-së. Nako Spiru: 

―..Puna ishte se në realitet Komitet Qendror të Partisë nuk kishte, pse ai nuk funksiononte. Kjo qe tendenca e Aliut 

(Miladin Popoviçit), që frymzoi edhe të tjerët, shokët tanë. Këtë tendencë e gjejmë të theksuar edhe tek Enveri, edhe 

gjithë organizata..‖. Naxhie Duma: ―..Nakoja tha se Aliu nuk donte një KQ të fortë si kokë e Partisë, sepse ai donte të 

qëndronte mbi atë Komitet. Me sa kam pasë vënë re unë, shoku Ali, jo vetëm ka dashur të qëndrojë mbi Komitet 

Qendror, por ka pasur edhe një rreth të tij shokësh..‖ Enver Hoxha: ―..Komiteti Qendror ishte identifikuar me 

Miladinin dhe praktikisht Komitet Qendror nuk kish..‖ shih: Plasari Ndreçi; Malltezi Luan, Politika antikombëtare e 

Enver Hoxhës - Pleniumi i II-të i KQ të PKSH, Tirane: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, 1995, f. 34, 45. 
359 Në letrat drejtuar udhëheqësve gjenden edhe letra nga ish zyrtarë të lartë, ose familjarë të tyre, të rënë nga pushteti 

dhe të kthyer në viktima të regjimit. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e Maqo Çomos, 

ish ministër dhe bashkëshorti i anëtares së Byrosë Politike Liri Belishovës. Gjatë një udhëtimi bashkë me fëmijët 

Maqoja u trajtua brutalisht nga oficerët e Degës së Punëve të Brendshme të Vlorës, dhe për të protestuar për këtë sjellje 

ai i shkruan Enver Hoxhës: ―..Unë nuk e di dhe nuk mund të marrë me mend arsyen që i kanë shtytur organet e punëve 

të mbrendëshme të sillen me mua si qytetar, si drejtor Ndërmarje dhe si Deputet dhe kundër fëmijëve të mij në atë 

mënyrë siç e përshkrova më lart pa u mbështetur aspak në ligjet dhe për më shumë duke i shkelur ligjet në mënyrë 

flagrante dhe fare të pa hijëshme për organet që duhet ti mbrojnë dhe ti zbatojnë ligjet..‖. Autoritetet e larta e injoruan 

tërësisht ankesën e Maqo Çomos, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 48-51. 
360 Për pushtetin dhe sjelljen e udhëheqësve të lartë lokalë partiakë sovjetikë shih: Fitzpatrick Sheila, Everyday 

Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University Press, 2000, f. 

30-35; Lewin Moshe, ‗Bureaucracy and the Stalinist state‘, tek: Lewin Moshe, Kreshaw Ian, (ed), Stalinism and 

Nazism: Dictatrorships in Comparison, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, f. 71. 
361 Një shembull kurioz i kësaj manie imtuese dhe servile ishte edhe fushata e lënies së duhanpirjes nga zyrtarët e lartë 

në fillim-vitet 70-të si solidarizim me lënien e duhanit nga Enver Hoxha, shih: Gradeci Sulo, 30 vjet pranë shokut 

Enver: Kujtime, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1986, f. 168.  
362 Dilo Jani I, The Communist Party Leadership in Albania, Washington DC: Institute of Ethnic Studies Georgetown 

University, 1961, f. 15. 
363 Pikërisht një pjesë e letrave nga populli ankohen për sjelljen brutale të sekretarëve të lartë partiakë lokalë ndaj tyre. 

Zyrtarët nuk hezitonin të shtrëngonin brutalisht cilindo nuk u bindej atyre dhe direktivave të qendrës. Për të dhënë një 

shembull do të citojmë një rast të tillë me protagonist sekretarin e parë të Q. Stalin (Kuçovë) Lipe N. Në një letër 

drejtuar  KQ mjeku Dhimitër K. ankohej për sjelljen e zyrtarit të lartë karshi tij, për shkak se nuk kishte treguar 

kujdesin e duhur karshi një punëtori nafte të lënduar gjatë punës: ―..vjen Sekretari I-rë Lipe N. shumë gjaknxehtë dhe 

me të bërtitura më drejtohet mua me kaqë fjalë arrogante dhe ofendonjëse sa që për herë të parë gjatë jetës t‟ime të re 

kam provuar të më prekin në sedër: „Ku je mor ti! Përse nuk zbatove urdhërin t‟im, të vinje parmbrëmë të flinje me të 
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Edhe në qarqet e larta të aparateve partiake lokale mund të dallohen qartë shenjat e 

degjenerimit të tyre burokratik, e zhvlerësimit të parimit të kolegjialitetit dhe 

demokracisë në vendimmarrje në favor të personalizimit të pushtetit nga drejtuesit 

kryesorë. Edhe në provinca shfaqet i njëjti fenomen si në qendër, ku një rreth i ngushtë 

burokratësh kryesorë, qoftë të aparatit partiak ashtu dhe të atij shtetëror, përqendrojnë në 

duart e tyre pushtetin politik dhe atë ekonomik, duke formësuar një kastë qartësisht të 

identifikueshme edhe nga ana e njerëzve të thjeshtë.
364

 Qoftë në aparatin partiak, ashtu 

dhe në atë shtetëror kemi shpërfaqjen e fenomeneve politike tipike të burokratizimit, siç 

janë për-shembull raportet e natyrës patronale dhe klienteliste ndërmjet hallkave të 

ndryshme në hierarki brenda burokracisë partiako-shtetërore. Patronalizmi përbën një 

fenomen të vjetër politik, dhe me një traditë të theksuar edhe në Evropën jug-lindore.
365

 

                                                                                                                                                                             
sëmurin?‟. Unë i përgjigjem se: „Juve isht vehtë me të sëmurin dhe nuk doli e nevojshme një gjë e tillë‟. Por në këtë 

çast sekretari parë, duke bërtitur me gjithë fuqi, më çirret për habinë e të gjith të pranishmëve: „More bashibozuk, që të 

ka dërguar partija kaqë vjetë në shkollë dhe s‟tundesh t‟ju shërbesh puntorve! Bashibozuk…‟ e përsëritur kjo fjalë edhe 

disa herë të tjera. Pastaj me fjalë kërcënonjëse më thërret se: „Do të mblidhet organizata që të mbajë qëndrim karshi 

teje!..‖. KQ dërgon disa inspektorë në Q. Stalin për këtë çështje, dhe në raportin e tyre ata pranojnë që: ―..shoku Lipe 

interesohet mjaft (për shëndetin e punëtorëve) por veprimi tij në disa raste është pa takt, pa marrë mendimin e mjekut 

se si duhet vepruar, por në mënyrë urdhëronjëse të bëhet kjo apo ajo punë. Kjo vjen se ata nuk kanë shumë besim..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 142-148. 
364 Në gjithë letrat drejtuar KQ dhe udhëheqësve me objekt ankesat ndaj zyrtarëve lokalë spikat pikërisht kjo ndjenjë 

popullore e përvetësimit nga ana e aparatçikëve të pushtetit politik. Në letra njerëzit ankohen për pushtetin personal të 

zyrtarëve, duke i konsideruar ata si pushtetmbajtësit kryesorë dhe të mbivendosur ndaj organeve kolegjiale të cilat 

formalisht ishin organet udhëheqëse. Ata theksojnë lidhjet informale që këta zyrtarë kishin me njëri tjetrin, mbrojtjen 

dhe favoret reciproke mes tyre. Kjo duket qartë kur në letra ata u referohen atyre kolektivisht si ‗shokët drejtues të 

rrethit‘ etj. Për të dhënë një shembull do të citojmë një letër anonime nga Gjirokastra, drejtuar Enver Hoxhës, ku disa 

qytetarë autoktonë gjirokastritë ankoheshin se drejtuesit kryesorë të pushtetit dhe partisë, të gjithë me origjinë nga 

fshatrat e rrethit, kishin ngritur një rrjet favorizimesh me karakter krahinor në dëm të qytetarëve të vjetër, duke i privuar 

ata nga postet drejtuese dhe vendet e punës: ―..Por çfarë ndodh kur këto vendime, direktiva zbatohen në bazë? Sigurisht 

që me dashje apo pa dashje shtrembërohen, nuk zbatohen, por nganjëherë punohet edhe në kundërshtim me to. Për 

shumë vjet me rradhë dhe sidomos prej vitit 1954-55, në qytetin e Gjirokastrës kemi venë re të tilla gabime dhe shkelje 

të ligjshmërisë nga forumet e pushtetit lokal dhe të Partisë...ne nuk kemi parë ndonjë ligj apo vendim të KQ që të thot: 

Qytetet të bëhen fshatra dhe anasjelltas fshatrat të bëhen qytete. Sigurisht që me gojë nuk e thonë shokët e Gjirokastrës 

por po ta shohësh në praktikë del se gjer më sot këtij qëllimi ia kanë arritur me një përqindje prej 70%. Dhe ja se si ¾ 

e klasës punonjëse, qoftë të asaj prolluese qoftë dhe të personelit administrativ përbëhen prej fshatarësh dhe krejtësisht 

dropullitë...një njeri i paditur kur shef të tilla gjëra, nuk thotë se e kanë fajin këta në Gjirokastër, por thotë i kanë fajet 

„të mëdhenjtë që janë në Tiranë‟ ose thotë: „Mbreti i ka fajet‟. Por ne që nuk jemi primitivë, por jemi me të renë me 

socializmin, themi se fajtor për këto gabime janë shokët që drejtojnë pushtetin në Gjirokastër. Këta shokë nuk i 

zbatojnë ligjet ashtu siç vinë nga lart...njoftojmë Komitetin Qendror të Partisë, ta verifikoj në vend këtë letër duke 

pyetur çdo qytetar, duke marë informata të sakta duke shkuar në çdo ndërmarje apo zyrë dhe për të parë përbërjen e 

klasës punëtore dhe të personelit administrativ. Kjo punë duhet filluar nga forumet e Komitetit ekzekutiv të K.P të 

rrethit, Komitetit të Partisë së rrethit gjer në ndërmarjen apo zyrën më të vogël..‖. Në bazë të kësaj letre Enver Hoxha 

urdhëron një inspektor të KQ: Mihal B. të hetonte pretendimet e letrës në terren. Në raportin e tij inspektori konfirmon 

plotësisht faktet e paraqitura në letër dhe paraqet edhe shifra konkrete mbi përbërjen krahinore të zyrtarëve të lartë 

lokalë: ―..duke studiuar përbërjen e kuadrove që punojnë në qytetin e Gjirokastrës (duke hequr ata të lokaliteteve dhe 

të fshatrave) rrezullton se në politikën e kuadrit nuk është treguar kujdes për të ruajtur raportin midis kuadrove të 

qytetit dhe të fshatit veçanërisht me kuadrot kryesorë dhe ja konkretisht si paraqitet gjendja: Në kuadrot që punojnë në 

Gjirokastër e që janë nomenklaturë e Komitetit Qendror të partisë nuk ka asnjë Gjirokastrit (qytetar). Në Byronë e KP 

të rrethit nuk ka asnjë qytetar gjirokastrit. Nga sekretarët e KP dhe shefat e sektorëve të KP as njëri nuk është nga 

qyteti. Në kryesinë e Kom. Ekzekutiv të rrethit (kryetar, zv. Kryetar dhe sekretar) as një nuk është nga qyteti ndërsa në 

shefat e seksioneve nga 7 gjithsej 2 janë nga qyteti...nga 3 përgjegjës së organizatave të masave asnjë nuk është nga 

qyteti..‖. Instruktori në përfundim rekomandon emërimin e disa komunistëve me origjinë qytetare në poste drejtuese 

dhe kufizimin e pasaportizimit për fshatarët në qytet si mjete për të frenuar rritjen e pakënaqësisë së gjirokastritëve ndaj 

asaj që ata e perceptonin si një pushtim burokratik nga aparatçikët dropullitë. Enver Hoxha bie dakord me këshillat e 

inspektorit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 83-97. 
365 Mbi natyrën dhe historikun e fenomenit patronal në politikën tradicionale të Rajonit ballkanik dhe Evropës jug-

lindore shih: Gerorgiev Plamen K., Corruptive Paterns of Patronage in South East Europe, Wiesbaden:  GWV 

Fachverlage GmbH, 2008, f. 51-76  
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Në thelbin e vet një raport i natyrës patronale nënkupton ekzistencën e një marrëdhënieje 

in-formale ndërmjet një zyrtari të lartë (patronit) dhe të ndërvarurve të tij (klientëve). Kjo 

marrëdhënie ka një natyrë reciproke shkëmbimesh, ku patroni ndihmon klientët e tij 

nëpërmjet vendosjes së tyre në poste pushteti dhe privilegji në këmbim të mbështetjes së 

këtyre të fundit ndaj pushtetit personal të vet patronit. Patronalizmi është gjithashtu një 

fenomen tipik i aparateve shtetërore të tipit sovjetik anembanë vendeve ku ato gjetën një 

aplikim praktik.
366

 Nën këndvështrimin tonë ato përbëjnë një tipar të qenësishëm edhe të 

shtetit stalinist shqiptar. Të shumta janë shkaqet e ekzistencës së këtij fenomeni. Së pari 

vetë natyra e sistemit favorizonte krijimin e strukturave të këtilla pushteti in-formal. 

Centralizimi i tejskajshëm dhe përqendrimi në duart e aparatit partiako-shtetëror i gjithë 

resurseve materiale dhe njerëzore, tipare klasike të çdo shteti stalinist, favorizonte 

degjenerimin e këtyre strukturave në aparate pushteti të personalizuara, sidomos në 

kushtet e mungesës së hallkave kontrolluese efikase. Në kushtet e një sistemi ekonomik 

të karakterizuar nga mungesa të shumta në mallra dhe shërbime dhe në monopolin 

shtetëror të atyre pak mallrave dhe shërbimeve që ishin të disponueshme, një pushtet i 

tillë burokratik është mëse i kuptueshëm. Pasja e një miku në pozicion kyç burokratik 

kthehet kësisoj në një lloj mjeti kryesor për të përfituar një të mirë të caktuar. Siç thoshte 

dhe shprehja e vjetër popullore: ‗më mirë një mik se një çiflig‘. Vetëm se miku në fjalë 

nevojitej, siç e theksuam edhe më lart, të ishte në një pozicion të caktuar administrativ. 

Ndaj dhe shprehja popullore, në kushtet e stalinizmit, mund të modifikohet: ‗më mirë një 

aparatçik për mik se një çiflig‘. Nga lindja e raporteve të tilla shkëmbimi favoresh in-

formale në konsolidimin e një strukture të mirëfilltë patronale shtegu është tepër i 

shkurtër nëse e vendosim këto rrjete në tablonë e përgjithshme të burokratizimit të 

pandalshëm, ‗kanceri‘ klasik i çdo aparati shtetëror, dhe i atij sovjetik në veçanti. Së dyti, 

lindja dhe konsolidimi i raporteve patronale burokratike në administratën staliniste 

shqiptare gjeti  mbështetje edhe në traditën historike të vendit. Historikisht në Shqipëri, 

ashtu si në të gjithë Ballkanin dhe pjesën dërrmuese të Evropës lindore, parimet moderne 

me origjinë perëndimore të de-personalizimit të  pushtetit dhe të burokracisë si një 

shërbim publik menaxhues dhe jo zotërues nuk kishin gjetur kurrë një terren frytdhënës. 

Edhe përpara shfaqjes së stalinizmit në Shqipëri, ashtu si në gjithë rajonin, raportet e 

natyrës patronale ishin mjeti më i përdorur për të siguruar një shërbim ose të mirë 

materiale të caktuar.
367

 Ato kishin rrënjë të thella në sistemin feudal që përbënte një 

                                                           
366 Mbi natyrën dhe historikun e fenomenit patronal në politikën sovjetike shih: Willerton John P. Patronage and 

Politics in the USSR, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, f. 9-36. 
367 Për të dhënë një shembull konkret të perceptimit popullor të rrjeteve të patronazhit brenda burokracisë staliniste dhe 

traditës së tij në kulturën shqiptare kemi përzgjedhur një letër anonime tepër interesante, dërguar KQ nga një person me 

banim në Korçe i vetëprezantuar si komunist, ku përshkruhet prezenca e fenomenit patronal dhe burokratik në postet 

drejtuese partiako-shtetërore në provinca: ―..Ka shumë AP dhe Kuadro që janë besnikë dhe të papërkulur karshi 

ruajtjes së vendimeve të partisë që sot janë futur në vende drejtuese shumë të vogla nga iniciativa dhe përdorimi 

kritikës që kanë përdorur karshi udheqesve në fshat lokalitet e rreth. Dhe këto kritika ata i kanë dënuar aq rëndë sa 

fjala e tyre konsiderohet si njerëz llafazanë armiq nga drejtusë ekonomikë fjala bie nga drejtorë ndërmarje, etj. Dhe 

ngrihen dhe afrohen njerëz servilë, elementë të pakënaqur, njerëz që kanë vjedhur pasurinë e shtetit dhe më keq njerëz 

shumë të dobët në drejtim porse përdoret servilizmi dhe ruajtja e urdhërave të këtyre drejtorëve që ata i bëjnë vetëm 

për sigurimin e posteve të tyre dhe rehatllëkut. Këta servilizma janë trasformuar në bira, raki, dasma, gostira që 

sigurojnë dëshirat e tyre...Të shumta janë llafet e masës kuthonë se sot ka mik më tepër se në Regjimin e Zogut. Kto 

fjali populli i përdor jo me fjalën mik po shok. Shumë njerëz nxjerin idenë e tyre se po të kesh një shok (me kuptimin 

mik) në Rreth etj çdo gjë i delet mbanë, ata që si kanë kto nuk realizojnë qëllimet e tyre. Unë u jap disa shembulla si 

bije fjala për rregullim pune në qytet ose jashtë tij. Ka të shumtë që sigurojnë krahët e punës së tyre më parë në punë 

megjithëse ata nuk kanë fëmijë shumë dhe anasjelltas ka forca të tilla që vuajnë shumë nuk përballojnë dot ekonominë 

familjare e vuajnë e mbeten të papaunë dhe shtojnë pakënaqësit e tyre dhe konsiderojnë partinë me faj. Këta të parët i 
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faktor të qenësishëm deri në gjysmën e parë të shekullit të XX si dhe në traditën kanunore 

dhe zakonore. Ekzistenca e një terreni frytdhënës për patronazhin vërtetohet edhe nga 

ekzistenca e një kulture politike të tillë në mesin e popullsisë së gjerë. Kjo vërtetohet në 

tipologjinë tradicionale të letër-shkrimit ndaj autoriteteve nga ana e popullsisë. Siç e 

theksuam dhe në kapitullin pararendës, një pjesë e madhe e letërshkruesve i drejtoheshin 

udhëheqësve me gjuhën tipike të lutjes ndaj një patroni dhe jo me atë moderne të një 

qytetari ndaj përfaqësuesit të tyre. Vetë ekzistenca e lutjeve masive ndaj udhëheqësve nga 

ana e segmenteve të gjëra të popullsisë nënkupton pikërisht kërkesën për ndërhyrjen 

patronale, ku plotësimit të lutjes i korrespondonte besnikëria ndaj udhëheqësve dhe 

regjimit të tyre. Nëse kanalet zyrtare do të qenë funksionale, dhe jo të kapura nga rrjetet 

burokratike dhe në shërbim të interesave të tyre, vetë ky fenomen, letër-shkrimi masiv 

ndaj autoriteteve, nuk do të kishte arsye të ekzistonte.  

Burokracia ka përbërë gjithmonë një temë qendrore për sa i përket analizës së sistemeve 

të tipit sovjetik. Studiues të ndryshëm e kanë identifikuar burokracinë si një shteg qendror 

për të interpretuar natyrën e regjimeve staliniste.
368

 Në fakt: nëse qenësia e burokracisë 

                                                                                                                                                                             
sigurojnë kto me shoqëri, me shpenzime nëpër klube e familje, kurse të tjerët që nuk kanë mbeten vetëm në pakënaqësi. 

Rast tjetër shumë njerës me ngritje ideo politike të pakët me pak aftësi drejtuse nga shumë shokë që janë shumë më në 

gjendje dhe me garanci të shëndoshë mbeten jashtë kuadrit pse të parët përdorin format e servilizmit dhe forma të tjera 

duke venë prapa udheqesve shokë të tjerë që bindin besimin e tyre për poste dhe me këto miqësira i ruen parrullës së 

partisë për të shkuar në prodhim. Për të përmendur është se shumë njerës kanë dëshira të stabilizohen në qytet. 

Vendimet e qeverisë kërkojnë forcimin e fshatit dhe unë jamë plotësisht dakort se duhet forcuar trasformimin e fshatit. 

Po ja që jeta tregon se ata që kanë shokë dhe miq familjarë në forume do ti shikosh se stabilizohen shumë lehtë kudo 

edhe në kryeqytet. Ktu e kam fjalën se jepet ndimë edhe nga kuadro me përgjegjësi të mëdha duke u nisur se unë këtë e 

njoh etj. Por këto e trasnsormojnë mendimin e masës për fjalën shok e miqësi...Të shumta përsëri janë rastet që me miq 

e shokë shumë bursa shteti zihen me kto raste po ashtu dhe jashtë shtetit që këtu interesohen njerës udheqësa tu 

plotësojnë dëshirat. Kto raste nuk i flet vetëm populli por më e keqja është se të interesuarit vetë i bisedojnë këto me të 

tjerë ja më rregulloi filan Ministër Sek. Partie, Rrethi etj...Shumë e ulët është se shumë drejtora po grumbullojnë në 

ndërmarjet që po drejtojnë ato njerës të njohur ata qi kanë fare fis dhe i sigurojnë me punë të mirë të rehatshme dhe 

mbulojnë me to dobësitë e ndërmarjes së vetë përbërja i lejon ato. Bile ka raste të tilla që dhe vetë drejtorat i gjejnë me 

qiri këta njerz dhe mjerë ay puntor ose puntore që nuk njeh njeri dhe të dashur shokë udheqsa kuptomëni se punonjësit 

dëmtohen..‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 98-100. 
368 Trajtimi më i hershëm i aspektit burokratik të modelit sovjetik e ka origjinën tek kritika trockiste karshi regjimit 

stalinist. Kritika trockiste kundrejt natyrës burokratike të regjimit stalinist mund të ndahet në dy faza analitike. Në 

fazën e parë, ndërmjet fundviteve 20-të dhe 1935, Trocki e konsideronte udhëheqjen staliniste si një grup të qendrës, 

mes një të majte të përfaqësuar nga vetë Trocki, e cila përfaqësonte interesat e vërteta të klasës punëtore, dhe një të 

djathte të drejtuar nga Buharini dhe Rikovi, e cila përfaqësonte forcat konservatore brenda aparatit bolshevik. Sipas 

tezës trockiste pushteti burokratik lind kur klasa punëtore nuk është në gjendje të ngrihet në rolin e saj historik për të 

mare pushtetin, dhe kur njëkohësisht edhe antagonistja e saj, borgjezia, nuk i ka mundësitë për të ringritur hegjemoninë 

e vet politike mbi shoqërinë. Në këto kushte ekuilibri klasash, aparati shtetëror fiton një autonomi dhe nga mjet klasor 

kthehet në kastë sunduese. Teoria e Trockit ishte tërësisht brenda optikës së veprave të Marksit, sidomos analizës së 

fenomenit të ‗bonapartizmit‘, të trajtuar nga ideologu gjerman tek vepra e tij 18 brymeri Lui Bonapartit. Trocki e 

konsideronte burokratizimin një problem aksidental, të shkaktuar nga dështimi revolucionit botëror socialist dhe 

shpresonte se me kalimin e kohës, klasa punëtore ruse do të ngrihej gradualisht në nivelin e pritshmërive të kahut të 

majtë bolshevik dhe ti hiqte burokracisë partiake pushtetin pa një përplasje të dhunshme. Optimizmi i fazës së parë do 

të zhgënjehej në fazën e dytë, pas vitit 1935, kur do të dukej qartësisht stabiliteti i sistemit stalinist. Në këto kushte 

Trocki do ta riformulonte kritikën e tij kundrejt regjimit stalinist duke e cilësuar shtetin sovjetik si një ‗shtet punëtorësh 

i deformuar‘. Ata që dikur ishin qendra ishin spostuar në të djathtë duke i dhënë jetë një ‗termidori rus‘. Deformimi 

konsistonte pikërisht në uzurpimin e pushtetit politik të punëtorëve nga ana e burokracisë partiako-shtetërore, e cila 

duhej të rrëzohej nga masat me anë të një revolucioni të dytë, që kësaj here do të kishte vetëm një karakter politik dhe 

jo ekonomiko-social përderisa BS mbetej në thelb një shtet socialist, edhe pse me karakter të deformuar si pasojë e 

tjetërsimit të pushtetit nga ana aparatit burokratik. Pas vdekjes së Trockit, disa nga dishepujt e tij do ta modifikonin 

analizën, duke e konsideruar situatën nën një dritë më pesimiste se udhëheqësi shquar bolshevik. Maks Shachtman, një 

prej pasuesve kryesorë të trockizmit amerikan do ta hidhte poshtë cilësimin nga Trocki të BS si një shtet punëtorësh 

duke e zëvendësuar atë me cilësimin si një ‗regjim kolektivist burokratik‘, ose ‗socializëm shtetëror burokratik‘. 

Shachtman theksoi se në një shtet socialist kontrolli politik përfshinte dhe kontrollin ekonomik, ndaj dhe me sundimin 
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një nga tiparet qendrore të socializmit real përbën një fakt të gjithë-pranuar, ajo që nxit 

debat dhe interpretime të ndryshme është raporti ndërmjet burokracisë partiako-shtetërore 

nga njëra anë dhe masës së madhe të popullsisë dhe udhëheqjes së lartë komuniste nga 

ana tjetër.  Nën këndvështrimin tonë problemi i burokracisë partiako-shtetërore është tejet 

i rëndësishëm për të  shpjeguar natyrën dhe dinamikat e stalinizmit shqiptar.  

Si fillim do të ndalemi në raportin  ndërmjet burokracisë dhe udhëheqjes së lartë 

komuniste. Për shkak të dy arsyeve kryesore, njërës së natyrës ideologjike dhe tjetrës së 

natyrës më praktike, udhëheqja komuniste shqiptare, njësoj si gjithë udhëheqjet e tjera 

komuniste anembanë shteteve të bllokut komunist, kishin një antipati dhe një dyshim të 

vazhdueshëm ndaj atyre që njëkohësisht ishin baza dhe mjeti i tyre kryesor i sundimit. 

Qëndrimi ideologjik i marksistëve ndaj burokracisë ka qenë gjithmonë problematik dhe 

kontradiktor: ata e konsideronin atë si një të keqe të domosdoshme, si një kusht të 

përkohshëm në fazën e tranzicionit drejt komunizmit.
369

 Që në fillimet e tyre, përgjatë 

shekullit të XIX-të, lëvizjet socialiste ishin përçarë pikërisht në debatin nëse një shoqëri 

socialiste mund të quhej e tillë me ekzistencën e shtetit dhe tiparit të tij kryesor: 

burokracisë. Në ndryshim nga anarkistët, marksistët pranuan domosdoshmërinë e 

ekzistencës së shtetit dhe aparatit të tij burokratik në fazën transitore ndërmjet 

revolucionit antikapitalist dhe realizimit të komunizmit.
370

 Shteti i ri, i ri-pagëzuar i 

                                                                                                                                                                             
politik të burokracisë kemi dhe sundimin ekonomik të saj. Prandaj BS nuk mund të konsiderohej më si një shtet 

punëtorësh. Veprën e Shachtmanit e shpuri më tej një tjetër mendimtar trockist: Tony Cliff. Cliff e riformuloi gjithë 

skemën e deriatëhershme trockistë në terma më radikale. Së pari burokracia nuk qe një kastë e mbivendosur ndaj klasës 

punëtore, porse një klasë në vete, në kuptimin e plotë të termit klasë në leksikun marksist. Ajo qe një klasë që zotëronte 

mjetet e prodhimit, nga të cilat kishte zhveshur, njëlloj si dikur borgjezia, punëtorët të cilët tashmë shfrytëzoheshin nën 

një ‗regjim kapitalizmi shtetëror‘. Ndaj stalinizmi nuk përfaqësonte kurrsesi një sistem socialist, edhe pse të deformuar, 

përkundrazi ai ishte një regjim i ngjashëm me kapitalizmin, në mos në formë në përmbajtje. Kësisoj një revolucion i 

dytë nevojitej për të rrëzuar klasën e re sunduese. Por ky revolucion duhej të kishte njëkohësisht edhe një karakter 

social-ekonomik krahas atij politik, për ti hequr mjetet e prodhimit nga kontrolli burokracisë dhe për t‘ua kaluar ato 

punëtorëve. Nga teza e Cliff-it do të frymëzohej edhe eksponenti i shquar komunist jugosllav Milovan Gjilas në veprën 

e tij famëmadhe ‗Klasa e re‘. Për sa i përket qarqeve ngushtësisht akademike teza trockiste e degradimit burokratik të 

shtetit sovjetik është trajtuar në mënyrë të veçantë nga dy studiues kryesorë të stalinizmit si Issac Deutcher dhe Moshe 

Lewin. Sidomos ky i fundit i ka kushtuar një pjesë të mirë të veprës së tij pikërisht interpretimit të natyrës së stalinizmit 

nëpërmjet tezës trockiste të degradimit burokratik. Shumë nga tezat e Lewin i kemi integruar gjerësisht në analizën tonë 

në këtë studim. Shih: McNeal Robert H, ‗Trotskyist Interpretations of Stalinism‘, tek: Tucker Robert C. (ed.) 

Stalinism: Essays in Historical Interpretation, New York: Norton, 1977, f. 30-52; Trotsky Leon, The Revolution 

Betrayed: What is the Soviet Union and where is it going? New York: Pathfinder Press, 1972, f. 86-114; Shachtman 

Max, The Bureaucratic Revolution: the rise of the Stalinist State, New York: Donald Press, 1963, f. 37-88; Cliff Tony, 

Marxism at the Millennium, London: Bookmarks, 2000, f. 28-36; Lewin Moshe, ‗Bureaucracy and the Stalinist state‘, 

tek: Lewin Moshe; Kreshaw Ian, (ed), Stalinism and Nazism: Dictatrorships in Comparison, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997, f. 53-74. Për një analizë të plotë trockiste të fenomenit burokratik në eksperiencën sovjetike dhe 

në gjirin e partive të majta perëndimore shih: Mandel Ernest, Power and Money: a Marxist theory of Bureaucracy, 

London: Verso, 1992, f. 11-152. 
369 Marksi e trajton problemin e burokracisë në dy prej veprave të tij: Në ‗Kritikën e Filozofisë të së Drejtës së Hegelit‘ 

dhe në ‗18 brymerin e Lui Bonapartit‘ Në të dyja këto vepra qëndrimi tij kundër fenomenit burokratik është tejet 

negativ. Për Marksin burokracia ishte përvetësuesja e pushtetit shtetëror dhe një kastë parazitare dhe autoritare në 

kurriz të popullit, shih: Tucker, Robert C. The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 23-25, 607, 614. 

Edhe Lenini në veprën e tij madhore ‗Shteti dhe Revolucioni‘ e rikonfirmon gjykimin negativ marksist ndaj 

burokracisë. Shteti revolucionar nuk do të degradonte në pushtet burokratik sepse aparatit do ti mohoheshin privilegjet 

dhe punëtorët do të merrnin pjesë aktivisht, nëpërmjet sovjetëve, në mbarëvajtjen e administrimit publik. Por në realitet 

Lenini u detyrua nga kushtet konkrete të bëjë një kompromis të heshtur, duke pranuar i pafuqishëm domosdoshmërinë e 

aparatit burokratik për mbarëvajtjen e përditshme të shtetit të parë socialist. Atë që Lenini e pranoi në heshtje dhe me 

kritika të shumta, Stalini e legjitimoi përfundimisht kur shprehu domosdoshmërinë e kuadrit burokratik në ndërtimin e 

socializmit, dhe se çdo sulm ndaj burokracisë sovjetike do të konsiderohej një sulm ndaj pushtetit sovjetik.   
370 Mikhail Bakunin, mendimtari i shquar anarkist, e kritikoi kësisoj tezën centralizuese të Marksit gjatë polemikës së 

famshme me të pas përjashtimit të anarkistëve nga Internacionalja: ―..Të pretendosh se një grusht njerëzish, edhe në 
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‗diktaturës së proletariatit‘ do të shërbente pikërisht si një mjet për realizimin e reformave 

të karakterit socialist. Me të përfunduar misionin e tij për komunistizimin e shoqërisë 

aparati shtetëror do të shuhej vetvetiu sepse do të mungonte, në një shoqëri pa të 

shfrytëzuar dhe pa shfrytëzues, arsyeja themelore e ekzistencës së tij.
371

 Pikërisht tek ky 

parim do të mbështetej ngrehina gjigante e burokracisë në shtetet socialiste, si një mjet 

për regjimentimin e shoqërive drejt komunizmit. Por gjithsesi marksistët në thelb ishin 

revolucionarë dhe pikërisht si të tillë mbetën gjithmonë skeptikë ndaj burokracisë dhe 

sidomos ndaj pushtetit dhe privilegjeve të saj. Flamurtarë të këtij skepticizmi ngelen 

grupet e ndryshme me frymëzim ideologjik trockist. Sipas tyre: izolimi revolucionit në 

vende të prapambetura dhe niveli ulët i ndërgjegjësimit politik të punëtorisë prodhonin 

automatikisht daljen në skenë të një kaste burokratike, e cila përvetësonte pushtetin 

politik për interesat e veta. Zotërimi praktik i pushtetit nga burokracia shoqërohej 

paralelisht nga modifikimi ideologjisë zyrtare në drejtim të justifikimit të rëndësisë së 

kuadrove dhe zyrtarëve në procesin e ndërtimit të socializmit.
372

 Në thelbin e vet 

stalinizmi është një regjim ku pushtetit despotik të udhëheqjes së lartë, e cila është vetë 

një produkt i degradimit burokratik të aparatit partiak, i kundërvihet aparateve 

burokratike inferiore me synim kontrollin e pushtetit. Në stalinizëm burokracia nuk arrin 

dot të monopolizojë totalisht pushtetin politik. Vetëm me vdekjen ose largimin e 

udhëheqësve stalinistë burokracia partiako-shtetërore e realizon këtë qëllim.
373

 Stalinizmi 

karakterizohet pikërisht nga spastrimet e vazhdueshme të radhëve të burokracisë nga 

udhëheqësit. Në këtë drejtim ky qëndrim i dyfishtë i regjimeve staliniste ndaj 

burokracisë, nga njëra anë mbështetja e saj dhe nga ana tjetër spastrimi saj i 

                                                                                                                                                                             
qofshin  këta njerëz më të zgjuarit dhe dashamirësit, do të kenë kapacitetin të veprojnë si truri, shpirti, vullneti drejtues 

dhe unifikues i lëvizjes revolucionare dhe organizimit ekonomik të proletariatit botëror, është një fyerje e tillë ndaj 

logjikës dhe eksperiencës historike saqë mrekullisht habitemi sesi një njeri kaq i zgjuar si zoti Marks ta ketë paraqitur 

këtë pretendim..‖ , shih: Guerin Daniel, No Gods, No Masters: an Anthology of Anarchism, Oakland: AK Press, 2005, 

f. 190.  
371 Engelsi e trajton këtë në një fragment të famshëm të veprës së tij ‗Anti-Duhring‟: ―..Proletriati i rrëmben shtetit 

pushtetin politik dhe si hap i parë kthen mjetet e prodhimit në pronë shtetërore. Por me këtë akt ai rresht së qeni 

proletariat, ai zhduk ndryshimet klasore dhe antagonizmat klasore, dhe zhduk edhe shtetin si shtet. Gjerë më atëherë 

shoqëria, duke ndërvepruar në mesin e antagonizmave klasore, e nevojite shtetin si një organizatë në shërbim të një 

klase të caktuar shfrytëzuese...për ti mbajtur forcërisht klasat e shfrytëzuara në konditat e shfrytëzimit të diktuara nga 

forma predominuese e prodhimit...për aq sa nuk ka ndonjë klasë të caktuar për tu mbajtur e nënshtruar, përderisa 

sundimi klasor, dhe lufta individuale për ekzistencë e bazuar në anarkinë aktuale të prodhimit, me përplasjet dhe 

ekseset që burojnë nga kjo luftë, zhduken, asgjë nuk mbetet që nevojit nënshtrimin – asgjë nuk nevojit një forcë 

speciale shtrënguese, një shtet..‖, shih: Engels Frederick, ‗Anti-Dühring‘, tek: Marx Karl, Engels Frederick, 

Collected Works, V. 25, Moscow: Progress Publishers, 1987, f. 267. 
372 Studiuesi i shquar trockist Ernest Mandel i rendit si më poshtë shkaqet konkrete të degradimit burokratik të shtetit 

Bolshevik: 1. Rënia numerike e proletariatit në qytetet e mëdha si pasojë e de-industrializimit të shkaktuar nga Lufta 

civile ruse; 2. Depolitizimi proletariatit urban për shkak të urisë dhe privimeve të shumta në qytete gjatë Luftës civile 

ruse; 3. Kooptimi në organet burokratike i elementëve politikisht më të ndërgjegjshëm mes proletariatit; 4. Vrasja e 

shumë prej drejtuesve të punëtorisë gjatë Luftës civile ruse. 5. Prania e gjerë e elementëve borgjezë në administratën e 

re revolucionare, kjo sepse për shkak të mungesave të shumta nuk u arrit edukimi politik dhe administrativ i shumicës 

së punëtorëve; 6. Mungesat e shumta materiale në prezencë të së cilave pushteti burokratik forcohet. Për sa i përket 

përdorimit të marksizmit si mjet legjitimues i pushtetit burokratik, Mandel shprehet: ―..Në planin ideologjik stalinizmi 

përfaqëson deformimin apologjik dhe pragmatik së teorisë marksiste. Në vend që të përdoret si instrument analize mbi 

evolucionin dhe kontradiktat e kapitalizmit, të raportit të forcave mes klasave, të realitetit objektiv të stadit tranzitor 

mes kapitalizmit dhe socializmit, me qëllim që të mbështesë përpjekjen për emancipim të proletariatit, teoria marksiste 

katandiset në nivelin e një mjeti justifikimi për çdo ‗kthesë taktike‘ të Kremlinit dhe të partive staliniste..‖, shih: 

Mandel Ernest, Intrduzione al Marxismo, Roma: Datanews, 1998, f. 97-107. 
373 Tezën e përballjes mes burokracisë dhe pushtetit despotik të udhëheqësve stalinistë e trajton gjerësisht studiuesi 

Moshe Lewin, shih: Lewin Moshe, ‗Bureaucracy and the Stalinist state‘, tek: Lewin Moshe; Kreshaw Ian, (ed), 

Stalinism and Nazism: Dictatrorships in Comparison, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, f. 55-56. 
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vazhdueshëm, reflektohet edhe në ideologjinë zyrtare ku elementëve të vlerësimit të 

rëndësisë së kuadrit shpeshherë u kundërviheshin elementët ideologjikë ultra-majtistë 

kundër burokratizimit,  pro pushtetit punëtor, etj.
374

 Arsyeja kryesore praktike që nxiste 

dyshimin dhe armiqësinë e udhëheqjes komuniste ndaj zyrtarëve të rangut të ulët  qe fakti 

se ndërmjetësimi i burokracisë mes tyre dhe masës së popullsisë i vendoste ata në pozita 

të dobëta kontrolli. Burokracia qe një urë ndërmjet shtabit të revolucionit nga njëra anë 

dhe  masës së qytetarëve nga ana tjetër, dhe ajo mund të cenonte kontrollin e lidershipit. 

Ky cenim mund të merrte dy forma kryesore. Së pari duke mos u përcjellë atyre 

informacione të sakta për situatën në terren, mbi ecurinë konkrete të politikave të 

caktuara ose qëndrimet e popullsisë së gjerë ndaj po këtyre politikave. Së dyti duke 

implementuar gabim, me dashje ose pa-dashje, politikat e ideuara nga qendra. Ky pushtet 

i jashtëzakonshëm i makinerisë burokratike përbënte një makth të vazhdueshëm për 

udhëheqjen  staliniste. Për të kontrolluar burokracinë dhe kundër-balancuar pushtetin e 

saj, u nxitën si kundra-peshë, nga njëra anë: shtrirja paralele e strukturave partiake karshi 

atyre shtetërore, dhe nga ana tjetër u nxitën forma të demokracisë së drejtpërdrejtë të një 

karakteri socialist radikal si: kontrolli punëtor, denoncimet e zyrtarëve nga masat, kritikat 

në shtyp ose me anë të letër-këmbimit të qytetarëve me Komitetin Qendror, kontaktet e 

shpeshta dhe të drejtpërdrejta të udhëheqjes ose inspektorëve të tyre me popullin në 

terren, etj. Por të gjitha këto masa nuk e qetësuan sadopak ankthin e lidershipit për 

shkarjen e kontrollit nga ata tek burokracia e nivelit më të ulët. Kjo sepse kontrolli ndaj 

burokracisë me anë të strukturave partiake, policore ose popullore nuk bënte gjë tjetër 

veçse shtonte vazhdimisht numrin e burokratëve duke krijuar kësisoj një rreth vicioz. Në 

këto kushte, përdorimi aparatit të dhunës dhe frymës së terrorit nga udhëheqja staliniste 

kundrejt burokracisë partiako-shtetërore mund të konsiderohet si një mjet i natyrshëm në 

këtë përballje. Por edhe dhuna nuk e zgjidhte këtë problem në termin afatgjatë. Me 

eliminimin e një zyrtari dhe pasuesve të tij, një tjetër zyrtar dhe pasuesit e tij e 

zëvendësonin atë.
375

 Sistemi burokratik riprodhohej pikërisht në sajë të pranisë së 

kushteve objektive të favorshme për ekzistencën e tij dhe sado i fuqishëm të jetë asnjë 

regjim despotik nuk mund të ekzistojë në kushte politike moderne pa një aparat 

burokratik i cili njëkohësisht e implementon dhe kufizon pushtetin despotik të qendrës. 

Njësoj si udhëheqësit edhe masa e popullit kishte një qëndrim dyshues dhe shpeshherë 

armiqësor ndaj burokracisë. Shkaku kryesor i kësaj përbashkësie interesash ishte 

përvetësimi nga ana e burokracisë e pushtetit politik që formalisht i takonte masës së 

njerëzve të thjeshtë.
376

 Por arsyet e individëve të cilët gjendeshin poshtë burokracisë në 

                                                           
374 Enver Hoxha në fjalimet dhe veprat e tij teorike përbën një rast tipik në këtë drejtim. Duke filluar nga mesi viteve 

60-të, nën ndikimin e qartë të triumfit të burokracisë partiake sovjetike pas vdekjes së Stalinit dhe shembullit maoist 

kinez, Hoxha do të nisë një sërë fushatash politike me natyrë anti-burokratike. Kjo u pasqyrua edhe në fjalimet e tij. Më 

poshtë do të citojmë një fragment nga Raporti tij përpara Kongresit të pestë të PPSH-së në nëntorin e vitit 1966: 

―..Lufta e klasave pasqyrohet edhe brenda Partisë, sepse nga njëra anë në parti vijnë njerëz nga shtresa të ndryshme të 

popullsisë, të cilët sjellin me vete gjithëfarë mbeturinash dhe sjelljesh të huaja, dhe nga ana tjetër komunistët, ashtu si 

gjithë punonjësit ndeshen me presionin e armikut të klasës, sidomos i ideologjisë së tij nga brenda e jashtë vendit. Si 

rrjedhim, ashtu si nga radhët e punonjësve, edhe nga radhët e partisë mund të dalin dhe dalin njerëz që degjenerojnë e 

që kalojnë në pozita të huaja antiparti e antisocialiste..‖, shih: Hoxha Enver, Vepra: V. 34, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1981, f. 

166. Këtë arsyetim ideologjik Hoxha do ta përdorë për të legjitimuar spastrimin, në vitet e mëvonshme, të shumë 

drejtuesve të lartë të burokracisë partiako-shtetërore. 
375 Lewin Moshe, ‗Bureaucracy and the Stalinist state‘, tek: Lewin Moshe; Kreshaw Ian, (ed), Stalinism and Nazism: 

Dictatrorships in Comparison, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, f. 65. 
376 Ky qëndrim mosbesues dhe armiqësor i popullsisë duket qartë në numrin e madh të ankesave dhe denoncimeve 

karshi zyrtarëve të ndryshëm dhe kuadrove. Për të dhënë një shembull të një ankese tipike ndaj burokracisë me shkak 
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shkallën hierarkike ndryshonin nga ato të atyre që gjendeshin sipër saj. Mungesat e 

theksuara materiale dhe kontrolli total burokratik i atyre pak mallrave dhe shërbimeve të 

disponueshme luanin një rol qendror në këtë drejtim. Shumica e qytetarëve ishin të 

detyruar të ndërvepronin me nëpunësit e shtetit për të gjitha nevojat e tyre jetike: për 

punësimin, për strehimin, për kujdesin shëndetësor dhe atë arsimor, si dhe, sidomos, për 

furnizimin me të mira materiale dhe shërbime. Aparati burokratik përveçse përfitonte 

pjesën dërrmuese të këtyre mallrave dhe shërbimeve të pakta në sajë të privilegjeve in-

formale, shpeshherë e shpërndante pjesën e mbetur nëpërmjet kanaleve tipike patronale, 

nepotike, korruptive dhe miqësore. Mungesat e shumta materiale, kronike të një 

ekonomie të modelit stalinist, ishin në vetvete një ndër shkaqet kryesore të degradimit të 

aparatit.
377

 Plus kësaj rrjeti burokratik mbulonte dhe kontrollonte gjithë popullsinë dhe 

aktivitetet e saja të përditshme me synim implementimin jo vetëm të strukturave 

ekonomiko-politike socialiste por edhe të mënyrave të paraqitjes dhe sjelljes socialiste, 

kulturës socialiste. Për të kryer këtë disiplinim të popullsisë aparati, nisur edhe nga niveli 

tij i ulët arsimor dhe kultura gjysmë-ushtarake, përdorte metoda brutale dhe primitive 

mobilizimi të cilat nuk mund të mos ngjallnin pakënaqësi të shumta mes njerëzve të 

thjeshtë.
378

 Ky pushtet (gati) total i burokracisë mbi popullsinë ngjallte tek masa e 

njerëzve ndjenja zilie dhe urrejtjeje ku ndërthureshin edhe miqësitë dhe armiqësitë 

personale dhe familjare. Të forta ishin presionet nga poshtë për tu ngjitur drejt pushtetit 

që sillte ofiqi zyrtar, si dhe e ashpër qe përplasja mes individëve dhe tarafeve të ndryshme 

për të zënë pikat strategjike në rrjetin administrativ partiako-shtetëror. Populli fajësonte 

                                                                                                                                                                             
sjelljen e saj anti-demokratike do të përmendim një rast interesant të ndodhur në kooperativën ‗Jeta e Re‘ në fshatin 

Daullas të Fiert. Në një letër dërguar Enver Hoxhës, kooperativisti dhe anëtari BRPSH-së Lili Gj. ankohej për 

sekretarin e III-të të Komitetit të partisë së rrethit Agim B. se ky i fundit në një mbledhje me fshatarët me temë shtimin 

e ditëve të punës në kooperativë kishte shkelur në mënyrë flagrante rregullat e demokratike të Statutit bazë të 

Kooperativave: ―..Shoku Agim i foli asamblesë për të përkrahur inisiativën e kooperativistëve të Gjirokastrës për të 

bërë 300 dit punë në vit. Pastaj foli dhe kryetari kooperativës shoku Themi D. Pastaj u hodh në vot, pjesa më e madhe e 

anëtarëve nuk ishin dakort për 300 dit punë. Kurse shoku Agim i numëroi me kundërshtim nuk tha se me vota nuk 

përkrahet inisiativa por tha se përkrahet inisiativa, anëtarët i thanë shokut Agim se me vota nuk përkrahet inisiativa e 

kooperativës së Gjirokastrës, kurse ai u tha mos grini sallatë dhe për këtë fjalë anëtarët e kooperativës nuk kanë ngelur 

të kënaqur nga fjalimi shokut Agim, jo vetëm Agimi po u tha dhe kryetari kooperativës se po grini sallat..‖. Në rastin 

konkret shkelja e demokracisë ishte edhe në interes të udhëheqësve kryesorë, të cilët ishin shumë të shqetësuar për 

pjesmarrjen e ulët të fshatarëve në punët e kooperativave, ndaj dhe Enver Hoxha e porositi letërshkruesin ta dëgjonte 

këshillën e ‗shokut Agim‘ se ―..ai këtë e bën në interesin e kooperativës dhe jo në interesin e tij..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 110-113. 
377 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e letrës së punëtorit të peshkimit Asllan Ll. nga Durrësi, drejtuar 

Enver Hoxhës, ku ai informonte se në pallatin e banimit më të ri dhe të kërkuar në qytet ishin strehuar burokratët 

kryesorë të rrethit, edhe pse nuk u takonte: ―..Në qytetin ton janë ndërtu shumë ndërtesa, më e mira për mendimin tim 

asht mbaruar tash kohët e fundit, kjo asht ba në qendër të qytetit. Këtu janë strehuar vetëm disa persona me 

përgjegjësi, siç janë kryetarë, zv kryetarë, drejtora ndërmarjesh të cilët s‟kan shumë nevojë për strehim (por atje kanë 

shku për zgjerim dhe për lluksë)...Iniciatorët e këtij s‟asht çudi që më von mos mendojnë që tu ndërtojnë ndonjë vil 

këtyre personave, me qëllim qët jetojnë më qet..‖. Nga hetimi mëvonshëm i urdhëruar nga Enver Hoxha për rastin 

konkret, rezultoi se: nga 35 apartamente të këtij pallati, vetëm 9 u ishin caktuar familjeve të punëtorëve, ndërsa 

burokratëve, oficerëve dhe nëpunësve u qenë dorëzuar 20 të tilla. Mes zyrtarëve që kishin përfituar shtëpi në pallatin e 

lakmuar rezultonin: sekretari parë i Komitetit të partisë së rrethit, zv. Prokurori rrethit, katër drejtorë ndërmarrjesh dhe 

gjashtë oficerë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 331-336. 
378 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e ankesës të Niman Sh. nga Puka në një telegram 

dërguar Enver Hoxhës. Nimani denonconte fyerjen publike dhe trajtimin brutal të kryetarit të Komitetit ekzekutiv të 

rrethit Gjon Gj. karshi tij. Në përgjigjen që i jep kërkesës së KQ për sqarime lidhur me rastin në fjalë, sekretari II-të i 

Komitetit të partisë e justifikon kësisoj kolegun e tij: ―..Asht e vërtetë se shoku Gjonë i ka folurë ati me tonë të ashpërë 

gjë të cilën e pranonë dhe ajë vetë  dhe për këtë ajë është këshilluar. Por duhet shnuarë se Niman Sh.  nuk përgjigjet 

me kohë rrealizimit të detyravet që ajë ka karshi shtetit, ka raste të nxitjes së grinjevet dhe ngatrresavet në fshatin e tijë 

ku shpeshherë edhe ashtë këshillue për këto të meta‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 170-173. 
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shpeshherë burokracinë për mungesat e shumta të mjeteve të konsumit në treg, për 

allishverishet në shpërndarjen e vendeve të banimit dhe të punës, për mohimin  dhe 

shkeljen e të drejtave të ndryshme, për abuzime me detyrën për përfitim personal, për 

brutalitet dhe arrogancë në trajtimin e popullit. Edhe denoncimet për qëndrimin moral të 

zyrtarëve ishin të shumta.
379

 Shprehja: ‗uji është i pastër në burim porse turbullohet 

rrugës‘ ishte termi më i cituar në letrat e qytetarëve. Ndryshimi theksuar midis sukseseve, 

drejtësisë dhe bollëkut të propagandës nga njëra anë, dhe mungesave të shumta materiale 

dhe padrejtësive të realitetit nga ana tjetër, nxisnin natyrshëm tek masa e madhe e 

njerëzve dyshimin se politikat e drejta të qendrës manipuloheshin rrugës nga nëpunësit. 

Këta nëpunës, nën këndvështrimin e letërshkruesve, ose ishin kthyer në bejlerë të rinj dhe 

trajtonin pushtetin e popullit si çifligun e tyre ose ishin armiq të maskuar si komunistë që 

synonin që me anë të pakënaqësive në popull të minonin besimin e tij tek Partia.
380

 

Sigurisht që një pjesë e mirë e denoncimeve popullore kundër burokracisë përbënin një 

formë të sofistikuar lufte personale dhe klanore, ku individët dhe grupet e ndryshme 

synonin të përdornin aparatin represiv të shtetit për të larë hesape ose për të diskredituar 

kundërshtarët e tyre në garën për pushtet në fabrika, kooperativa, zyra nëpunësie, reparte 

ushtarake etj. Duke nuhatur dyshimin e ‗atyre lart‘ ndaj ‗atyre poshtë‘, këta individë dhe 

grupe tentonin ta manipulonin regjimin në shërbim të interesave të tyre ngushtësisht 

personale.
381

  

                                                           
379 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim kemi përzgjedhur një letër anonime drejtuar KQ, ku akuzohej drejtori 

ndërmarrjes së ndërtimit në Elbasan: Kadri H. për imoralitet, favorizime dhe trajtim autoritar ndaj punëtorëve. Në letër 

theksohet edhe mbështetja që ky kuadër gëzonte nga zyrtarët e lartë partiakë të rrethit: ―..nuk àsht e ndershme që në 

letër të mos vë emnin e plotë, por duke krahasuar këtë me pasojat që eventualisht mund të kem në të ardhshmen, ma 

mirë po veproj kështu...A mund të ket Antar Partije pa moral? Jo! Në bazë të një letre që shoku Enver ju ka drejtue 

gjithë organizatave bazë, ngriti me forcë marrdhënijet bashkëshortore dhe dënoi ashpër qoftë dhe gabimet më të vogla 

në këtë drejtim. Atëherë pse i lejohet të nalpërmendurit të bëjë dashuri duke qenë i martuar, me llogaritaren e këtij 

kantieri, shoqen Hatije A. e cila àsht Antare Partije... Kjo histori ka gjashtë vjet, të gjithë njerëzit në kantijer dhe në 

gjithë qytetin e dinë që këta të dy kanë relacione dashurije se i kanë gjetur shumë herë në flagrancë, por asnjeri nuk 

guxon ta denoncojë, vetëm përshpërisin, bile thonë që ç‟na duhet ne mor vëlla ay ka mik të fortë në Komitetin e Partisë, 

prandaj bajnë sikur nuk e shikojnë. Këtë psikozë e kanë formuar njerëzit nga vetë qëndrimi shokut Kadri,i cili e 

manifeston në nji mënyrë sikur ay àsht i paprekshëm dhe se fjala e tij në Kom. Partisë àsht shumë e 

konsiderushme...Sikur ti hysh në thellësi punës në kantierin e Qendrës do të vërtetosh se atje ka formalizma në luftën 

për realizimin e planit, në trajtimin e punonjësve dhe në gjithë drejtimet..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.855, Fl. 142-148. 
380 Për të dhënë një shembull tipik të pakënaqësisë popullore dhe fajësimit të burokracisë për shkak të mungesave të 

shumta materiale do të përmendim letrën e komunistit shkodran Ali T. dërguar Byrosë Politike ku ai informonte për 

gjendjen e keqe të furnizimit të popullsisë me ushqime dhe ankohej për zyrtarët drejtues të rrethit: ―..Flitet për kualitet 

e për gustë, dhe çdo gja mendoj për përmirësimin e konditave jetsore të popullit. Kjo ashtë në kundërshtim me thanjet: 

Në rradhë të parë buka e zezë mungon, nuk del e pjekun, nuk mund të merrish buk ku ke qejf por në furrë të caktueme 

në lagje..ka pas raste që shpeshherë me mbetur pa bukë, sidomos në vitin 1959. Megjith që triskat u hoqën por prej 

datës sipërme e kështu asht ba më keq duke pritun populli në rrallë,ka pasur raste dhe të rrahen tue u shtynum për të 

marr bukën...Kjo sjell vetëm dam në popull pse populli humbet kohën në rrall, dhe mund të smuhen nga të gjersitunit 

tue shty. Dhe të smuertit e popullit randon në fond shtetnor, dhe sjell si pasojë pakënaqësija. Vetëm nga fshatarët po 

edhe nga vet punëtorët të cilit mezi e fitojnë lekun dhe të hijekin edhe ma vuajtje për ta shpenzue..Mund të thuhet se në 

Shkodër ka pushtet e Parti dhe me të vërtetë ka, por ato që e lozin rrolin nuk ndijnë e nuk shofin në zyrat e tyre se kan 

telefonin kur mërziten marrin e i bien ziles si e kemi punën , s‟ka ma mirë, u ka ra shi ka thethi. Si e kalove pushimin në 

razëm e tjera d.m.th.  nuk mërziten e hijekin  mëzin me telefon. Buka ju shkon te tryeza dhe nuk pyesin ma gjatë. Për sa 

sipër duhet të kenë dijeni gjithë organet kompetente. Uji nga burimi del kjartë por gjat udhëtimit turbullohet..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 222-233. 
381 Studiuesit e sistemit sovjetik e kanë nënvizuar këtë aspekt interesant të regjimeve staliniste, duke e cilësuar atë si 

‗totalitarizëm të manipuluar‘. Pikërisht nevoja e ethshme për informacion  si dhe paranoja e armikut të fshehur e 

vendoste aparatin shtetëror stalinist në atë pozitë që mundësonte përdorimin, manipulimin e tij edhe nga më i thjeshti 

shtetasve të vet si një mjet për larjen e hesapeve personale, shih: Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life 

in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University Press,  2000, f. 165. Për të dhënë një 
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E gjendur nën trysninë e masës popullore nga poshtë dhe nën dyshimin, survejimin dhe 

goditjet e vazhdueshme të udhëheqësve nga lart burokracia vetëm shtohej në numër dhe  

rriste fuqinë e saj.
382

 Nuk mund të ndodhte ndryshe nën dritën e politikave të ndërmarra 

nga shteti komunist dhe kushteve konkrete social-ekonomike të Shqipërisë. Burokracia 

partiake shtohej me shtimin e numrit të anëtarëve të partisë dhe degëve të burokracisë që 

duhej të monitoronte. Burokracia ekonomike zgjerohej vazhdimisht me zhvillimin e 

ndërmarrjeve të reja industriale dhe sidomos me kolektivizimin masiv të bujqësisë duke 

filluar nga Kongresi i tretë i PPSH-së. Shtetëzimi total i rrjetit të shpërndarjes së mjeteve 

të konsumit, të banesave, të shërbimeve bazike shumonte gjithashtu pa-pushim numrin e 

nëpunësve dhe zyrtarëve. Bile edhe aparati i dhunës, strukturat hetimore dhe të Ministrisë 

së brendshme, shtoheshin vazhdimisht nga nevoja për të monitoruar dhe vigjiluar mbi 

burokratët, nëpunësit dhe pronën socialiste. Mbi ngarkesa burokratike rëndohej tej mase 

nga paaftësia profesionale, niveli ulët arsimor dhe mungesa e etikës e niveleve të ulëta 

dhe të mesme të aparatit burokratik.
383

 Shpesh edhe nivelet e larta administrative kishin 

shumë mangësi në këtë drejtim.
384

 Kriteri profesional ishte gjithmonë dytësor ndaj kriterit 

                                                                                                                                                                             
shembull të një letre të tillë, njëra prej shumë të tjerave të konstatuara, kemi përzgjedhur letrën manipulative të kryetarit 

të kooperativës së Zall-Mënerit të rrethit Tiranë, drejtuar Enver Hoxhës. Në letër kryetari, i fshehur pas emrit të 

falsifikuar të një aktivisti të rinisë së fshatit, denonconte dy kuadro me perspektivë të kooperativës se kishin korruptuar 

me nga 5000 lekë instruktorin e Komitetit të partisë për zonën me qëllim dërgimin e tyre në një kurs të lartë studimesh 

bujqësore. Nga hetimet e urdhëruara nga KQ u zbulua se akuzat nuk ishin të vërteta dhe se letra, që mbante emrin e 

aktivistit, ishte shkruar në të vërtetë nga kryetari kooperativës, i cili duke qenë i paaftë dhe i pakualifikuar trembej se 

mbas kthimit të dy kuadrove nga kursi ai do të zëvendësohej në postin që mbante padrejtësisht, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 7-11. 
382 Nga të dhënat statistikore rezulton se numri i nëpunësve dhe zyrtarëve nga rreth 7000 vetë në vitin 1938, ishte 

shtatëfishuar në 48.000 në vitin 1960. Nëpunësit në vitin 1960-të ishin sa 1/3 e numrit të punëtorisë, por siç do ta 

shohim gjerësisht në këtë studim ata ishin përfitues të një pjese shumë të madhe të mallrave dhe shërbimeve shoqërore, 

shih: Drejtoria e Statistikës në Komisionin e Planit të Shtetit, 35 vjet Shqipëri Socialiste: të dhëna statistikore për 

zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës, Tiranë, 1979, f. 33. 
383 Niveli ulët arsimor dhe mungesa e etikës vërtetohen nga letrat e shumta të zyrtarëve me temë kërkesën për arsimim 

dhe nga ankesat e popullsisë me temë trajtimin jo-etik nga zyrtarët dhe nëpunësit. Për të dhënë nga një shembull për të 

dyja rastet kemi përzgjedhur së pari letrën e anëtarit të partisë dhe kryetarit të kooperativës bujqësore të Fier-sheganit 

në rrethin e Lushnjës, Zenel G. Në letrën e tij, dërguar Hysni Kapos, Zeneli lutet të dërgohet në ndonjë shkollë 

bujqësore: ―..Unë kam disa vjet që merrem me bujqësi, jam munduar të punoj mirë, mirëpo në punën time kam patur 

shumë vështirësi, kjo ka ardhur sepse unë nuk kam kryer asnjë shkollë e kurs për probleme të bujqësisë. Detyra që kam 

si kryetar kooperative është e rënd dhe unë nuk e ndiej veten kompetent për këtë funksion që kamë. Unë kam kërkuar 

edhe vitet e kaluara për të më dërguar në këtë shkollë po nuk më kanë dërguar me preteks se nuk kemi patur kuadër. 

Unë fjalën e Partisë nuk e kam kthyer prapë ku do që më kan dërguar kamë shkuarë..‖. Lutjen e Zenelit autoritetet e 

refuzojnë përsëri për shkak të mungesës së kuadrit, dhe Zeneli, edhe pse pa arsim bujqësor, vazhdoi kryetar në një prej 

kooperativave më të mëdha (8 fshatra) dhe të rëndësishme të vendit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, 

Fl. 70-76. Për sjelljen jo-etike dhe brutale të zyrtarëve kemi përzgjedhur letrën e punëtorit Cene N. nga Q. Stalin 

(Kuçovë), dërguar Enver Hoxhës. Në letër punëtori, i cili ishte dhe anëtar partie, ankohet për rrahjen që kish pësuar nga 

krye-inxhinieri ndërmarrjes prodhimit Marinëz: Perikli P. Rrahja kish ndodhur në sytë e të gjithë punëtorëve dhe 

sekretarit të Partisë së ndërmarrjes: ―..kur unë vete në punë dhe marë punën në dorëzim nga turni tjetër, kur pasë pak 

vjen kryeinxhinjeri ndërmarjes sh. Perikli P. bashkë me sekretarin e partis sh. Sotir M. Në atë moment për disa të meta 

në punë që ishin nga turnet e tjera, se unë isha kamjoturno dhe vajta atë ditë kryeixhenjeri më shan më mer prej veshi 

zvarë dhe dukë sharë d.m.th. më rahur, par kësaj se nuk më ka rrahur mua vetëm por gjithë AP e organizatës Marinëz 

pa le si klasë punëtore dhe nderi shqiptar, kurse sekretari partisë i fliste rusishtë dhe deri më sotë ska marë asnjë 

masë..‖. Në letrën përgjigje ndaj kërkesës për sqarime të KQ lidhur me rastin në fjalë, sekretari parë i Komitetit të 

partisë e justifikon sjelljen brutale të krye-inxhinierit, i cili qe kthyer në një makth për punëtorët e ndërmarrjes, me 

punën e dobët të vetë punëtorëve. Gjithsesi krye-inxhinieri kritikohet për karakterin e tij ‗nevrik‘, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 174-177. 
384 Për të dhënë një shembull të sjelljes jo-etike të një zyrtari të lartë kemi përzgjedhur letrën e fshatarit Ndoc Palok N. 

nga fshati Juban i Shkodrës, drejtuar Enver Hoxhës. Në letër Ndoci ankohej për sjelljen e sekretarit të parë të Komitetit 

të partisë së rrethit Sul. B. karshi tij: ―..gjatë një bisede me neve në mënyrë shoqnore i thaçë shokut Sulë sikur të më 

lejoni me punue për nji kohë në ndonjë ndërmarje se ndollem në nevojë shum se nuk kam mar asnjë lek tash 6 mueji e 
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politik, kësisoj udhëheqja staliniste shqiptare preferonte të vendoste nëpër institucione 

njerëz besnikë në aspektin politik, ‗njerëzit tanë‘, pavarësisht arsimit të munguar dhe 

profesionalizmit të dobët.
385

 Më mirë një i pa-aftë besnik sesa një i aftë por i dyshimtë. 

Këtij fakti i duhet shtuar dhe mbushja e radhëve të administratës dhe të profesionistëve 

nga njerëz me origjinë shoqërore modeste, fshatarë dhe punëtorë, të cilët qenë ngritur në 

status si pasojë e politikave afirmuese që stalinistët shqiptarë implementuan. Nëse 

administrata e vjetër pre-komuniste ishte elitare dhe anti-demokratike porse relativisht 

efikase, administrata komuniste qe më demokratike në përbërje porse më in-efiçente në 

detyrë. E ndërgjegjshme për problemet që shkaktonte niveli i ulët arsimor dhe profesional 

i burokratëve të vet regjimi shpresonte se duke i drejtuar masivisht kuadrot e veta drejt 

arsimit pa shkëputje nga puna, dhe duke e cilësuar punën  si një lloj shkolle, ky problem 

madhor do të zhbëhej me kalimin e kohës.
386

 Efikasiteti i ulët i veprimtarisë së 

administratës natyrisht që ndikonte shumë negativisht në performancën e institucioneve 

shtetërore duke shkaktuar pengesa të mëdha në mbarëvajtjen e ekonomisë dhe privacione 

e vuajtje të shumta për popullsinë, e cila në fillim vitet 60-të varej tërësisht nga shteti për 

pothuajse tërë shërbimet bazike.
387

 

                                                                                                                                                                             
kam 4 fëmijë e se grueja do të rrin pranë tyre se janë të vegjël, më i madhi ala jo 6 vjetat, e ma i vogli ala jo 6 muejtat. 

Ai mu përgjigj e dijmë se je në nevojë por punë në shtet nuk ka për ty, edhe fëmijët mos i kishe cilë ta kishe pre që mos 

të kishe lind fëmijë, fajin ta ka i ky ty mu drejtue me dorë te organet seksuale. E unë ju përgjigja, mirë se un paskem ba 

faji, po fëmijët ç‟ faj kan, me i myt nuk myten, as nuk shiten, ato don majë. Mu përgjigj as me i mytë as kurrgja veç me i 

majtë ti. Dakort i thaç unë do ti maji fëmijët po nuk jam dakort me ty qi kam ba faj që kam çilë fëmij, dhe nuk jam 

bishman qi grueja e jeme të marri dekorata. Ai në kët kohë më tha ik pis pisit e mut stër mutit (të më falni për këtë 

shprehje të ultë që detyrohem me shkrue) dhe urdhëroji të më shoqërojë nën vërejtje Kapteri (Roja i tij) për në 

Drejtorinë e punëve të Mbrendëshme ku atje kalova të tanë ditën tuj mu kërcënue nji oficer qi unë nuk e njof i veshun 

civil..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 86-92. 
385   Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ricitojmë letrën anonime nga Durrësi kundër mbajtjes në 

administratë të pinjollëve të ish familjeve ‗borgjeze‘. Menjëherë pas ardhjes së letrës KQ ua dërgoi nga një kopje të saj 

Komiteteve të partisë së Tiranës dhe Durrësit. Komitetet u përgjigjën se, me përjashtim të një rasti që e shkarkuan 

menjëherë nga puna, personat e denoncuar në letrën anonime njiheshin nga autoritetet dhe se ata ishin rehabilituar 

përmes punës së mirë që kishin kryer në institucionet ku punonin. Gjithsesi zyrtarët e KQ vendosen ti zëvendësonin 

personat e mësipërm me kuadro të reja, politikisht më të ‗pastër‘: ―..në përgjithësi jemi dakort me përgjigjet që kanë 

dhënë komitetet e partisë, por mendojmë se mund të shikohet edhe mundësija e zëvendësimit të këtyre elementëve, me 

gjithë se janë rehabilituar, sepse detyrat e tyre janë të thjeshta. Fare mirë mund të punojnë si llogaritarë në N.T.L.U.S. 

Durrës dhe në N.SH.H.M.I kuadro të reja që mbarojnë teknikumet..‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, 

Fl. 55-63. 
386 Ky tipar i mentalitetit të udhëheqësve stalinistë duket qartë tek vlerësimi praktikës mbi teorinë, mentalitet i cili më 

vonë do të kthehej edhe në një parim për arsimin shtetëror. Zyrtarët kishin prirjen ta mbivlerësonin eksperiencën, 

shpeshherë duke e ekuivalentuar atë me shkollën e mirëfilltë. Për të dhënë një shembull konkret do të ri-citojmë rastin e 

kryetarit të kooperativës të Fier-sheganit i cili lutej për tu dërguar në një shkollë bujqësore. Tek shkresa me të cilën 

refuzon kërkesën e tij sekretari III-të i Komitetit të partisë së Lushnjës, Seit K., e justifikon kështu refuzimin e 

institucionit për shkollimin e kryetarit të kooperativës: ―..i ka konditat për të vazhduar shkollën por neve tash për tash 

nuk jemi dakort për ta dërguar, pasi ay është kryetar i koop. bujqësore të fiersheganit, e cila ka 8 fshatra, ka 

eksperjencë në drejtimin e kooperativës dhe nuk kemi mundësi ta zëvëndësojmë..‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.759, Fl. 76.  
387 Një pjesë e mirë e problemeve me furnizimin e popullsisë me mallra buronin nga paaftësia e administratës që kishte 

për detyrë rrjetin shpërndarës. Bashkë me abuzimet, paaftësia dhe neglizhenca e këtyre sektorëve shkaktonin probleme 

të shumta për popullatën. Por nuk çalonte vetëm furnizimi me mallra ushqimore, edhe shërbimet bazë lenin shumë për 

të dëshiruar. Për të dhënë një shembull do të përmendim një letër anonime nga Korça, drejtuar Enver Hoxhës. Në letër 

shkruesi anonim informonte: ―..Për sa i përket tregëtisë këtu në Korçë nuk bëhet një punë e mirë nga drejtonjësit. Sot 

që fshati prodhon fruta shumë qytetarët shtyhen për të blerë. Në pjacat ka vetëm dy dyqane, ashtu dhe bulmetore në 

Bulevardin kryesor ka vetëm një, kjo ngushticë sjell shtytje populli dhe mos kënaqësi. Po tu thuash thonë s‟kemi lokale, 

po pse lokali nuk mund të bëhet hesapë, siç u kujtuan tash së fundi që bëjnë vetëm një karshi kinemasë. Po të duan 

gjejnë por përtojnë….Shërbimi trasportit. Partija dhe Pushteti i kanë treguar  kujdesin më të madh këtij sektori. Por 

një pjesë këtë e shfrytëzojnë kryesisht për interesat e tyre personale. Sidomos shoferat që u lodhën së bëri shtëpira apo 

ata të taksive që si flitet dot me gojë. E pse i bëjnë këto se i kan mirë me policat. Pse thonë që macja me minë nuk bëjnë 
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Studiuesi Moshe Lewin e krahason figurativisht statusin e burokratëve të lartë në 

stalinizëm me dy fytyrat mitologjike të Janusit.
388

 Nga njëra anë, ajo e drejtuar ndaj 

udhëheqësve të lartë partiakë, burokratët dukeshin si shërbëtorë. Ata ngriheshin dhe 

shkarkoheshin në poste pushteti nga instancat sipërore dhe nuk dispononin një bazë 

pushteti mjaftueshmërisht autonome për të ndikuar a për ti rezistuar vullnetit të qendrës. 

Për të fituar besimin e udhëheqësve burokratët e lartë duhej të shfaqnin aftësi politike dhe 

administrative, por këto aftësi nuk përbënin aspak një  garanci për fatin e tyre, i cili varej 

tërësisht prej vullnetit despotik të shtresave të larta partiako-shtetërore. Dhe kur vullneti i 

strukturave sipërore vendoste fatin e tyre ata rrëzoheshin nga postet e larta pa asnjë 

mundësi rezistence, dhe shpeshherë me nënshtrimin dhe fatalizmin karakteristik të një 

shërbëtori të bindur në pafuqinë e tij. Pikërisht kjo gjendje e pasigurt, ky ekuilibër i 

vështirë në ‗tehun e briskut‘, ky rrezik i vazhdueshëm që shtohej proporcionalisht me 

ngritjen në shkallën administrative, e pengoi burokracinë e regjimeve staliniste të 

përvetësonte totalisht pushtetin politik duke hedhur themele të sigurta në postet e tyre. 

Nga ana tjetër, ajo e drejtuar karshi popullsisë së gjerë, fytyra e Janusit tregonte një tablo 

të kundërt me të parën: atë të bosëve dhe shefave të plotfuqishëm të aparateve partiake, të 

rrethuar nga klientë dhe servilë; të gjeneralëve që shkëlqenin në parada; të drejtorëve të 

ndërmarrjeve gjigante, brenda të cilave vullneti tyre ishte shpeshherë ligj; të 

udhëheqësve, emrat dhe portretet e të cilëve populli i veneronte me rituale gati-fetare. Por 

ky shkëlqim dhe pushtet ishte gjithmonë i ndërvarur nga vullneti i lartë dhe shpeshherë 

kapriçoz i despotit. Mjeshtërisht studiuesi Lewin i pagëzoi zyrtarët e lartë në stalinizëm 

si: ‗hyzmeqarët sundues‘.
389

 Kjo brishtësi e pozicionit të burokratëve në stalinizëm është 

qartësisht një replikë e statusit të administratorëve të çdo despotizmi klasik të njohur në 

histori.
390

  

                                                                                                                                                                             
bashkim kurrë. Kurse këtu në Korçë policët me shoferët janë përqafuar. Interesat shoku Enver se agjencia pasagjerëve 

këtu në Korçë  nuk është e shtetit por e Faik G. dhe Stavrit, njerës që presin shumë keq popullin dhe sidomos Faik Beu 

që është bërë si Monopolistët Amerikanë...Ndërtimet këtu në Korcë ka muaj që nuk shkojnë mirë. Afatet i shkelin me të 

dy këmbët. Po të pyesësh N. SH. N. thonë skemi cimento skemi hekur, gjë që s‟është e vërtetë se Partia dhe Pushteti i 

kanë marë tërë masat... Shoku Enver ka neglizhencë. Në restorantë nuk ka shërbim të mirë dhe pastërti. Në tërë pazarin 

e Korcës vetëm një restorant ka dhe në tërë këtë qytet vetëm një rostiçeri. Me arsimtarët nuk bëhet punë e mirë. Ketu në 

Korçë ka shumë akroballëke. Po thuaj tërë arsimtar në qytet, ka shumë djem e vajza të tregtarëve, bejlerëve, 

arratisurve, burgosurve, etj. Edukatë do bëjnë këta njerëz brezit të ri. Spitalet shoku Enver nuk ka kallaballëk të mirë, 

se doktorët shikojnë të bëjnë dashuri me infermieret...të sëmurët rënkojnë, doktorët dashurojnë. Këtu në Korçë ka 

shumë të tilla se shkon shumë miqësija dhe shoqëria..‖. Në përgjigjen e vet ndaj letrës në fjalë Komiteti partisë së 

Korcës i pranoi në mënyrë indirekte si të vërteta shumë nga pohimet e mësipërme, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.912, Fl. 18-22.  
388Lewin Moshe, ‗The social Background of Stalinism‘, tek: Tucker Robert C. (ed.) Stalinism: Essays in Historical 

Interpretation, New York: Norton, 1977, f. 120. 
389 Ibidem, f. 118. 
390Lewin e krahason pozicionin e zyrtarëve stalinistë (nachalstvo) me atë të bujarëve të carëve autokratë (dorianstvo), 

duke parë rrënjët e këtij fenomeni në traditën politike ruse. Kjo logjikë mund të përdoret edhe për zyrtarët e lartë në 

kushtet e stalinizmit shqiptar, për shkak të përbashkësive mes dinamikës historike dhe traditës kulturore politike mes dy 

vendeve, Shqipërisë dhe Rusisë. Konkretisht, nën këndvështrimin tonë, pozita e zyrtarëve stalinistë shqiptarë ngjason 

së tepërmi në përmbajtje me pozicionin e ‗skllevërve të Portës‘, ose ‗skllevërve të oborrit‘, në administratën 

perandorake osmane (kapikulu). Njësoj si në stalinizëm, nëpunësit e lartë osmanë ngriheshin mbi origjinën e tyre 

modeste drejt posteve të larta të pushtetit nga vullneti despotik sulltanor për tu gremisur fatalisht po në sajë të vullnetit 

të despotit. Ata gjithashtu, ndryshe nga klasa feudale perëndimore, nuk dispononin baza pushteti autonome. Pasi 

emëroheshin në një post të lartë administrativ ata përzgjidhnin pasuesit e tyre nëpërmjet teknikave klasike të 

patronazhit, dhe pas rrëzimit të zyrtarit të lartë apo transferimit të tij, klientët e pasonin fatin e patronit të tyre. Në 

statusin e tyre ata ngelën skllevër të sulltanit i cili mund ti ekzekutonte kur të dëshironte, edhe pse në mjaft raste disa 

prej tyre u pranuan madje edhe si dhëndurë të familjes së Osmanllinjëve (damad) dhe grumbulluan pushtete dhe pasuri 

të mëdha, shih: Somel Selcuk A., Historical Dictionary of the Ottoman Empire,  Oxford: Scarecrow Press, 2003, f. 
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Pikërisht arbitrariteti despotik i udhëheqjes do të shërbejë si një lloj shtyse kryesore për 

degradimin patronal të aparatit. Zyrtarët do përpiqeshin ti kthenin ofiqet e tyre në llogore, 

njësoj si dikur feudalët në mesjetë fortifikonin kështjellat e tyre. Nën presionin e 

vazhdueshëm të pritshmërive gjithmonë e më të larta ekonomike dhe politike, me stafe 

administrative dhe prodhuese vartëse nën nivelin e kërkuar, si dhe nën kërcënimin e 

vazhdueshëm dhe arbitrar nga lart, që u rrinte mbi krye si një lloj ‗shpate e Demokleut‘, 

zyrtarët do tërhiqeshin logjikisht drejt lidhjeve horizontale dhe vertikale të karakterit in-

formal, drejt krijimit të aleancave me homologët e tyre ose drejt një raporti vasaliteti 

klientelist me sipërorët. Ata do të përpiqeshin të krijonin sa më shumë mbështetës sipër 

dhe poshtë tyre, për të solidifikuar pozitën.
391

 Ata do të përpiqeshin të vendosnin në 

pozita kyçe administrative besnikët dhe klientët e tyre, miqtë ose farefisin.
392

 Ata 

gjithashtu do të përdornin metoda in-formale edhe për të goditur, dobësuar ose hequr qafe 

rivalët ose cenuesit ndaj pushtetit të tyre.
393

 Ata do të përpiqeshin të manipulonin 

informacionin ndaj eprorëve dhe inferiorëve, për hesap të interesave të tyre. Por në 

konditat e stalinizmit gjithë këto rrjete rezultonin gjithmonë një llogore e pamjaftueshme 

për tu bërë ballë dallgëve të spastrimeve nga lart. Në këtë panoramë në gjirin e 

                                                                                                                                                                             
148, 159. Një paralelizëm mes zyrtarëve të lartë komunistë dhe administratorëve osmanë gjendet edhe në letërsinë 

shqiptare, sidomos në veprën e Ismail Kadaresë. 
391 Për të dhënë një shembull konkret në këtë drejtim do të përmendim rastin e një letre anonime nga një komunist 

tropojan drejtuar Liri Belishovës. Në letër shkruesi i prezantuar me pseudonimin ‗Informuesi‘ ankohej se në Drejtorinë 

arsimore ishte emëruar një zyrtar shkodran me njolla në biografi, i cili kishte shkarkuar zyrtarët tropojanë dhe kishte 

emëruar në postet drejtuese të arsimit në rreth kuadro po me origjinë shkodrane të cilët lenin për të dëshiruar qoftë në 

aspektin profesional ashtu dhe në atë politik. Mes rreshtave informuesi aludonte se në krye të gjithë tarafit ishte 

sekretari dytë i Komitetit të partisë së rrethit: ―..nga fillimi i vitit arsimor e deri tani janë bërë  disa dhjetëra lëvizje 

kuadri pa nevojë, vetëm për qejfin e njërit apo tjetrit. Siç kam dëgjuar gjendja e punës në seksionin e arsimit është e 

vajtueshme. Përse shokët e rrethit e lejojnë këtë gjendje? A mos ka në këtë mes punë sabotonjëse...Sipas thënjeve ka 

pakënaqësira të mëdha tek arsimtarët ndaj disa shokëve kryesorë të rrethit (sidomos ndaj sekretarit të II-të të 

partisë)...mendoj se për këto anomali nuk ka ndonjë përgjegjësi të madhe sekretari I-rë mbasi ai ka shkuar tani shpejt 

në atë rreth, dhe akoma s‟është në brendi të tëra problemeve..‖. Vetë sekretari parë, në përgjigjen ndaj KQ justifikon 

lëvizjet e kuadrit me mungesën e kuadrove autoktonë të kualifikuar dhe nënvizon paragjykimet krahinariste të 

mësuesve tropojanë ndaj shkodranëve si arsyen e vërtetë të letrës, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 

108-120.   
392 Në po të njëjtën dosje me letrën e sipërcituar gjendet edhe një letër anonime nga Çermenika ku informohet KQ për 

një rrjet zyrtarësh të lidhur me njëri tjetrin, të cilët sipas letrës abuzonin me postin. Në letër denoncohen nëpunësit e 

rrjetit të shpërndarjes dhe mbështetësit e tyre në postet me pushtet të lokalitetit, si dhe mbështetësit e kuadrove të 

lokalitetit në Komitetin e partisë të rrethit Librazhd. Në përgjigjen e vet drejtuar KQ në lidhje me letrën anonime, 

sekretari II-të i Komitetit të partisë së rrethit, Selim A. i hedh poshtë akuzat për zyrtarët e lokalitetit, por pranon 

ekzistencën e tarafeve dhe abuzimeve në sektorin e shpërndarjes së lokalitetit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.815, Fl. 125-128. Por ekzistenca e lidhjeve klienteliste në këtë rreth na konfirmohet edhe nga një tjetër letër anonime 

nga qyteti Librazhdit dërguar KQ, ku akuzohej vetë sekretari II-të Selim A. se favorizonte zyrtarë të shumtë në rreth 

dhe vendoste në poste njerëz me të cilët kishte lidhje miqësie, si dhe favorizonte femra të ndryshme, ose familjarët e 

tyre, me të cilat zyrtari lartë kishte marrëdhënie seksuale, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.817, Fl. 113-121. 
393 Për të dhëne një shembull të metodave informale klasike staliniste të luftës mes zyrtarëve do të përmendim letrën e 

nëpunësit Isa Ç. nga Delvina dërguar Enver Hoxhës. Në letër Isai denonconte drejtuesin e tij: Jonuz S. si një agjent i 

shërbimeve greke. Enver Hoxha urdhëron Drejtorinë e Sigurimit të Shtetit të hetojë çështjen, dhe në raportin e 

Sigurimit zbardhet motivi vërtetë i denoncimit ―.. Ndërmjet Isa Ç dhe Jonuz S prej kohësh ka grindje për shkak se 

Jonuzi ka patur dashuri me një grua imorale të quajtur Kote A. e cila më vonë filloi relacione me Koço A. që është 

magazinier i depove të së njejtës agjensi. Ky i fundit ka privilegjuar në punë punëtoren Kote A. dhe Isa Ç. duke iu 

shtuar orë të tepërta dhe veç kësaj së bashku me Isain kanë bërë dhe vjedhje dhe për këto ndiqen nga organet e 

policisë. Si pasojë e faktit që Kote A. filloi relacione me Koço A. dhe për shkak të vjedhjeve Jonuz S. i ka goditur në 

mbledhje të ndryshme, ndërsa nga ana tjetër Koço A. së bashku me Isa Ç. lëftojnë Jonuzin. Çështjet që ngre Isa Ç. duke 

akuzuar Jonuz S. si agjent grek, nuk janë të drejta dhe nuk ka ndonjë fakt. Mendimi organeve tona është se Isan Ç. jo 

vetëm nxitet nga Koço A. por nga ana tjetër është i pakënaqur sepse mbasi ka pas ofenduar Jonuzin dhe ky e paditi në 

gjyq, u dënua me 4 muaj punë korrektonjëse, për këtë shkak Isa Ç. është shprehur duke thënë: „Unë do të bëj çmos për 

Jonuzin‟..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 72-79.   
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burokracisë shqiptare, njëlloj si në rastin e modelit origjinal sovjetik, mund të 

evidentohen qartë elementë të degradimit proto-feudal dhe patronalo-klientelist të 

aparateve partiako-shtetërore. Zyrtarë të lartë dhe të mesëm, në qendër dhe në periferi, 

kishin krijuar bazat e një pushteti  të tipit patrimonial nëpërmjet ngritjes dhe fuqizimit të 

tarafeve, të nepotizmit, të rrjeteve in-formale të mbështetjes reciproke e të përfitimit 

material dhe jo-material.
394

 Në letrat e qytetarëve denoncohen shumë zyrtarë për politika 

klienteliste dhe nepotike, për ryshfete dhe abuzime me detyrën, për krijim tarafesh dhe 

klanesh nën hijen e pushtetit popullor.
395

 Nën këndvështrimin tonë tek këto rrjete in-

formale gjendej pushteti i vërtetë, pushtet që mund të cenohej në kushte normale vetëm 

nga ndërhyrja e udhëheqësve të lartë. Ashtu si në majë të piramidës, në Byronë Politike, 

ku një rreth i ngushtë in-formal zyrtarësh të lartë ishte pushtet-mbajtësi real, ashtu edhe 

në hallkat e mëposhtme të pushtetit vendimet merreshin ‗prapa perdeve‘, në mënyrë in-

formale, nga pak zyrtarë kryesorë me marrëveshje reciproke. Natyra in-formale e këtyre 

rrjeteve politike e bën jashtëzakonisht të vështirë identifikimin e plotë të natyrës dhe rolit 

të tyre, si për studiuesin sot ashtu edhe për udhëheqësit e lartë të PPSH-së asokohe, por 

mund të themi me siguri se nga dëshmitë indirekte të gjendura në letrat e popullsisë ky 

fenomen ishte aq prezent sa logjikisht të shkaktonte një shqetësim tek ‗maja e 

piramidës‘.
396

 Kjo sepse këto grupime jo vetëm kufizonin kontrollin e qendrës dhe 

                                                           
394 Kishte raste kur në një lokalitet të veçantë formoheshin disa tarafe dhe klane zyrtarësh njëkohësisht ose fillonte një 

përplasje e brendshme brenda të njëjtit taraf, dhe kur asnjë prej tyre nuk kishte forcën të nënshtronte rrjetin tjetër 

pasonte një luftë klanesh e cila zakonisht bllokonte krejt administrimin e zonës. Për të dhënë një shembull të rrjeteve 

informale të zyrtarëve dhe luftës mes tyre për hegjemoni do të përmendim një letër dërguar Enver Hoxhës nga një 

komunist i fshatit minoritar Hllomo, lokaliteti Derviçan, rrethi Gjirokastër. Në letër komunisti denonconte disa anëtarë 

partie nga i njëjti fshat për abuzime dhe shkelje të rregullave partiake. KQ urdhëron inspektorin vet për rrethin e 

Gjirokastrës Sofo P. të hetonte çështjen. Në raportin e tij inspektori zbardhi rrethanat e ngjarjes: ―..gjatë një periudhe 

prej 2-3 vjetësh në këtë organizatë ka pasë grindje dhe tarafe të cilat çuan më në fund në ndarjen e komunistëve në dy 

grupe: një grup prej 4 vetash i cili kryhesohej prej ish-kryetarit të kooperativës Pano K. dhe një grup tjetër prej 4 

vetësh që kryhesohej nga ish sekretari organizatës Irakli K. Vetë autori letrës ka qenë në fakt pjestar i grupit të dytë. 

Në mbledhjet e organizatës, dhe jashtë, zhvillohej një luftë ambicioze pa princip midis dy grupeve, që shkaktonte 

prishjen e unitetit të organizatës. Puna arriti deri sa të ndahej edhe i gjithë fshati në dy grupe, dikush me kryetarin e 

kooperativës dhe dikush me sekretarin e organizatës. Si rezultat gjendja e kooperativës u keqësua shumë, njerëzit nuk 

delnin në punë, vitin e kaluar gjysma e tokës mbeti pa punuar..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 

210-215.   
395 Për të dhënë një rast konkret të një rrjeti zyrtarësh të korruptuar që denoncohen nga qytetarët do të përmendim një 

letër anonime nga Berati dërguar Enver Hoxhës, ku denoncohet një rrjet korrupsioni në gjykatën dhe prokurorinë e 

rrethit: ―..Jam një qytetar i thjeshtë. Shumë gjëra kisha dëgjuar të fliten për Beratin. Kisha dëgjuar se atje bëhen 

dallavere dhe bile shumë të mëdhaja, se aty shkon hatëri, miqësia, akraballëku dhe mbi të gjitha shkon dhe rryshfeti. 

Më parë thuhej „Më mirë një mik sesa një çiflik, por aty sot ka ndyshuar sepse krahas mikut duhet ta kesh xhepin 

plotë...duke u përpjekur për punën time që më kishte humbur për shkak të dallaverit, miqësisë ose akraballëkut ose dhe 

të rryshfetit u interesova te populli që të mësoja diçka dhe dëgjova aty shumë gjëra që fliteshin. Dëgjova bije fjala të 

thuhej se aty në gjyq ka qenë më parë një gjykatës që quhej Hysen S. Ky ka qenë për shumë kohë një tip dallaverexhish, 

rryshfeti e të tjera si këto. Flitej se ky mjafton ti gjesh anën e puna mbaronte, se ky këto gjëra i ka bërë e gjetkë kudo që 

ka qenë me shërbim. Ky nuk i bënte vetë po kishte krijuar dhe shokë të tjerë dhe flitej se kishte një avukat nip që 

punonte po aty. Këtë dhe të tjerë i përdorte si ndërmjetës...Ky nuk ka qenë i vetëm për të bërë këto gjëra kishte dhe 

klikën e tij që ka mbetur pas ikjes së tij dhe thuhet se vazhdon të njëjtën punë në gjurmën e tij. Flitet se në rrugën e tij 

kanë qenë Mini L. gjyqtarë, Sali K. prokuror, Koço Xh. etj. Mendova për ato që thuheshin a të jenë të vërteta. Duke 

biseduar me të tjerë thoshin se këto i dijnë të gjithë..‖. Nga përgjigja Komitetit të partisë Berat rezulton se shumë nga 

pohimet e mësipërme i përgjigjeshin të vërtetës, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 5-11.   
396Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të citojmë dy shënime karakteristike të Enver Hoxhës mbi shkresat 

zyrtare. Në rastin e parë, pas një ankese të punëtorëve të Fabrikës së Qelqit Tiranë lidhur me hatëret e zyrtarëve në 

shpërndarjen e apartamenteve, Drejtoria e Industrisë dhe Ndërtimit pranë KQ, në informacionin e vet drejtuar 

udhëheqësit, përpiqej ta minimizonte problemin. Enver Hoxha, dukshëm i nervozuar, la këtë shënim mbi shkresën në 

fjalë: ―Prralla. Po bëhen padrejtësira në dhënien e shtëpive‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 22-

26. Në rastin tjetër, punëtori elbasanas Avni M.  në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës ankohej për hatëret në 

shpërndarjen e apartamenteve në Elbasan. Pasi mbeti i pakënaqur nga sqarimet e Komitetit të partisë së Rrethit, Enver 
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përbënin një kërcënim për pushtetin despotik të udhëheqësve të lartë, por edhe sepse de-

legjitimonin përditë pushtetin stalinist në sytë e qytetarëve duke cenuar rëndë parimin e 

demokracisë socialiste nëpërmjet uzurpimit të së drejtave politike të popullatës, dhe 

parimin e barazisë, duke përvetësuar në mënyrë të padrejtë mallra dhe shërbime që i 

takonin shtetasve të thjeshtë. 

Privilegjet e elitës përbëjnë një pikë strategjike analize në çdo studim mbi sistemet 

staliniste. Pikërisht privilegjet materiale së bashku me shenjat e ndryshme të statusit 

(dekorata, tituj, gradat) përbëjnë, së bashku me pushtetin, shenjat dalluese të elitës në 

stalinizëm, në mungesë të pronësisë.
397

 Aksesi ndaj mallrave dhe shërbimeve të 

kufizuara, dhe jo pronësia ndaj tyre si në sistemet e tjera, është tipari veçues i elitës 

staliniste. Siç thamë dhe më lart në këtë kapitull, në ‗qytetërimin stalinist‘ raporti i 

individit/grupit shoqëror me shtetin ishte ai që përcaktonte rolin dhe statusin e tij/tyre në 

shoqëri. Gjithashtu raporti me shtetin paracaktonte dhe aksesin e individëve dhe grupeve 

shoqërore në të mirat materiale, ato jo materiale dhe shërbimet e ndryshme. Nuk është 

fjala këtu për privilegjet in-formale që përshkruam më sipër teksa trajtonim rrjetet 

burokratike, të cilat ishin të shumta porse gjithsesi të dënueshme nga ana institucioneve 

shtetërore, por për ato forma privilegjimi të cilat sistemi i pranonte si të drejta. Në këtë 

drejtim elementi më interesant është pikërisht pranimi nga ana e një shteti radikal në 

parimet e tij barazimtare të pabarazisë shoqërore si diçka në mos të lejueshme të paktën 

të tolerueshme. Justifikimi zyrtar stalinist i ekzistencës së pabarazisë në kushtet e 

socializmit fokusohej tek përkohshmëria e fenomenit: privilegjet dhe pabarazitë do të 

zhdukeshin gradualisht me afrimin drejt stadit komunist ku mirëqenia do të qe e 

përgjithshme; tek të qenit të fenomenit të pabarazisë në socializëm një dukuri relativisht 

minore në krahasim me pabarazinë në sistemin kapitalist; tek domosdoshmëria e 

ekzistencës së diferencimit në shpërblime për elementet më të spikatur: për kuadrot 

partiakë dhe shtetërorë, inteligjencën teknike dhe atë krijuese, si edhe punëtorët dhe 

aktivistët e dalluar, si një mjet për të stimuluar, në kushtet e mungesës së një stimuli të 

pastër material si në kapitalizëm,  performancën e tyre në zbatim të direktivave 

ekonomike dhe politike të qendrës. Këto elementë i përshtateshin parimit kryesor të 

pararojës revolucionare: për shkak se komunistët dhe inteligjenca ishin segmentet 

shoqërore që luftonin më fort dhe me shembullin dhe njohuritë e tyre udhëhiqnin 

marshimin e popullit drejt komunizmit ata meritonin të gëzonin sot atë mirëqenie që 

komunizmi do të sillte të nesërmen për të gjithë shtresat popullore. Faktori kyç në këtë 

drejtim është mungesa e pronësisë. Marksistët mendonin se çdo pabarazi e qëndrueshme 

kishte themelet tek pronësia ndaj dhe në mungesë të pronësisë çdo lloj diferencimi qe i 

karakterit minor dhe kalimtar.
398

 

                                                                                                                                                                             
Hoxha la këtë shënim mbi shkresën në fjalë: ―Tu behet një letrë e shkurtër gjithë K. të partis në Rrethe u te thuhet në 

lidhje me hatëret që vërtetohen kudo në ndarjen e apartamenteve se pavarësisht se çdo ent e ndërmarje i ndan vetë 

apartamentet që i përkasin, kjo ndarje duhet të bëhet nga një komision, ku duhet të marin pjesë edhe  sekretari i og. 

bazë, dhe i bashkimeve profesionale të atij enti ose ndërmarjeje‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 

41-46 
397 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press,  2000, f. 96. 
398 Një dëshmi e mentalitetit klasik në këtë drejtim na vjen nga pinjolli i një familje zyrtarësh të lartë të PPSH: 

publicisti Fatos Lubonja. Në një intervistë të gjatë me gazetarin italian Claudio Bazzocchi, intervistë e botuar në formë 

libri në Itali, Lubonja përshkruan qëndrimin e prindërve të tij, dy komunistë dhe pjesëtarë të nomenklaturës së lartë 

staliniste shqiptare, ndaj privilegjeve që gëzonte kasta e tyre. Ai rrëfen se nëna e tij e kritikonte kur ai i drejtohej 

punonjëses së shërbimit në vilën e tyre me fjalën ‗shërbëtore‘ sepse ajo ishte ‗një fjalë që i përkiste kulturës së shkuar 
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Format zyrtare të privilegjimit mund të ndahen në materiale dhe jo materiale. Tek 

privilegjet materiale përfshihen diferencimet në paga dhe shpërblime monetare, 

diferencime në shpërndarjen e mallrave të konsumit, ushqimore dhe të veshmbathjes, 

diferencime në strehim dhe shërbimet shtetërore si klinikat shëndetësore, kampet e 

pushimit, kurimi mjekësor i specializuar jashtë shtetit, e drejta e studimit dhe kualifikimit 

shkencor dhe profesional brenda dhe jashtë shtetit etj. Tek diferencimet dhe privilegjet e 

karakterit jo material përfshiheshin kryesisht simbolet e statusit si titujt e nderit: Hero i 

Popullit, Hero i Punës Socialiste, Artist i Popullit/Merituar, Mësues i  Popullit/Merituar, 

Nënë Heroinë; gradat ushtarake, ato shkencore dhe profesionale; dekoratat e ndryshme 

etj.
399

 

Deri më tani trajtuam ato segmente shoqërore të cilat identifikohen qartësisht si pjesëtarë 

të grupit pushtetmbajtës, konkretisht anëtarët e partisë dhe ata të strukturave të pushtetit. 

Por në elitën staliniste hynin edhe segmente të tjera shoqërore, më të vogla për numër dhe 

pushtet se dy të parat, porse gjithsesi përfituese të privilegjeve të ndryshme nga ana e 

regjimit. Tre prej këtyre segmenteve ishin ai i intelektualëve dhe artistëve të pranueshëm 

për regjimin, punëtorëve dhe teknikëve të dalluar si dhe grupimi aktivistëve, i atyre 

individëve që nuk mbulonin ndonjë post zyrtar porse që gjithsesi aktivizoheshin 

publikisht në benefit të regjimit dhe parimeve të tij. Intelektualët dhe artistët mbulojnë një 

pozicion strategjik në çdo shoqëri të tipit stalinist. Ata ishin, sipas shprehjes së famshme 

të Maksim Gorkit, ‗inxhinierët e shpirtrave‘, mjetet kryesore të regjimit për të përhapur 

në popull kulturën e tij, ideologjinë, vlerat dhe normat bazike të shoqërisë staliniste. Ndaj 

dhe trajtimi i privilegjuar i tyre nga strukturat, si dhe statusi tyre i lartë shoqëror, 

justifikoheshin pikërisht nëpërmjet funksionit të tyre edukues dhe shpërndarës. 

Intelektualët gëzonin privilegje të ndryshme edhe në kuadër të shoqërisë staliniste 

shqiptare. Edhe në Shqipëri, njësoj si në modelin origjinal sovjetik, mund të konstatohet 

prezenca e rrjeteve të patronazhit që lidhnin zyrtarë të lartë stalinistë dhe intelektualë dhe 

artistë të shquar.
400

 Vetë Enver Hoxha ishte një ‗patron‘ i dalluar në këtë aspekt, i 

paraqitur edhe nga propaganda si një mbrojtës dhe inkurajues i vazhdueshëm i mendimit 

shkencor, prodhimtarisë letrare dhe asaj audio-vizive. Nëpërmjet ndërhyrjeve të tij të 

                                                                                                                                                                             
borgjeze‘. Në vend të saj djaloshi duhej ti drejtohej punonjëses së shërbimit me fjalën ‗punëtore‘, shih: Bazzocchi 

Claudio, Fatos Lubonja, Intervista sull‟ Albania: dalle carceri di Enver Hoxha al liberalismo selvaggio, Bolognia: Il 

Ponte, 2004, f. 23-24. 
399 Në 46 vjet (1944-1990) Presidiumi Kuvendit Popullor kishte dhënë rreth 480.000 dekorata dhe tituj nderi, mes te 

cilave këto ishin titujt më të rëndësishëm: Hero i Popullit: 145; Hero i Punës Socialiste: 506;  Nënë Heroinë: 1310; 

Mësues i Popullit: 102; Mësues i merituar: 394; Artist i Popullit: 62;  Artist i merituar: 252; Piktor i Popullit: 12; Piktor 

i merituar: 30; Skulptor i Popullit: 7; Skulptor i merituar: 13; Punonjës i Shquar i Shkencës dhe Teknikës: 86; shih: 

Drejtoria e Statistikës e Ministrisë së Ekonomisë, Vjetari Statistikor 1991, Tiranë, 1991, f. 86. 
400 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e mjekut të njohur L. B., i cili në një letër të tij 

drejtuar Enver Hoxhës lutej ti rikthehej një dhomë banimi e cila i ishte shtetëzuar me ardhjen e stalinistëve në pushtet. 

Pasi nuk kishte gjetur bashkëpunimin e autoriteteve kompetente, ai i drejtohej udhëheqësit kryesor personalisht: 

―..Marr lejen të ju drejtohem personalisht pasi nuk gjeta rrugë daljeje tjetër, mbas çdo përpjekjejet që bëra në çdo anë. 

Sikundër shifet nga shkresat e bashkëngjituna, ka 14 vjetë qi vuaj për çështje strehimi: nuk kam pasë asnji qetësië 

familjare dhe asnjë mundësië studimit. Rasti që më paraqitet tani, asht nji rast krejt i veçantë dhe për mue ka nji 

rëndësi jetike, pse mund të më shpëtojë nga vuejtje të cilat, vetëm kush ka jetue 14 vjet me kuzhinë të përbashkët, mund 

t‟i kuptojë...unë duhet të ngelshe të gjithë jetën me dy dhoma të vogla fjetjet dhe gjysmë kuzhine, kurse në bazë të ligjit 

më takon dhe mue nji dhomë për studim, sidomos pasi u nderova me titullin „Kandidat i shkencave mjeksore‟...marr 

lejen të ju lutem qi t‟intervenoni, po ta shihni t‟arsyeshme, pranë KE (Komitetit Ekzekutiv Tiranë, SM) qi të më jepet 

autorizimi për okupimin e dhomës së studimit kur ajo të lirohet..‖. Sekretari i Enver Hoxhës, me anë të një pusulle me 

shkrim dore drejtuar Haki Toskës, kërkoi që të urdhërohej Komiteti Ekzekutiv i Tiranës që ti rikthente dhomën familjes 

së mjekut, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 113-123. 
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plotfuqishme shumë artistë dhe intelektualë siguronin një mbrojtje ndaj kritikave të 

aparatit partiako-shtetëror, si dhe u jepnin zgjidhje shumë prej problemeve dhe halleve të 

përditshmërisë të karakterizuar nga mungesat e shumta materiale për popullsinë e 

gjerë.
401

 Dhe në këmbim, si klientë të mirë, intelektualët dhe artistët ia shpërblenin 

udhëheqësit duke e glorifikuar atë në krijimtarinë e tyre, duke i dhënë kultit të individit 

një dimension edhe më të theksuar. Kjo skemë patronale mes udhëheqësit kryesor dhe 

artistëve përsëritej në shkallë më të vogël edhe nga udhëheqësit e tjerë të lartë partiakë, të 

cilët gjithashtu kishin mes klientëve të tyre intelektualë dhe artistë të ndryshëm.
402

 Përveç 

privilegjeve që buronin si pasojë e lidhjeve të tyre me burokratë të lartë të PPSH-së, 

intelektualët dhe artistët gëzonin edhe privilegje të ndryshme dhe status të lartë edhe si 

grup. Kjo sigurisht për shkak të aftësive të tyre të pamohueshme krijuese dhe artistike, 

por edhe për shkak të popullarizimit masiv të dijes dhe të artit nga ana e një regjimi që 

ndër parimet e veta ideologjike synonte të ‗kulturonte‘ masën e gjerë të popullsisë edhe 

nëpërmjet shpërndarjes së dijes dhe artit në mesin e shtresave sa më të gjera të popullsisë 

së tij. Nën këndvështrimin tonë, dija dhe arti shqiptar arritën të kthehen në një fenomen 

masiv vetëm gjatë periudhës staliniste dhe në sajë të politikave të regjimit në këtë 

drejtim. Në periudhat e mëparshme dija dhe arti ishin fenomene që preknin veçse një 

segment të ngushtë shoqëror: elitën, kryesisht për shkak të analfabetizmit masiv dhe 

nivelit tepër të ulët teknologjik dhe ekonomik. Privilegjet formale ndaj intelektualëve dhe 

artistëve në stalinizëm janë kryesisht të natyrës statusore dhe jo materiale, të simbolizuara 

nga shkallëzimi kësaj kategorie nga ana e shtetit me anë të titujve dhe gradave.
403

 Lidhjet 

                                                           
401 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga telegrami i artistit të shquar R. K., drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..Ju kërkoj ndjesë që po ju drejtohem për një çështje të ngutshme jam i detyruar sepse me gjith kërkesat e 

mija çështja nuk asht zgjidhur. Kam lindur në Krujë me kujdesin e Partisë kreva studimet në Konservatorin e sofies. Në 

tetor 1959 u caktova solist në theatrin operas baletit. U interesova pran Komitetit menjëherë meqënë se erdhi gruaja 

bashk me fëmin nga Bullgaria. Deri pak kohë më parë gruaja dhe fëmija banonin në Durrës si mysafir pran vëllait tim 

dhe un kam qen i detyruar të bëjë udhëtimin çdo ditë Durrës-Tiranë...unë dhe familja ime shpejt do të ndodhemi pa 

asnjë vend ku të strehohemi. Kjo gjendje sigurisht më pengon rëndë në profesionin tim si këngëtar sepse me gjith se 

artist i ri kam dhënë gjith fuqitë me nxjerrë role të para të rëndësishme si Traviata, Jolanda etj, dhe jam në përgatitje 

të roleve të tjera të rëndësishme. Në të gjitha vendet jasht shtetit me programet e mija kam dalë me sukses. Nga 

kontigjenti operas ju dha banesa tre efektive, një apartament Drejtorit, beqar dhe një apartament tjetër dy koristëve. 

Nga këta persona kishte të tillë që nuk kishin nevoj urgjente sikundër unë i cili jam pothuajse në rrugë. Ishte partia që 

më bëri artist, prandaj në personin tuaj i drejtohem prapë partis që të më zgjidhi këtë problem timin kaq jetik..‖. Me 

anë të një shkrese drejtuar Komitetit të partisë Tiranë, KQ urdhëroi të shihej çështja e artistit, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.784, Fl. 1-8. 
402 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e studiuesit të shquar J.M. drejtuar 

Hysni Kapos: ―..Ju lutem të më falni që po ju çqetësoj për një çështje personale. Jam i detyruar t‟a bëj këtë, pse kjo 

çështje për mua ka rëndësi shumë të madhe. Kam një djalë të vetëm – A.M. – i cili para dy vjetësh ka kryer Teknikumin 

Veterinar të Shkodrës dhe, që nga koha e marrjes së diplomës e gjer më sot, punon si teknik veterinar në Sektorin e 

Qendrës së Ndërmarrjes s‟onë. Jam i detyruar t‟u themë se punon mirë, se këtë profesion e ka marrë, jo me nxitjen 

t‟ime, por vetë, pse ka pasion të madh për të...ka bërë një lutje për të ndjekur studimet e larta në Fakultetin e 

Veterinarisë, por shpresat janë të pakta për shkak të së kaluarës s‟ime. Më mirë se Ju, kërkush nuk e di anën negative 

dhe anën pozitive të jetës e të punës s‟ime. Ju mund ta bëni një krahasim ndërmjet dy anëvet.  Nëqoftë se vendosni se e 

meritoj përkrahjen t‟Uaj – duke marë parasysh edhe vullnetin e t‟im biri për t‟u bërë një veterinar i vlefshëm – Ju 

lutem të ndërhyni ku duhet për t‟i dhënë atij mundësinë që të ndjekë studimet, qoftë edhe jo me bursë..‖. Hysni Kapo la 

këtë shënim në kartelën përkatëse: ―P.D. (Pirro Dodbiba, asokohe drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë pranë KQ, SM) e 

shihni këtë çështje. E drejta e studimit mund t‟i jepet‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 92-96. 
403 Regjimi shihte me dyshim çdo përfitim të natyrës materiale nga intelektualët dhe artistët, duke e goditur atë si 

‗shfaqje mikroborgjeze‘. Për të dhënë një shembull do të përmendim një rast interesant të ndodhur në vitin 1960. Në 

një fjalim të tij, Enver Hoxha kishte kritikuar disa anëtarë partie, intelektualë dhe pedagogë të njohur, si njerëz me 

‗shfaqje të huaja në ndërgjegje‘, të cilët ‗synonin të përfitonin sa më shumë të ardhura materiale në kurriz të punës 

shtetërore‘. Njëri prej intelektualëve të përmendur, B. D., në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës përpiqej të shfajësohej 

nga kjo akuzë: ―..Vendimi për të shkruar këtë letër më ka munduar shumë. Por si komunist, për hir të së vërtetës, 

mendova se duhet të ndërmarr një çap të tillë, i cili ka rëndësi për punën time të ardhëshme...Nuk mund të mohoj se 
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e natyrës patronale me burokracinë partiako-shtetërore, kooptimi i intelektualëve dhe 

artistëve në postet politike, pozicioni i lartë shoqëror i kësaj shtrese dhe politikat e 

shumta pro artit dhe dijes nga ana e  regjimit, kompensonin në një farë mënyre mungesën 

e lirisë krijuese, izolimin kulturor dhe stimujt e pakët materialë, duke e kategorizuar këtë 

grupim shoqëror tek ato të afërta me shumë nga vlerat e regjimit, dhe, në masë të madhe, 

mbështetëse ndaj tij.  

Aktivistët ishin gjithashtu një segment shoqëror i afërt me vlerat e regjimit. Sipas traditës 

sovjetike, aktivistë konsideroheshin qoftë anëtarët e partisë, burokracisë dhe organizatës 

së masave, ashtu edhe qytetarët e thjeshtë të cilët aktivizoheshin në përhapjen e kulturës 

dhe normave të regjimit kundrejt pjesës tjetër të popullsisë, të cilët përbënin objektin e 

aktivizimit. Aktivizimi merrte formën e propagandimit ose të veprimit konkret, 

informimit të regjimit, dhënies së shembullit personal, por në më të shumtën e rasteve 

ishte një gërshetim i këtyre. Në shumicën e rasteve aktivistët ishin pjesëtarë të brezit të ri, 

të cilët në vendet e banimit dhe punës aktivizoheshin për të propaganduar dhe monitoruar 

implementimin e politikave të regjimit. Zakonisht forma më e përhapur e aktivizimit ishte 

pjesëmarrja vullnetare në ndërtimin e veprave madhore të infra-strukturës ekonomike, 

informimi strukturave të regjimit dhe denoncimi i sjelljeve anti-sistem, propagandimi 

konkret i zakoneve të reja kulturore kundrejt qarqeve konservatore tradicionale në fshat 

dhe qytet, etj.
404

 Të qenit aktivist konsiderohej si një garanci me vlerë karshi organeve të 

                                                                                                                                                                             
volumi i punës që kam kryer më ka sjellur edhe të ardhura. Por nuk kam bërë vetëm punë për të ardhura. Këto kanë 

qenë vetëm rezultat i punës letrare, duke shfrytëzuar të gjithë kohën e lirë që kam patur. E besoj se në këtë gjendje kanë 

qenë e janë të gjithë anëtarët dhe kandidatët e Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Jam i mendimit se njeriu që punon 

me ndërgjegje, edhe gabon. Por unë gjithnjë kam synuar si komunist, të cilit vetëm Partia ia krijoi kushtet për t‟u bërë 

njeri, se nuk duhet të kursej asnjë forcë për t‟i shërbyer çështjes së popullit në të gjitha drejtimet që kam mundësi. Dhe 

unë e ndiej që thirrja që na bën Partia është për të mirën tonë, që ne të ngremë sa më lartë cilësinë e punës sonë. Për 

këtë unë nuk do t‟i kursej kurrë forcat e mija dhe me prova letrare që më janë çmuar kam treguar se po e vë në jetë..‖. 

Nisur nga ky rast, KQ urdhëroi Drejtorinë e Arësim Kulturës të ndërmerrte një hetim lidhur me të ardhurat 

suplementare të B. dhe gjithë pedagogëve të Universitetit të Tiranës. Në raportin e vet, drejtoria në fjalë theksonte se 

115 persona, përveç rrogës së tyre mujore, e cila varionte sipas personave të ndryshëm nga 6000 deri në 20000 lekë, 

përfitonin vetëm nga U.T. edhe të ardhura suplementare, të cilat varionin nga 20 mijë lekë deri në 250 mijë lekë, për 

periudhën janar 1958-qershor 1959. Nga këto shifra krijohet bindja për nivelin e lartë të shpërblimeve materiale të 

shumë intelektualëve, në krahasim me nivelin e të ardhurave mesatare të punëtorëve dhe fshatarëve. Për sa i përket 

rastit të B. D. hetimi konfirmoi informatat ndaj tij, ku dilte në pah se në periudhën janar 1958-qershor 1959, B. kishte 

përfituar të ardhura suplementare prej 200.000 lekësh, dhe në mjaft raste i kishte bërë bisht punës në shtet për tu 

përqendruar në punë të tjera fitimprurëse. Enver Hoxha la këtë shënim mbi raportin në fjalë: ―Vërejtjet e drejtorisë së 

Arësi. s‟kanë vlerë, ta thërrasë sh. Ramiz dhe ti lajë kokën‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.846, Fl. 13-30. 
404 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e aktivistes 23 vjeçare tropojane Hajrie D. Në 

letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, Hajria, mësuese në fshatrat e Pukës, ankohej kundrejt trajtimit jo të mirë nga 

aparatçikët partiakë të Fushë Arrësit ku banonte. Në letrën e saj ajo përdor gjuhën tipike të aktivistëve: ―..Në punë unë 

u lavdrova mjaft. Megjithëse unë kishëm rigorozitetin ma të madhë në punë, përsëri dola faqe bardh se kët ma dha 

kontrolli ministrisë ku dola shkëlqyeshëm. Unë me të vërtetë skam shkollë të nalë por mjafton që kam 8 vjet 

eksperiencë, mjafton që unë kam shpirtin e pastër dhe vullnetin në punë...Ditën që unë kam fillue punën skam pasë në 

shtëpi vetëm 4 lugë e dy pjata. Po ashtu dhe një palë rrobe fjetje dhe një veshje. Po sot? Shtëpia ime asht plot si një 

kopsht me lule. Unë kam ble të gjitha mobiljet rroba të mira dhe smë mungon as një gja edhe ma e madhja ose ma e 

vogla qoftë. D.m.th. nga një jetë fshatarësh arrijta të kem një jetë të qytetërueme..‖. Në biografinë e saj, të përgatitur 

nga aparti i KQ për informim të Enver Hoxhës, na shpërfaqet e plotë një jetë tipike e një aktivisteje të stalinizmit 

shqiptar: ―..Vetë Hajrien prindërit e fejuan qysh pa lindur në bazë të zakoneve, por mbasi i vdiq i ati, xhaxhallarët e 

pyetën kur u rrit dhe mbasi i fejuari ish cilësuar kulak nuk e lanë të martohej. Kjo vetë pasi kryejti shkollë 7 vjeçare 

bëri një kurs pedagogjik dhe u emërua mësuese në fshat, ku përveçëse ka kryer shumë mirë punën si mësuese, po ishte 

edhe përgjegjëse e organizatës së rinisë në fshat me 40 të reja dhe 20 të rinj, antare e kryesisë së gruas në fshat e në 

rreth, ka mësuar 45 gra analfabete, ka luftuar me sukses në masat e grave të fshatit zakonet fetare dhe atë të fejesave 

në djep nga e cila kish pësuar edhe vet etj. Për këto kish fituar dhe besimin dhe dashurinë në fshat.  Pas kësaj shkoi në 

hidrocentralin „Karl Marks‟ vullnetare së bashku me të rinjtë dhe të rejat e organizatës së rinisë të fshatit, ku u 

nderuan me fletë lavdërimi dhe kjo vetë u shpall 8 herë sulmuese...Duket se shokët e Pukës nuk ia kanë parasysh kësaj 
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pushtetit. Më së shumti ajo shërbente si garanci besnikërie dhe investimi personal politik. 

Kjo kuptohet qartësisht nga referimet e shumta të episodeve të aktivizimit nga 

letërshkruesit në biografitë e tyre të shkurtra në lutjet dhe ankesat dërguar udhëheqësve 

partiakë. Aktivizimi ishte dhe një rrugë e preferuar drejt anëtarësimit në strukturat e 

pushtetit e në parti; e sigurimit të së drejtës së studimit, bursave, kurseve profesionale dhe 

vendeve të punës. Njësoj si anëtarët e partisë aktivistët mund të ndahen në idealistë dhe 

oportunistë, dhe njësoj si me anëtarët e partisë, nën këndvështrimin tonë, dominonin 

oportunistët.
405

 Kjo sepse impenjimi konkret në favor të politikave të regjimit shihej 

shpeshherë si e vetmja rrugë e sigurimit të kredencialeve politike të nevojshme për 

përfitimin e statusit dhe të mirave materiale dhe jo-materiale. Në shumë raste aktivistët e 

dalluar shiheshin me përbuzje dhe dyshim nga popullsia e gjerë, sidomos në zonat rurale 

ku ata shpesh trajtoheshin si renegatë, si bashkëpunëtorë të një pushteti kulturalisht të 

huaj dhe ekonomikisht shtypës. Nuk mungojnë edhe rastet e keqtrajtimit ndaj aktivistëve 

në këtë drejtim.
406

  

Një tjetër kategori shoqërore e ngjashme me aktivistët ishin dhe punëtorët e dalluar 

(stakhanovistët). Këta punëtorë personifikonin idealin që kishin autoritetet për punëtorinë 

në socializëm, punën e palodhur të simbolizuar nga tejkalimi normave, sakrificën dhe 

                                                                                                                                                                             
vajze të re 23 vjeçare gjithë këto merita dhe në vend ta mbanin afër e ta ndihmonin nuk e kanë trajtuar mirë, nuk ia 

kanë shikuar e zgjidhur nevojat e saj familjare gjë që do t‟i jepnin asaj mundësi të aktivizohej edhe më tepër në punë si 

arsimtare dhe të bëhej sikurëse e kish nisur një aktiviste e dalluar shoqërore, veçanërisht në rrethin e Pukës ku gra të 

ngritura si kjo janë akoma të pakta..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në raportin e aparatit mbi rastin në fjalë: ―Ta 

zgjidhin sa më parë, dhe t‟u hiqet vëmendja shokëve për këto gjëra. Të mos i përsërisin më se do marrim masa – Të më 

raportohet përfundimi‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 49-53.  
405 Prapa një ‗fasade‘ prej aktivisti ideal shpesh fshihej interesi personal dhe vese të ndryshme karakteriale. Në rastin e 

mëparshëm prezantuam ‗fasadën‘ e aktivistes Hajrie D. Pas letrës së saj drejtuar Enver Hoxhës, ku ankohej për 

trajtimin nga ana e organeve partiake të Fushë-Arrësit, KQ dërgoi një inspektor në terren dhe, në raportin e tij, na 

shpërfaqet një tablo tjetër nga ajo e biografisë zyrtare të aktivistes 23 vjeçare: ―..mbasi mbaroi shkollën fillore në fshat 

shkoi me bursë në Shkodër ku mbaroi shkollën 7 vjeçare dhe një kurs pedagogjik. Që këtu ajo filloi të mos mbante një 

qëndrim të mirë moral dhe nuk u kthyhe më në Tropojë por shkoi në Pukë. Shokët në Pukë hezituan ta merrnin në punë 

për shkak të qëndrimit të saj, por pas disa muajsh në vitin 1955 e emëruan arësimtare. Në këtë kohë martohet me 

Xhemal D., burrë i martuar para dy vjetësh i cili e ndau gruan dhe mer këtë. Familja e burrit të saj ka pasur dhe ka 

qëndrim të keq politik. Babai i tij ka qenë me Kol Bib Mirakën gjatë luftës dhe në shtëpinë e tij ka qëndruar misioni 

englez. Një djalë të hallës e ka të arrtisur në Jugosllavi, është agjent i U.D.B-së i cili ka ardhur edhe në Shqipëri si 

diversant. Vetë Xhemali nuk ka mbajtur qëndrim të mirë, është takuar me diversantë dhe tani nuk mban qëndrim të 

mirë...Në letrën e saj ka mjaft gjëra që nuk i përgjigjen realitetit siç janë: Ajo shkruan se si arsimtare ka punuar 

shkëlqyeshëm, kurse nga bisedimi me shefin e sektorit të arësimit dhe drejtorin e shkollës rezultoi se ka pasur të meta, 

ka rahur fëmijë, ka ngarkuar nxënës për punë personale duke i hequr nga mësimi, nuk ka bërë përpjekje për tu 

perfeksionuar, nuk ndjek shkollën me korrespondencë si të gjithë të tjerët dhe për këto është kritikuar dhe këshilluar 

disa herë. Nuk janë të drejta çështjet që ngre se nuk është pritur mirë nga shokët e komitetit të partisë dhe të komitetit 

ekzekutiv, për arsye se ajo nuk ka shkuar dhe ka dërguar vetëm një letër për çështjen e transferimit. Akuzat që bën për 

shefin e degës së punëve të brendëshme, shokun Muhedin B., se gjoja ai përkrah dhe vete e vjen në shtëpinë e një 

gruaje imorale (gruaja që kishte më parë burri i saj), nuk janë të vërteta. E takova Hajrie D., bisedova me të, e sqarova 

për çështjen e transferimit dhe për çështjet e tjera që ngren në letër. Ajo nuk tha asgjë veç kishte hallin e punës së 

burrit..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 54-56. 
406 Në morinë e letrave kemi hasur disa raste të keqtrajtimit të aktivistëve në fshatrat e ndryshme. Për të dhënë një 

shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e aktivistes Sherife Gj. nga fshati Seferan i Elbasanit. Sherifja kishte 

kërkuar një takim me Enver Hoxhën për disa halle personale, duke u paraqitur pranë aparatit të KQ në Tiranë. Në 

shkresën e vet informuese mbi personin në fjalë drejtuar KQ, Komiteti i partisë Elbasan jepte të dhëna mbi aktivitetin 

dhe meritat e Sherifes: ―..Në pranverën e vitit 1960, kur në kooperativën bujqësore të Seferanit ndodhej ekipi qeveritar, 

Sherifja ka informuar këtë mbi disa padrejtësi që bënte Dervish Gj. që ishte llogaritar i kooperativës dhe sekretar i org. 

bazë të partisë me përkrahësit e tij në dam të antarëve të tjerë, sidomos për tokën personale që këta kishin marë për 

vehte nën ujë, etj. Në këtë kohë Sherifja si aktiviste ngarkohet në krye të një komisioni për të matur tokën personale dhe 

ngul këmbë me të drejtë që toka këtyre personave tu jepet afër shtëpisë, pavarësisht se ishte mbi ujë. Për këtë arsye 

Dervishi me disa përkrahës të tij si Livan K. dalin dhe e rrahin Sherifen. Për këtë gjë organet e drejtësisë vunë dorë..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 94-97. 
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impenjimin për hesap të planit, etj. Stalinistët donin një punëtori që të merrej 

ekskluzivisht me prodhim, dhe jo një punëtori që të shpërfaqte ato karakteristika të 

tensionit politik klasik të punëtorive urbane moderne. Aktivizimi politik i punëtorisë, i 

cili aq shumë propagandohej në teori, në praktikë mbahej i kanalizuar nga një monopol 

ekskluziv i aparatit partiak dhe ‗levave‘ të tij, organizatave të masave. Kjo sepse në 

kushtet e akumulimit shtetëror të kapitalit, niveli jetesës së masave urbane ishte i atillë 

saqë të rrezikonte sundimin e burokracisë partiako-shtetërore nëpërmjet kryengritjeve të 

mundshme të  punëtorisë. Ndaj dhe aparati partiak i kushtonte një rëndësi të veçantë 

sundimit ideologjik mbi klasën punëtore me anë të strukturave të veta të gërshetuara në 

çdo qendër pune. Fenomeni i punëtorëve të dalluar ishte pikërisht një strategji në vazhdën 

e kësaj politike kontrolli ideologjik. Duke veçuar, shpërblyer dhe propaganduar një 

model punëtori ideal, autoritetet arrinin njëkohësisht dy objektiva: kanalizonin 

ndërgjegjen e masave punonjëse drejt objektivave të tyre ekonomike nga njëra anë, dhe 

minimizonin rrezikun e shkarjes ideologjike të punëtorisë drejt qëndrimeve të kundërta 

me ato të burokracisë partiake nga ana tjetër. Në këtë drejtim punëtorët e dalluar duhet të 

shërbenin si mishërimi njerëzve të rinj, punëtorëve të së nesërmes. Ndaj dhe stalinizmi i 

kushtonte një rëndësi të madhe paraqitjes së tyre shembullore, kthimit në model, 

nëpërmjet ‗kulturimit‘ të tyre nga njëra anë dhe shpërblimit material nga ana tjetër.
407

 

Gjithsesi në realitet ky projekt dështoi masivisht, qoftë në modelin e vet origjinal sovjetik 

ashtu edhe në kuadrin e stalinizmit shqiptar. Megjithëse në përgjithësi shumë nga vlerat e 

regjimit ishin të mbështetura nga masat e punëtorisë, vlerat stakhanoviste nuk u kthyen 

kurrë në vlera të gjithë-pranuara, përkundrazi nuk mungonin raste të antipatisë së 

punëtorëve ndaj kolegëve të tyre të dalluar, qoftë për arsye të privilegjimit të tyre mbi 

punëtorët e tjerë nga organet shtetërore, ashtu dhe për shkak se puna e stakhanovistëve 

nxiste drejtuesit të rrisnin normat për gjithë kategorinë e punëtorëve.
408

 

 

 

 

 

 

                                                           
407 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e një letre drejtuar Enver Hoxhës nga drejtuesit e 

Uzinës ‗Enver‘ në Tiranë, konkretisht drejtori dhe sekretari organizatës bazë të partisë së Uzinës: ―..Tekniku mekanik – 

Koço S. – Hero i Punës Socialiste mbaron vitin e pestë të Politeknikumit „7 Nëndori‟ natën pa shkëputje nga prodhimi. 

Duke qenë se aftësitë e tija mekanike po riten edhe nga ana teorike, ne mendojmë që ay këtë çështje ta çojë gjer në fund 

d.m.th. që ay të fitojë edhe anën teorike duke u bërë ingjinier mekanik duke i akorduar për këtë edhe bursën e 

nevojshme. Por lidhur me sa më sipër duke qenë se ai ka edhe detyrime familjare, ne si Uzinë jemi të mendimit, që 

gjatë studimeve ta çlirojmë shokun Koço S. nga një preokupacion për familjen e tijë duke i dhënë asaj një ndihmë 

mujore për fëmijët..‖. Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën në fjalë: ―Shoku Ramiz. Shikojeni në mënyrë të 

favorshme, por çdo gjë brenda ligjeve‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 50-52. 
408 Për të dhënë një shembull do të përmendim një letër anonime nga Tirana, drejtuar Enver Hoxhës. Në letër shkruesi 

anonim njoftonte udhëheqësin se kundër punonjësve të dalluar në fushën e shpikjeve dhe racionalizimeve kishte filluar 

një fushatë popullore demaskimi dhe përbuzjeje nëpër ambiente të ndryshme të kryeqytetit. Ai njoftonte se kjo fushatë 

kishte prodhuar një demoralizim në mesin e atyre që u ishin njohur meritat në këtë drejtim. Shkruesi nënvizonte se kjo 

fushatë ishte e nxitur nga xhelozitë kundrejt shpërblimeve të përfituara nga punonjësit e dalluar, dhe se ndërhyrja e 

autoriteteve ishte e domosdoshme, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 32-33. 
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2.3 - “Ujku i 10 vjetëve më parë është shndruar në një qëngj”
409

: Kategorizimi, 

diskriminimi, penalizimi dhe rehabilitimi ne gjirin e shoqërisë staliniste shqiptare. 

 

Çdo shoqëri ka prodhuar dhe prodhon të përjashtuarit e vet, ata individë ose segmente 

shoqërore që për disa cilësi të tyre përbëjnë një kundërshtim ndaj vlerave dhe normave 

bazike mbi të cilat ideologjia mbisunduese e shoqërisë në fjalë ngrihet. Shteti 

bashkëkohor, edhe ai demokratik dhe liberal, përcakton me kujdes të veçantë komunitetin 

e subjekteve të tij: qytetarët ose shtetasit, duke përjashtuar, zhveshur nga statusi i shtetasit 

dhe qytetarit - dhe rrjedhimisht edhe nga të drejtat dhe detyrimet juridike që burojnë nga 

ky status - ata individë ose grupe të cilët i konsideron si të dëmshëm për interesat e 

veta.
410

 Ky spastrim i vazhdueshëm i trupit të shoqërisë do të marrë përmasa masive dhe 

tragjike në shekullin e XX në sajë të ngritjes së ideologjive të mëdha dhe sidomos në sajë 

të rritjes së aftësive kontrolluese dhe shtrënguese të makinerive shtetërore. Kontrolli, 

kategorizimi, disiplinimi dhe represioni i popullsive përbëjnë një nga praktikat më të 

studiuara të shteteve bashkëkohore.
411

 Në këtë drejtim edhe shtetet staliniste nuk përbëjnë 

ndonjë përjashtim, përkundrazi, e kthejnë praktikën e përjashtimit në një tipar 

domethënës për vet karakterin e tyre. Krijesë tipike e epokës moderne, lindur në 

periudhën e luftës totale dhe industriale, modeli stalinist brendësoi shumë nga politikat e 

kategorizimit të popullsisë, politika që përbënin një zakon të shteteve moderne 

industriale. Kësaj i duhet shtuar edhe qasja ideologjike marksiste, qasje që theksonte 

konfliktin shoqëror si faktor kryesor në dinamikën politike të çdo komuniteti.
412

 Të 

përjashtuarit, ose diskriminuarit, në një shoqëri staliniste janë një kategori qartësisht e 

dallueshme në shumicën e rasteve porse njëkohësisht edhe tepër komplekse nën optikën e 

një studimi të mirëfilltë të praktikës kategorizuese dhe politikave represive ndaj saj. 

Pikësëpari nevojitet të identifikojmë format e përjashtimit të aplikuara, natyrën e këtij 

procesi kategorizues, cilat segmente shoqërore përfshiheshin në këtë kategorizim si dhe 

                                                           
409 Frazë e shkëputur nga letra e të dënuarit penal për krime ordinere Vasil P. drejtuar Enver Hoxhës, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 902, Fl. 88. 
410 Në shtetet para-moderne shtetësia shërbente më së shumti si një mjet përjashtues ndaj kategorive shumë të gjera të 

shoqërisë. Në qytet-shtetet antike qytetaria ishte në thelb një privilegj i shtresave të larta të shoqërisë, i elitës. Në shtetet 

moderne, bazuar në parimet e Revolucionit francez, shtetësia ka pasur një karakter më demokratik dhe përfshirës. 

Gjithsesi edhe në shtetet moderne demokratike shtetësia ka njëkohësisht qoftë një karakter bashkues, gjithëpërfshirës, 

ashtu dhe një karakter veçues, përjashtues. Funksioni përfshirës synon të bashkojë në një identitet të vetëm grupet, 

kolektivitetet fetare, klasat, etnitë dhe kulturat e ndryshme, ndërsa funksioni përjashtues synon ta mbajë të pastër këtë 

identitet duke veçuar ata që e cenojnë atë, shih: Gill Graeme,  The Nature and Development of the Modern State, New 

York: Palgrave Macmillan, 2003, f. 194-96, 214. 
411 Kategorizimi i popullsive nga ana e aparatit burokratik shtetëror me qëllim disiplinimin e tyre përbën një ndër fushat 

studimore më interesante brenda shkencave sociale gjatë dekadave të fundit të shek XX-të e këtej. Në këtë drejtim një 

rol të rëndësishëm kanë veprat udhëçelëse të filozofit dhe studiuesit të shquar social francez: Michel Foucault, shih: 

Jenkins Richard. Social Identity, London: Routledge, 2004, f. 84.  
412 Për praktikat e përgjimit, kategorizimit, përjashtimit dhe represionit në stalinizmin sovjetik, duke i krahasuar ato me 

praktikat e ngjashme të shteteve moderne perëndimore, shih: Holquist Peter. "Information Is the Alpha and Omega of 

Our Work": Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context. The Journal of Modern History, Vol. 69, No. 3 (Sep., 

1997), f. 415-450; Holquist Peter, ―State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism,‖ in 

Weiner Amir. (ed.) Landscaping the Human Garden, Twentieth-Century Population Management in a Comparative 

Framework, Stanford: Stanford University Press, 2003, f. 19-45; Hoffmann David, Cultivating the Masses: Modern 

State Practices and Soviet Socialism, Ithaca: Cornell University Press, 2011, f. 15-16; Ree van Erik, The Political 

Thought of Joseph Stalin - A study in twentieth-century revolutionary patriotism, London: Routledge, 2002. f. 284-285. 
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numrin e tyre në raport me popullsinë e përgjithshme. Së dyti do të analizojmë dhe 

raportin e kësaj kategorie shoqërore me regjimin dhe pjesën tjetër të popullsisë. 

Duke qenë se vetë-identifikoheshin si një pakicë pararojë, siç e theksuam edhe në 

kapitullin pararendës, komunistët e kishin tepër të theksuar ndjenjën e izolimit nga pjesa 

dërrmuese e shoqërisë. Kjo ndjenjë izolimi i shtynte ata drejt një qasjeje dyshuese ndaj 

masës së popullsisë që përbënin subjektet e pushtetit të tyre. Pikërisht për të identifikuar 

segmentet shoqërore që përbënin rrezikun kryesor ndaj pushtetit të tyre, bolshevikët në 

Rusi të parët, dhe pas tyre gjithë regjimet staliniste të ngritura sipas modelit sovjetik, 

praktikuan kategorizimin e popullsive sipas një skenari të ngjashëm. Ky skenar, që 

studiuesit e kanë cilësuar si procesi i ―përcaktimit të klasave‖, rrekej të identifikonte 

grupet shoqërore miqësore dhe ato armiqësore ndaj pushtetit komunist si dhe të ndriçonte 

kësisoj politikat e këtij pushteti ndaj tyre.
413

 Megjithëse në parim kjo qasje kishte një 

frymëzim të qartë marksist, praktika ishte larg zbatimit konsekuent të teorisë klasore 

marksiste. Nëse marksizmi i përcaktonte klasat në bazë të raportit të tyre me mjetet e 

prodhimit, praktika sovjetike i mëshonte më shumë raportit të klasave me aparatin 

shtetëror. Kjo edhe sepse me shtetëzimin e mjeteve të prodhimit dhe me tronditjet 

shoqërore që pasonin revolucionet komuniste një kategorizim i pastër marksist ishte 

praktikisht i pamundur.
414

 Më shumë sesa ekonomik një ndarje e këtillë kishte karakter 

politik. Nga njëra anë ishte shteti revolucionar që zotëronte monopolin e tre formave 

kryesore të pushtetit shoqëror: qoftë atë politik, qoftë atë ekonomik dhe qoftë atë 

ideologjik, dhe nga ana tjetër ishte masa e madhe e popullsisë e zhveshur nga çdo lloj 

pushteti dhe tërësisht e ndërvarur nga ky shtet i gjithëpushtetshëm. Ndaj dhe kriteri bazë i 

kategorizimit nuk mund të ishte pozicioni aktual shoqëror i atij apo këtij segmenti porse 

pozicioni i tyre i dikurshëm. Pyetja themelore ishte nëse individë a grupe të caktuar 

kishin dalë të humbur apo të fituar si pasojë e revolucionit komunist.
415

 Kësisoj e 

                                                           
413  Procesi i ‗atribuimit të klasës‘, ose i ‗përcaktimit të klasave‘ është një model shpjegues i studiueses Sheila 

Fitzpatrick, në studimet e saj për strukturën shoqërore në stalinizmin sovjetik. E frymëzuar nga koncepti i ‗traditës së 

shpikur‘ të historianit Eric Hobsbawm dhe parimit të filozofit francez Pierre Bordieu se: klasat ne botën reale janë 

pjesërisht një krijesë e teorisë marksiste që rreket ti përshkruaj ato, Fitzpatrick teorizoi se klasat në kontekstin e 

shoqërisë sovjetike ishin produkt i imagjinatës së bolshevikëve të cilët në përfundim të luftës civile u konfrontuan me 

një shoqëri e cila si pasojë e tronditjeve të luftës botërore, asaj civile dhe revolucionit kishte humbur strukturat e veta të 

dikurshme. Në mungesë të klasave reale, bolshevikët, në nevojën e një orientimi ideologjik për politikat e tyre karshi 

shoqërisë, i rimagjinuan ato duke e kategorizuar popullsinë në mënyrë spekulative në njërin prej dy grupeve kryesore: 

atë të ‗borgjezëve‘ ose të ‗proletarëve‘, shih: Fitzpatrick, Sheila. Tear off the Masks! Identity and Imposture in 

Twentieth-Century Russia, Princeton: Princeton University Press, 2005, f. 29-50. 
414 Studiuesi Moshe Lewin e përshkruan kësisoj atmosferën e periudhës së pas luftës civile: ―..Rusia, nën një konsensus 

të përgjithshëm, ishte një vend i prapambetur. Përpara revolucionit zhvillimi i beftë i industrisë nxiti disa socialistë të 

paduruar të ekzagjeronin gatishmërinë e vendit për një përmbysje socialiste. Pas Luftës civile nuk kishte më iluzione 

për një ‗gatishmëri‘ të tillë. Vendi qe shkatërruar, pjesëtarët e paktë të klasave të larta dhe të mesme qenë shkatërruar 

ose shpërndarë, klasa punëtore qe rralluar dhe deklasuar, fshatarësia qe e trazuar. Në këtë moment nuk kishte forca 

sociale, asnjë prirje të dallueshme  në realitetin rus i cili mund të shërbente për të gjeneruar atë dinamikë të brendshme 

në drejtim socialist - përveç vullnetit të pastër politik të udhëheqjes..‖, shih: Lewin Moshe, ‗The social Background of 

Stalinism‘, tek: Tucker Robert C. (ed.) Stalinism: Essays in Historical Interpretation, New York: Norton, 1977, f. 

111. 
415 Pothuajse çdo letërshkrues i cili u drejtohej autoriteteve partiake kalohej në ‗sitën‘ e verifikimit të biografisë nga 

nëpunësit e aparatit. Ky verifikim synonte të identifikonte: a) statusin ekonomiko-social të individit apo familjes së tij 

para luftës; b) qëndrimin e personit në fjalë apo familjes së tij gjatë luftës; c) qëndrimin e personit apo familjes së tij në 

vitet e pushtetit popullor. Ndërthurja e të tre këtyre elementëve diktonte kategorizimin klasor që personi do të kishte. 

Për të dhënë një shembull konkret do të përmendim një letër që katër vëllezër nga fshati Belishovë i Ballshit i dërgojnë 

Enver Hoxhës. Në letër vëllezërit luteshin tu hiqej cilësimi kulak që sipas tyre u ishte vënë për shkak të babait, të 

pushkatuar në 1945 nga forcat partizane: ―..Familja jon ka qen me një pasuri të mesme. Dhe babai jonë asht ekzekutuar 

Për arsye sa bajti tradhëtarinë, e Luftës. Besim B. Babai asht ekzekutuar në vitin 1945. Për fajin që bëri dhe ekzekutimi 
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shkuara, ose më saktë interpretimi i regjimit ndaj së shkuarës, kthehej në përcaktuese për 

statusin e grupeve shoqërore në të tashmen. Porse regjimi nuk qe i vetmi që interpretonte 

të shkuarën. Ky interpretim ishte një proces ndërveprimi ndërmjet regjimit nga njëra anë 

dhe individëve apo grupeve shoqërore nga ana tjetër.
416

 Praktika themeltare në këtë 

drejtim ishte biografia e çdo nënshtetasi, e cila kryhej qoftë nga individët ashtu dhe nga 

strukturat partiako-shtetërore. Duke qenë se për të gjithë popullsinë ishte e qartë se 

kategorizimi pozitiv a negativ i statusit të dikurshëm shoqëror nga ana e regjimit do të 

kishte pasoja përcaktuese për qëndrimin e regjimit karshi tyre në të tashmen dhe të 

ardhmen, njerëzit e përvetësuan shpejt teknikën e biografisë duke u rrekur të 

përshkruajnë të shkuarën e  tyre në terma sa më të pranueshme për vlerat dhe normat e 

shtetit bolshevik. Një praktikë e zakonshme në këtë drejtim ishte fshehja e të dhënave 

biografike që mund të komprometonin individët, rikrijimi i së shkuarës në një dritë sa më 

të pranueshme ndaj vlerave të së tashmes.
417

 Njëkohësisht dhe në kah të kundërt, 

konfliktet shoqërore e huazuan teknikën e përcaktimit klasor për ta përdorur atë, duke e 

kthyer shtetin komunist në një mjet për larjen e hesapeve personale. Kësisoj edhe ‗nxirja‘ 

e biografisë, njësoj si ‗zbardhja‘ e saj, përbënte një praktikë të zakonshme.
418

  Ky zotërim 

                                                                                                                                                                             
ka qenë me vëntë, ku neve në atë kohë ishimë mosha e Mitur, nukë e dinim se ç‟vaj ishte bota..‖. Në shkresën sqaruese 

që Komiteti partisë së Fierit i dërgon KQ duken qartësisht kriteret kategorizuese klasore të stalinizmit shqiptar: ―..Janë 

me origjinë të pasur, kanë patur 2 bujqër, janë prekur prej reformës agrare, gjatë luftës kanë mbajtur qëndrim shumë 

armiqësor, vetë Izeti ka qenë një vit me ballin, roje pas Besim B....Pas çlirimit kur Partia ishte në ndjekje për kapjen e 

kriminelëve të luftës, në shtëpinë e tij strehohesh Besim B. kohë në të cilën u pushkatua dhe i jati i tyre nga partia, si 

njeri që jo vetëm e strehonte, por i predispozuar të mos tregonte gjeri në fund. Mbështetur në origjinën e tij prej të 

pasuri, në rrezikshmërinë  tyre gjatë luftës dhe pas çlirimit, komiteti i partisë e quan si të drejt cilësimin e tyre si kulak 

dhe nuk është dakord ti hiqet..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.809, Fl. 28-33. 
416 Fitzpatrick, Sheila. Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia, Princeton: Princeton 

University Press, 2005, f. 34-37. 
417 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim disa fragmente nga letra e diktuar e fshatarit Sadik Ç. 

nga fshati Levan i Fierit, dërguar KQ me objekt: lutje për heqje të cilësimit kulak. Megjithëse analfabet, Sadiku kishte 

përvetësuar mirë kriteret kategorizuese klasore staliniste dhe i përdorte ato mjeshtërisht për të justifikuar pozitën e tij: 

―..Familja jonë nuk ka qenë pasanike dhe nuk ka shfrytëzuar djersën e fukarajt. Para luftës kemi qenë 4 bashkëpjestar 

me 80 dyn. tokë dhe 40 kokë bagëti të imta. Tokën e punonim vet dhe bagëtit i ruanim vet. Dyqane e tregëti nuk kishim. 

As pare me fajde kemi lëshuar, bile kemi marë hua me kamatë dhe tokën e kishim lenë befa...Është e vërtetë se që gjatë 

luftës N. Çl. unë jam rekrutuar për disa kohë nga Balli, por edhe kjo nuk është bërë me dëshirën time të lirë, por kam 

qen i shtrënguar nga ordhit e tij të cilët më dogjën njëherë shtëpinë, me fashistat bashk dhe më kërcënonin se do ma 

digjnin prap pas ndreqjes që i bëra me shumë mundime.  Po të meren parasysh koha dhe gjendja ime, konditat e mija 

familjare dhe ekonomike n‟atë kohë, kushdo që të kishte qenë në këtë pozitë nuk do bënte ndryshe, megjithëse unë nuk 

kisha dhe ngritjen politike si duhet, se jamë 77 vjet dhe pa arsim fare. Përsëri familja e ime nuk është çkëputur nga 

Partija dhe nga lufta N. Çl. Dy djemt dhe dy nipërit e mi, që ishin me familjen time muarnë pjesë aktive në luftë dhe 

ndoqën armikun deri jashtë kufirit. Edhe gruaja ime është motër dëshmori...Edhe sikur të pranohet që unë kam bërë 

gabim me qëllim ky nuk zhustifikon cilësimin tim si kulak, pse kulaku është ai që ka spekulluar në kurris të fukarajt me 

anën e shfrytësimit të njeriut, me anën e fajdesë ose me anën e matrapazllëqeve etj..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.809, Fl. 28-33. 
418 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim disa paragrafë nga letra e shoferit Selman A. nga Tirana, 

dërguar Rita Markos. Selmani, i pakënaqur ndaj drejtuesve të Parkut të Delegacioneve për shkak të transferimit të tij, 

denoncon drejtuesin dhe disa ish-kolegë të tij për probleme biografie: ―..shkurtimisht po ju shkruaj për trasferimin tim 

dhe të disa shokëve të tjer komunista nga Parku Delegacioneve për në Parkun e Tiranës, trasferim i cili na ka 

dëshpëruar jashtzakonisht, sepse ikëm neve me të kaluar dhe përbërje të mir Politike, dhe kane ngelur persona me të 

kaluar shumë të keqe politike si psh: 1) Reshat R. i cili ka dy kushurinj djem xhaxhai të pushkatuar nga L. N. 

Çlirimtare, ka trasferuar gjermanë dhe ballista nga Gjirokastra në Libohovë...2) Tasi G. ...gjatë okupacionit gjerman 

ka qen spiun i tyre dhe kanë dashur ta pushkatonin guerrilet e qytetit Korç...3) Rami B. Ka qenë xhandar ka pasur 

maqin private, për kët arsye në 1952 është pushuar nga puna nga Dega e VI-të...4) Preng P. ka punuar si 

kontrabandist në Itali fashiste...5) Njazi Sh. ka pasur maqin private të tin...6) Asllan Sh. ka pasur maqin private dhe për 

këtë ose për arsye tjetër është lajmëruar për tu pushuar nga puna...7) Bajram K. ka pasur dyqan privat kadaifshitës 

deri në 1959 së bashku me kushëririn e tija...8) Ibrahim G. babai të cilit është pushkatuar si armik populli në 1947. 9) 

Osman K. ka mbaruar shkollën e Kavajës në kohën e spiunit Fullc, ka qen kapter i xhandarmëris dhe ka qenë në burg 
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nga ana e masës së njerëzve të ‗artit‘ të biografisë ndezi tek stalinistët paranojën e 

fshehjes së armikut, e ‗maskimit‘ të tij. Dhe në realitet maskimi i një pjese të popullsisë 

nuk ishte aspak fryt i paranojës së shumë-përmendur të mentalitetit stalinist, porse një 

dukuri reale dhe konstante e shoqërisë staliniste shqiptare.
419

 Maskimi, ose fshehja e 

identitetit të mëparshëm nëpërmjet zëvendësimit të tij me një identitet të ri, ishte një ndër 

metodat kryesore, së bashku me fshehjen e të dhënave biografike, të përdorura nga 

individët për ti shpëtuar cilësimit si i padëshirueshëm në të gjitha shoqëritë ku sistemi 

stalinist aplikohet. Praktikat kryesore të kësaj metode ishin: zhvendosja në territor sa më 

larg vendit të origjinës, sigurimi i dokumenteve zyrtare të falsifikuara që dëshmonin për 

identitetin e ri dhe integrimi kësisoj në shoqëri në sajë të identitetit të ri e të ‗papërlyer‘. 

Sigurisht që aplikimi kësaj strategjie ishte shumë më i kollajtë në shoqërinë sovjetike sesa 

në atë shqiptare. Kjo sepse në një vend të vogël dhe me një numër minimal banorësh si 

Shqipëria, ku strukturat shtetërore e kishin shumë më të lehtë kontrollin e territorit, 

fshehja e identitetit nuk qe aspak e lehtë. Por edhe në Shqipëri raste të veçuara të kësaj 

praktike nuk mungojnë.
420

 Kjo dukuri nxiti më tej praktikën e përgjimit ndaj popullsisë 

                                                                                                                                                                             
për abuzim nga 1952 deri në 1954 10) Eqerem M. ka bër shkollën e hoxhallarëve (medresenë) është i pasur ka disa 

shtëpi të tia që mer një shum qiraje për to...Duke mar parasysh sepse po han buk duke qëndruar pranë udhëheqjes këta 

persona më vjen jashtëzakonisht keq që më hoqën mua andej dhe komunistin e 1941 Xhorxhi Z. Unë e kam shëtitur 

Shqipërinë në këmbë që nga Konispoli e gjer më Sanxhak të Jugosllavis në moshën 15 vjeç jam veti 12 komunist në 

familje, bile dhe plaku 80 vjeç mban 3 dekorata si patrijot. Por të gjitha këto unë kam besim se nuk mi bën partija, por 

persona si kapiten Mehmet R. i cili ka mbajtur vet gërmën famkëqe „Z‟ kur ishte kapter xhandërmërie dhe shofer 

personal i majorit kuisling Kamber Q. i cili porsa erdhi në Parkun e Delegacioneve filloi të grumbulloj rreth vetes të 

gjith ata që të kishte mundësi tu pinte ndonjë bir ose konjak se vetëm ata me të kaluar të zez mund ta qirasnin kët 

qelepirxhi..‖. Nga hetimi mëvonshëm i KQ rezultoi se vetë letërshkruesi kishte një sjellje të padenjë: ishte i alkoolizuar, 

frekuentonte femra imorale dhe përdorte makinën shtetërore për fitime personale, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1960, D.816, Fl. 28-33. 
419 Për të dhënë një shembull do të përmendim një letër të sekretarit të organizatës së partisë së fshatit Bezhan të 

Ersekës: Thoma B., dërguar Hysni Kapos dhe për dijeni Kadri Hazbiut. Në letër Thomai jep informacion për të 

kaluarën politike personale dhe familjare të një kapiteni të Ministrisë së brendshme Ilo N: ―..I shtyrë nga mjaft pyetje 

që më kanë bërë fshatarët e katundit Bezhan po ju shkruaj këtë letër për tu vënë në dijeni mbi disa gjëra kryesore rreth 

familjes së Spiro N. me banim në Tiranë dhe me punë përkthyes nga rusishtja dhe të birit të tij Ilo N. kapiten i parë 

pranë Ministrisë Punëve të Brendëshme. Pozita të cilët zenë në shoqërinë tonë socialiste u ka bërë përshtypje në 

krahasim me të kaluarën e tyre. Spiro N. ka ardhur në Shqipëri rreth viteve 1923-1925 i nxjerrë jashtë kufijve të B.S. si 

njeri i prekur nga revolucioni socialist i Tetorit natyrisht dhe armik i pushtetit sovjetik...Puna që ushtronte para 

pushtetit sovjetik ish tregëtia me shumicë dhe pakicë dhe çfrytëzonte me dhjetëra punëtorë...Si njeri i prekur ai 

gjithmonë ka folur kundër B.S., socializmit dhe komunizmit. Gjatë kohës së regjimit të Zogut ka qenë kryeplak i 

katundit Bezhan..ka qenë aksionist dhe nëpunës i shoqërisë singjeri dhe më von është marë me tregëti etj. Ky kish çdo 

përkrahje nga regjimi anti-popullor, midis shpërblimeve për punën anti popullore që bënte iu dha dhe bursë për të 

birin Ilo N. nga okupatorët fashistë dhe veglat e tyre....Me fillimin e N.Çl. ky ka mbajtur po atë qëndrim që mbajtën 

miqtë e tij të Butkës. Është munduar me të gjitha format që të fshehë fytyrën e tij të ipokritit duke pritur në shtëpi 

ndonjë nga shokët e terenit që njihej me ndonjë nga farefisi tij dhe në këtë mënyrë përpiqej të zbatonte politikën e Ballit 

një dorë në bakllavë tjetrën në revani...Kur u krijua e para K. N. Çl në katundin Bezhan menjëherë vajti dhe denoncoi 

në Butkë emrat e gjithë këshillit...Gjatë gjithë luftës N. Çl. ka hedhur parrulla  kundër lëvizjes. Në vitin 1944 në bazë të 

të dhënave që kishin dhënë organizatat e terenit Spiro N. u arrestua së bashku me Vangjel. J., ky i fundit u pushkatua, 

ndërsa Spiroja u kthye në shtëpi pas 24 orë, ardhja e të cilit nuk e morëm vesh...Spiro N. është munduar ta edukojë të 

birin po me atë bindje që ay ka pasur dhe ka bërë çmos që i biri të jetë një adhuronjës i denjë për të...Mbas çlirimit 

meqë kish shkollë pedagogjike u emërua mësues. Duke ju ambijentuar shpejt situatës së krijuar në vitin 1946-1947 u 

fut në organet e P. Brendëshme dhe shkoi në Tiranë...karakteristikë është se ay i bindet të jatit dhe në të njejtën kohë në 

aparencë mundohet të tregojë se është i ftohtë karshi të jatit..‖. Letra verifikohet nga autoritetet dhe demaskimi Ilo N. 

kryhet në organizatën e tij bazë pranë Ministrisë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 60-64. 
420 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Feim V. Feimi, me banim familjar në Korçë, 

sapo ishte liruar nga burgu ku kishte vuajtur një dënim për tentativë arratisje, dhe në një letër drejtuar Enver Hoxhës 

lutej ti jepej pasaporta. Kur autoritetet partiake të Korçës e kërkojnë personin, u rezulton se Feimi nuk ishte më në 

Korçë por se kishte filluar punë në një ndërmarrje në Tiranë. Dukshëm i alarmuar nga lëvizjet në territor të një elementi 

të dyshimtë Hysni Kapo la këtë shënim në shkresën e sipërpërmendur: ―Ku punon në Tiranë. Duhet sinjalizuar KP 

Tiranës për përbërjen e tij‖. Komiteti partisë Tiranë, pasi e kërkon personin në ndërmarrjen ku thuhej se punonte, 
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me synim demaskimin e armiqve, e përcaktimit të saktë të identitetit dhe politikave që 

duheshin ndjekur ndaj tyre. Bile këtë praktikë stalinizmi sovjetik e veshi edhe me një 

petk ideologjik që do të shërbente si maksimë e stigmatizimit, përgjimit dhe represionit 

ndaj një pjese të caktuar të popullsisë. Teoria e ashtuquajtur e ‗ashpërsimit të luftës së 

klasave me afrimin drejt komunizmit‘ pre-supozonte se me dobësimin e bazës së saj 

ekonomike superstruktura e borgjezisë nuk shuhej, përkundrazi ndërronte formë dhe 

ashpërsonte luftën e saj ndaj socializmit.
421

 Nga kjo buronte nevoja për mbijetesën e 

shtetit të diktaturës së proletariatit dhe e funksionit të tij shtypës, shtypje që duhej shtuar 

gradualisht me përparimin nga socializmi drejt komunizmit. Borgjezia kishte vdekur por 

fantazma e saj endej vërdallë dhe u shpërfaqej stalinistëve tek çdo formë rezistence që 

shoqëria aplikonte ndaj politikave të tyre. Nën këtë optikë çdo kundërshtim interpretohej 

si i orkestruar nga armiku borgjez, i padukshëm porse gjithsesi prezent me luftën e tij.
422

 

                                                                                                                                                                             
informon KQ se Femiu nuk rezultonte në adresën e dhënë nga Komiteti partisë së Korçës. I shqetësuar, Hysni Kapo la 

këtë shënim në shkresën e Komitetit të partisë së Tiranës: ―Ku po na futen këta njerës?!‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1961, D.780, Fl. 39-44. 
421 Parimi sipërpërmendur u përdor për herë të parë nga Stalini në një fjalim të famshëm në plenumin e KQ sovjetik ku 

u goditën pikëpamjet ‗oportuniste‘ dhe ‗djathtiste‘ të grupit të Buharinit dhe Rikovit. Plenumi shënoi zyrtarisht kthesën 

e majtë staliniane dhe braktisjen e NEP-it në emër të politikave radikale për kolektivizimin e bujqësisë: ―..Patjetër që 

politika jonë nuk duhet kurrsesi të kuptohet si një politikë e zbehjes së luftës së klasave. Përse? Sepse zbehja e luftës së 

klasave do të na shpinte drejt luftës civile…A nuk është vallë e qartë se gjithë përparimi ynë, çdo sukses i yni në fushën 

e ndërtimit të socializmit është një shprehi dhe rezultat i luftës së klasave në vendin tonë. Ajo çka buron nga kjo është 

se sa më shumë ne përparojmë, aq më e madhe do të jetë qëndresa e elementëve kapitalistë dhe aq më e ashpër lufta e 

klasave, ndërsa pushteti sovjetik, fuqia e të cilit do të rritet gradualisht, do të ndjekë një politikë izolimi ndaj këtyre 

elementëve, një politikë demoralizimi të armiqve të klasës punëtore, një politikë, në stad të fundit, të shtypjes së 

qëndresës së shfrytëzuesve…asnjëherë s‘ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë që një klasë të dorëzojë pozitat e saj 

vullnetarisht pa bërë ndonjë qëndresë. Nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë që klasa punëtore të përparojë drejt 

socializmit në një shoqëri klasore pa përpjekje dhe tronditje. Përkundrazi, përparimi drejt socializmit do të shkaktojë 

veçse qëndresën e shfrytëzuesve, dhe qëndresa e shfrytëzuesve nuk mund të mos çoj në ashpërsimin e pashmangshëm 

të luftës së klasave..‖, shih: Stalin Joseph V. ‗Industrialisation and the Grain Problem‘ tek: Works, Vol. 11,  Moscow: 

Foreign Languages Publishing House, 1954, f. 178-180. Ky parim stalinist bazohej në një artikull të Leninit të shkruar 

në muajt e parë të pushtetit sovjetik: ―..Sa më e tërbuar të jetë rezistenca e shfrytëzuesve, aq më energjike, më e 

pamëshirshme dhe e sigurt do të jetë shtypja e tyre..‖, Lenin Vladimir I. ‗Fear of the collapse of the Old and the fight 

for the New‟, 6/I/1918, tek Lenin, V. I. Collected Works, (Vol.26), Moscow: Progress Publishers, 1964, f. 403. Për sa i 

përket stalinistëve shqiptarë ata e huazuan të plotë këtë parim duke e zbatuar atë gjithmonë me vendosmëri: ―..Teza e 

Partisë sonë ka qenë e është kjo: lufta e klasave brenda vendit nuk shuhet kurrë deri në ndërtimin e plotë të shoqërisë 

komuniste, ajo zhvillohet e ashpër, me zigzage ose dallgë-dallgë dhe gërshetohet me luftën e klasave në frontin e 

jashtëm...jo vetëm ekzistenca e luftës së klasave, por edhe zhvillimi saj i ashpër ka karakter objektiv, sepse objektivisht 

s‘mund të ndodhë e s‘mund të pritet që armiku i klasës të mos bëjë rezistencë, të mos bëjë presion, të tregohet 

zemërgjerë ose të heqë dorë vullnetarisht nga pushteti, nga pasuritë dhe nga privilegjet e tij, rrjedhimisht të mos luftojë 

me ashpërsi forcat politike-shoqërore që synojnë ta shfarosin, kurse, nga ana tjetër, klasa punëtore me aleatët e saj, me 

partinë proletare në krye, objektivat e caktuara dhe ndërtimin e shoqërisë socialiste e komuniste mund t‘i arrinë vetëm 

me revolucion dhe me luftë të vendosur revolucionare..‖, Hoxha Nexhmie, ‗Disa çështje themelore të politikës 

revolucionare të PPSH për zhvillimin e luftës së klasave‘, tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ 

të PPSH, Sesione shkencore për luftën e klasave, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1977, f. 9. 
422 Për të dhënë një shembull klasik në këtë drejtim do të përmendim një rast të vitit 1960-të. Një grup fshatarësh, nga 

fshati Thumanë lokaliteti Mamurras, i dërguan një telegram KQ për të kërkuar dëmshpërblimin e pemëve frutore të 

kopshteve të tyre personale që u ishin marrë nga NBSH-Thumanë si dhe për të kërkuar pagesat e punës së tyre që 

ndërmarrja nuk ua jepte. Fshatarët theksuan se nëse kërkesat e tyre nuk plotësoheshin ata nuk do të dilnin në punë. Për 

të verifikuar situatën në terren Drejtoria e bujqësisë pranë KQ dërgoi një inspektor, i cili në raportin e tij do ta 

identifikonte kësisoj shkakun e vërtetë të ngjarjes: ―..pjesa dërrmuese e punonjësve është sqaruar për këtë vendim 

(mospagimin e ditëve të punës dhe pemëve frutore, SM) dhe ka vazhduar të punojë me qejf, por elementi kulak dhe 

armik duke çfrytëzuar dobësitë e organizatës bazë si dhe të personelit të sektorit kanë ngjallur mos kënaqësira dhe 

kanë nxitur punonjësit të ankohen me lutje dhe telegrame deri në Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 

Shqipërisë...çështja rezulton se elementi armik i përbërë prej Met H. Rem H...si dhe prej Dod V. dhe Pashk V. kanë 

organizuar në mënyrë të fshehtë (natën) punën armiqësore duke mbledhur firmat e të gjithë punonjësve dhe duke bërë 

presion në drejtorinë e ndërmarjes se në rast se ndërmarja nuk do të mbante premtimin që ju kishte dhënë punonjësve 

para se të shkrihej kooperativa, punonjësit e këtij sektori nuk do të delnin në punë. Më datën 21-6-60 kjo situatë u 
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Kur një fshatar i varfër kundërshtonte kolektivizimin prapa me patjetër do të qe intriga e 

kulakut. Kur punëtorët ankoheshin për kushtet e punës dhe jetesës, prapa tyre doemos 

fshihej një ish borgjez ose një inxhinier me të shkuar të dyshimtë. Kur aparati burokratik 

nuk funksiononte ose abuzonte me detyrën në kurriz të qytetarëve, me të patjetër në 

radhët e tij qenë infiltruar armiq të maskuar që sabotonin pa-pushim. Ndaj dhe lipsej 

vigjilencë, përgjim, kontroll dhe represion i vazhdueshëm për të parandaluar çdo revansh 

të mundshëm nga ana grupeve shoqërore armiqësore. Ajo e cila ishte një strategji e 

thjeshtë mbijetese, e aplikuar nga njerëz të dëshpëruar, u interpretua kësisoj nga 

mentaliteti stalinist si një formë e sofistikuar dhe tejet e rrezikshme e luftës së shoqërisë 

së vjetër ndaj pushtetit të tyre. Ndaj dhe lufta e klasave nuk do të pranonte armëpushim 

deri në fitoren përfundimtare. 

Pasi analizuam procesin e kategorizimit social, nevojitet një trajtim i natyrës së 

segmenteve shoqërore të cilësuara si të padëshiruara ose armiqësore, një trajtim i 

politikave të regjimit karshi tyre nga njëra anë si edhe reagimin e këtyre segmenteve ndaj 

politikave të regjimit nga ana tjetër. Përcaktimi i kategorisë së armiqve në stalinizëm 

përbën një fenomen tepër interesant. Me gjithë veshjen e represionit me petkun ideologjik 

të ligjësisë historike marksiste, në realitet përcaktimi kundërshtarëve nuk ishte një proces 

dhe aq objektiv sa pretendonte diskursi zyrtar. Armiku më shumë sesa një kategori fikse, 

e qartë dhe e pandryshueshme ishte një kategori fluide, dinamike, në evolucion të 

vazhdueshëm. Me ndryshimin pozicionit të udhëheqjes ndryshonin edhe politikat e 

regjimit, dhe në vartësi të tyre ndryshonte dhe përkufizimi elementit armiqësor. Në këtë 

drejtim tipar dallues i stalinizmit ishte procesi i ashtuquajtur i ‗krijimit të vazhdueshëm të 

armiqve‘, ku kategorisë së armiqve fillestarë u shtohen vazhdimisht grupe të reja 

shoqërore, në një proces kumulativ dramatik.
423

 Edhe regjimi stalinist shqiptar e 

përvetësoi që në gjenezë këtë tipar klasik të modelit origjinal sovjetik. Pikësëpari, gjatë 

LANÇ-it, Partia Komuniste shqiptare identifikoi si armiq të gjithë ata individë të cilët 

bashkëpunonin me pushtuesit nazi-fashistë, duke filluar nga zyrtarët e lartë të 

administratës kuislinge, anëtarët e Partisë Fashiste shqiptare, dhe deri tek xhandarët dhe 

milicët e thjeshtë. Kjo fazë i përgjigjet periudhës kur partia e sapokrijuar komuniste 

shqiptare po zbatonte parimin e Kominternit për ‗frontet popullore‘ ku armiku 

identifikohej kryesisht tek kampi nazi-fashist.
424

 Më vonë kategoria e armiqve u pasurua 

                                                                                                                                                                             
zbulua dhe me masën që u muar në vënd punonjësit vazhduan punën, kurse elementi kulak ju dha për ndjekje ligjore 

organeve të Punëve të Mbrendëshme..‖,shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.879, Fl. 3-7. 
423 Studiuesit e kanë cilësuar logjikën e luftës së klasave në stalinizëm si një proces i vazhdueshëm i krijimit të 

armiqve. Si fillim regjimi shpall kategori të caktuara shoqërore si të kundërta në interesa me parimet e tij: i shpall ata 

‗armiq të klasës‘. Së dyti regjimi procedon për izolimin, diskriminimin dhe në fund likuidimin e tyre si klasë, 

deklasimin. Në logjikën staliniste një person i deklasuar me pahir si pasojë e politikave të regjimit me domosdo mbart 

në vetvete një urrejtje dhe armiqësi të egër ndaj pushtetit, urrejtje që e shtyn vazhdimisht drejt konsiprimit, veprimtarisë 

së fshehtë armiqësore në dëm të interesave të regjimit duke u kthyer kësisoj në ‗armik të popullit‘, shih:  Fitzpatrick 

Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford 

University Press, 2000, f. 22. Kjo logjikë konstatohet lehtësisht edhe në mentalitetin stalinist shqiptar. Për të dhënë një 

shembull do të përmendim një shënim të Enver Hoxhës në letrën e një të riu i cili kërkonte të mos penalizohej nga 

burokracia për shkak të përkatësisë së tij klasore. Duke qenë se djaloshi kishte dhënë shembuj konkretë diferencimi nga 

klasa e tij e origjinës dhe trashëgimia e saj politike, Hoxha urdhëron vartësit të mos e diskriminojnë: ―..Me punën me 

më këmbëngulje me këto të rinjtë që e keputin nga rrethi tyre i borgjezis – babaj tij unë e njoh është i poshtër po ti 

ndihmojmë pa u bërë favore këto të rinjtë nëqoftë se punojnë ndershmërisht se sa ti shtyjmë në rrugë armiqësore, ku 

lehtësisht mund të shkojnë‖ shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 828, Fl. 80-87. 
424 Ky parim duket qartë në dokumentin e parë të PKSH-së: ―..Kjo gjendje ka shkaktuar formimin e dy fronteve të 

kundërta e armiq për vdekje: nga një anë fronti i luftës së padrejtë, i luftës grabitëse, i errësirës, i skllavërisë, fronti i 

fashizmit, nga ana tjetër fronti i luftës së drejtë, i luftës çlirimtare për përparimin, kulturën dhe qytetërimin, front i 
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me simpatizantët dhe pjesëmarrësit në çetat e formacioneve politike që gjendeshin jashtë 

Frontit Nacional-Çlirimtar, si Balli Kombëtar dhe Legaliteti. Edhe kjo fazë i përgjigjet 

periudhës kur udhëheqja e lartë e PKSH-së, pasi braktis parimin e fronteve popullore, 

rrekej të siguronte pushtetin politik për krijesën e vet: FANÇ.
425

 Me fitoren ushtarake dhe 

fillimin e reformave socialiste klasa e armiqve mori një karakter të qartë ekonomiko-

social, duke përfshirë në të gjithë grupin shoqëror të pronarëve të mëdhenj të mjeteve të 

prodhimit, tregtarëve dhe sipërmarrësve, të gjithë atyre që sipas logjikës së regjimit 

kishin humbur materialisht si pasojë e këtyre reformave. Si grupime armiqësore ose 

gjysmë armiqësore konsideroheshin edhe ato segmente shoqërore që kishin humbur në 

status dhe ndikim si pasojë politikave të regjimit, si klerikët dhe intelektualët e sistemit të 

vjetër. Kjo fazë i përgjigjet periudhës kur PKSH do të kalonte nga bashkëjetesa me forca 

të tjera politike brenda Frontit Demokratik, tek monopolizimi total i pushtetit politik dhe i 

ndërtimit të shoqërisë socialiste.
426

 Në vitet e para të pushtetit stalinist në kategorinë e 

armiqve dhe të padëshiruarve u përfshinë edhe segmentet shoqërore që më parë nuk 

konsideroheshin të tilla nga regjimi, si: fshatarët e pasur (kulakët), anëtarët e partisë që 

kundërshtonin politikat e qendrës, etj. Kjo është periudha e shpërfaqjes së plotë të 

karakterit stalinist të regjimit, ku armiku identifikohej ke cilado kategori që konsiderohej 

si pengesë ndaj politikave të qendrës.
427

 Me prishjen e marrëdhënieve miqësore me 

                                                                                                                                                                             
përbërë rreth Bashkimit të madh Sovjetik, prej vendeve demokratike, Anglisë, Amerikës e Kinës e prej të gjithë 

popujve të robëruar e popujve liridashës të të gjithë botës..(..)..Prandaj ne duhet të punojmë pa pushim për të mobilizuar 

masat e popullit shqiptar në lëvizjen nacional-çlirimtare, të bashkohemi me të gjithë nacionalistët  që duan me të vërtetë 

Shqipërinë e lirë, me të gjithë shqiptarët e ndershëm që duan të luftojnë kundër fashizmit..‖, shih: ‗Rezolucioni i 

Mbledhjes së Grupeve kryesore komuniste të Shqipërisë për krijimin e Partisë‘ (Nëntor, 1941) tek: Instituti i 

Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi 

I, (Botimi i Dytë) Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1971, f. 13, 14. 
425 Enver Hoxha do ta deklaronte haptazi këtë në një qarkore te vitit 1943: ―..Në radhë të parë na paraqitet çështja e 

pushtetit, dua të them vendosja kudo e këshillave nacional-çlirimtare, forcimi i tyre dhe mbrojtja e tyre nga çdo 

tentativë e «Ballit» ose e ndonjë partie tjetër, që do të përpiqet t'i sabotojë ose t'i luftojë haptazi. Për këtë punë nuk 

duhet të ketë dy kuptime: vetëm pushteti i këshillave duhet të ekzistojë dhe asnjë pushtet tjetër, nuk ka kompromis dhe 

dualitet në këtë gjë..(..).. Në lidhje me këtë duhet të dini se sot është momenti më shumë se kurrë që elementët e poshtër 

të qërohen, të qërohen pa mëshirë ata armiq të popullit që kanë sabotuar luftën, që janë vegla të okupatorit, që luftojnë 

komunizmin dhe Partinë tonë; mos u merrni me krymbat e vegjël, por me ata që kanë lojtur fillin e poshtërsive..‖, shih: 

‗Letër e KQ të PKSH drejtuar komitetit qarkor të Partisë Komuniste të Shqipërisë për Gjirokastrën në lidhje me 

qëndrimin kundrejt «Ballit Kombëtar», «Legalitetit» dhe misioneve ushtarake angleze‘, (1 tetor 1943), tek: Instituti i 

Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi 

I, (Botimi i Dytë) Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1971, f. 204, 206. 
426 ―..Çështja është tashti që të kalojë në duart e masave punonjëse baza e pushtetit, ekonomia. Partia duhet t'i bëjë 

masat punonjëse, që kanë pushtetin në dorë, të luftojnë kundër klasave që ishin dje në fuqi, feudalëve dhe borgjezisë, të 

cilët kanë akoma pozita me rëndësi në duart e tyre. Çështja është që Partia ta udhëheqë popullin për në transformimin 

social dhe ekonomik të vendit, ta udhëheqë për në socializëm. Ne jemi në rrugën e socializmit, por socializmi nuk është 

një çështje ditësh për ne. Se sa shpejt do të mbërrijmë ne aty ajo varet nga raportet ndërmjet forcave progresive dhe 

reaksionare dhe nga puna jonë. Është e nevojshme të shfarosim armikun e klasës, të rindërtojmë vendin, të ngremë një 

ekonomi të re dhe të përparuar në dorë të shtetit të ri, të masave punonjëse, që të mund të shkojmë në socializëm..‖, 

shih: ‗Nga konkluzionet dhe vendimet e Plenumit V të KQ të PKSH‘ (21 shkurt 1946) tek: Instituti i Studimeve 

Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi I, (Botimi i 

Dytë) Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1971, f. 342-343. 
427 Kjo fazë pjekurie do të duket në Plenumin e III të KQ të PPSH në tetor të vitit 1949. Në raportin e Byrosë drejtuar 

KQ thuhej: ―..Në vendin tonë lufta e klasave këto vitet e fundit, pas çlirimit, ka ardhur duke u ashpërsuar. Si shpjegohet 

ky ashpërsim i luftës së klasave në Republikën tonë Popullore? Kjo shpjegohet nga fakti që ekonomia jonë është duke u 

zhvilluar në rrugën drejt socializmit në interes të masave të gjera punonjëse dhe në dëm të ish-klasave sunduese, të cilat 

e kanë humbur pushtetin dhe tani populli është në fuqi; shpjegohet nga rritja e gjithanshme e forcës së Republikës sonë, 

si rezultat i zhvillimit të gjithanshëm të jetës sonë në rrugën e ndërtimit të socializmit..(..)..Zhvillimi i ekonomisë sonë 

popullore nuk mund të kryhet pa hasur pengesa e rezistencë në elementët kapitalistë të qytetit e të fshatit, në ata 

elementë që në të kaluarën ishin pronarë të mëdhenj e që bashkëpunonin me okupatorët dhe sot janë prekur nga 

pushteti ynë, në ata që dje ishin agallarë, që shfrytëzonin forcën e krahut të të tjerëve, që ishin kryetarë të «Ballit» e të 
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Jugosllavinë në 1948 dhe Bashkimin Sovjetik në vitin 1961, në grupin e subjekteve të 

dyshimta përfshihen edhe qytetarët e ish shteteve aleate, Bashkimit Sovjetik dhe shteteve 

të bllokut lindor, si edhe qytetarët shqiptarë që kishin jetuar apo studiuar në këto vende 

dhe që kishin shfaqur simpati për proceset de-stalinizuese. Kjo ishte periudha e 

pozicionimit filo-stalinist të udhëheqjes së lartë të PPSH-së, e cila e rikonceptoi 

kategorinë e armikut duke venë theksin tek revizionizmi si rreziku kryesor.
428

 Në vitet e 

mëvonshme konceptimi armikut do të merrte një formë interesante, duke u përqendruar 

në kategori shoqërore që përpara shiheshin si të paprekshme, konkretisht tek zyrtarët e 

                                                                                                                                                                             
«Legalitetit» ose funksionarë të okupatorit, të cilët vajtojnë të kaluarën e tyre të privilegjuar, urrejnë të tashmen dhe e 

luftojnë atë, sepse tmerrohen nga e ardhshmja jonë e lumtur. Ky zhvillim bëhet nëpërmjet një lufte të ashpër me 

elementët dhe klasat që janë goditur nga reformat tona, të cilët kanë interesa të kundërta me masat punonjëse që kanë 

pushtetin në dorë. Elementët kapitalistë dhe armiq të klasës nuk tërhiqen vullnetarisht para rulosë së zhvillimit të 

ekonomisë e të pushtetit tonë. Çdo hap i ynë përpara has patjetër në rezistencën e gjithanshme të armikut të klasës. 

Shoku Stalin na mëson se «Nuk ka pasur deri më sot raste të tilla në histori që borgjezia në agoni të mos i ketë vënë në 

provë të gjitha mbeturinat e forcave të saj për të mbrojtur ekzistencën e vet. Sido që të jetë aparati i ynë shtetëror lokal, 

i mirë ose i keq, përparimi i ynë, ofensiva e jonë do t'i godasë elementët kapitalistë dhe do t'i eliminojë ata, kurse klasat 

në agoni do të rezistojnë me çdo kusht» Duhet theksuar gjithashtu se në rezistencën që bëjnë elementët kapitalistë e 

armiqtë e vjetër bashkohen edhe elementë të rinj, kapitalistë të rinj që lindin nga borgjezia e vogël e fshatit dhe e 

qytetit, sepse «Borgjezia e vogël, borgjezia e qytetit dhe e fshatit, nxjerr nga gjiri i saj, sikurse ka thënë Lenini, çdo ditë 

dhe çdo orë kapitalistë të mëdhenj dhe të vegjël, dhe këta elementë kapitalistë marrin të gjitha masat e duhura për të 

mbrojtur ekzistencën e tyre»  Kështu shpjegohet fakti që elementi kulak në fshat reziston dhe saboton grumbullimin e 

bereqetit të shtetit, duke mos e dorëzuar bereqetin, duke e dorëzuar të përzier me rërë ose të prishur, ose duke e 

dorëzuar vetë në rregull dhe nga ana tjetër duke shtytur fshatarët e varfër që të mos e dorëzojnë «sepse shteti nuk i 

godet ata pasi janë shtresë e varfër» etj. Kështu shpjegohet fakti që elementi tregëtar i tatuar e fsheh floririn nën tokë 

për të mos ja dorëzuar shtetit. Kështu shpjegohet fakti që në fshat lindin kulakë si këpurdhat pas shiut..(..)..borgjezia 

ushtroi presion të fortë mbi Partinë tonë gjatë kthesës së saj historike. Dhe ky presion, i ushtruar nga borgjezia mbi ne, 

në një moment oportun për të, në mënyrë të gjithanshme e me metoda rafinuara, pati efektin e vet negativ në disa 

anëtarë të Partisë sonë: pati keqinterpretime në zbatimin e demokracisë së brendshme të Partisë, shtrembërime të 

parimit të kritikës dhe të autokritikës, shthurje të disiplinës së Partisë, të përgjegjësisë personale, të dhënjes llogari për 

zbatimin e detyrave dhe shfaqjen e tendencës së oportunizmit..‖, shih: ‗ Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH «Mbi 

gjendjen politike të Shqipërisë», (12 tetor 1949)‘ tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit 

Politik, 1972, f. 86-88, 90-91. 
428 Lufta e udhëheqjes staliniste të PPSH-së kundër revizionizmit do të niste në Plenumin e XIV të KQ të PPSH në 

qershor të 1955 me goditjen e Tuk Jakovës dhe Bedri Spahiut. Më pas ajo do të vazhdonte me goditjen e komunistëve 

që shprehën kritika në Konferencën e Tiranës në prillin e 1956 , dhe me dënimin e çdo orvatjeje të revizionimit të vijës 

së PPSH në Kongresin e III-të në maj të atij viti. Por formën e plotë dhe të hapët filo-staliniste kjo fushatë do ta marrë 

me fjalimin e Enver Hoxhës në Plenumin e III të KQ të PPSH në shkurt të vitit 1957: ―..Në dritën e ngjarjeve të fundit 

(kryengritjes anti-komuniste në Hungari, SM) u vërtetuan edhe një herë sa me vend kanë qenë qëndrimet e Komitetit 

Qendror të Partisë, që u aprovuan njëzëri nga Kongresi III në lidhje me luftën e drejtë që u është bërë elementëve të 

ndryshëm oportunistë, trockistë, revizionistë dhe tradhëtarë, të cilët në veprimtarinë e tyre të hapët apo të maskuar ishin 

përpjekur të nxirrnin Partinë tonë nga rruga e marksizëm-leninizmit, të goditnin në zemër Partinë dhe diktaturën e 

proletariatit, për t'i hapur kështu rrugën vendosjes së kapitalizmit dhe zgjedhës imperialiste..(..)..Ne nuk jemi dakord me 

gjithë ata që e likuidojnë gjithë veprimtarinë revolucionare të Stalinit dhe shohin në të vetëm anë të zeza. Ne mendojmë 

se Stalini duhet vlerësuar drejt. J.V. Stalini, siç dihet, është një marksist i madh, se ai pas Leninit e mbrojti marksizëm-

leninizmin nga të gjithë armiqtë e revizionistët dhe dha një kontribut të çmueshëm në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj 

shkence...(..)..Stalini në çështjet kryesore, në mbrojtjen e interesave të klasës punëtore e të teorisë marksiste-leniniste, 

në luftën kundër imperializmit e armiqve të tjerë të socializmit kurrë nuk gaboi, por ishte dhe mbetet shembull..(..)..ata 

që revizionojnë teorinë marksiste mbi diktaturën e proletariatit nën flamurin e luftës kundër «stalinizmit e 

burokratizmit» hedhin poshtë gjithë marksizëm-leninizmin ata në të vërtetë e tradhëtojnë proletariatin dhe hidhen me 

borgjezinë..(..)..Në luftën kundër socializmit elementët antimarksistë, oportunistë e revizionistë luajnë një rol të madh. 

Dihet se në kushte të caktuara dhe në kohë të ndryshme del në plan të parë herë një formë e luftës së klasave e herë një 

tjetër..(..)..Në ditët tona armiqtë e marksizmit punojnë zakonisht në mënyrë të maskuar; ata e veshin veprimtarinë e tyre 

revizioniste, oportuniste me frazeologji të majta, me parulla «marksiste»..‖, shih: ‗Nga raporti i mbajtur nga Sekretari i 

Parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha mbi gjendjen ndërkombëtare dhe detyrat e Partisë‘ (13 shkurt 1956), tek: 

Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së 

Shqipërisë, Vëllimi III, Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1970, f. 31-32, 40, 52. 
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regjimit dhe tek krerët e lartë të nomenklaturës.
429

 Edhe kjo shpjegohet me pozicionimin 

e udhëheqësit të lartë, Enver Hoxhës, kundër zyrtarëve të lartë dhe aparateve burokratike 

partiako-shtetërore, të cilat shiheshin si një kërcënim ndaj pushtetit të tij despotik.  

Përveç individëve të veçantë, që si pasojë e pozicionit të tyre në universin social stalinist 

binin në kategorinë e armikut, edhe rrethi familjar i këtyre individëve përfshihej në radhët 

e të përjashtuarve. Edhe në këtë drejtim kemi të bëjmë me një tipar klasik të stalinizmit. 

Shtrirja e represionit tek rrethi familjar kishte një themel logjik tek botëkuptimi 

bolshevik, ku sjellja individit shihej si produkt i grupit social ku ai bënte pjesë dhe 

rrethanave konkrete historike. Por stalinizmi përmbante gjithashtu edhe mesazhin 

rehabilitues, nxiste individët që i përkisnin grupeve të kategorizuara si kundërshtare të 

regjimit të shkëputeshin nga origjina e tyre klasore drejt përqafimit të vlerave të sistemit 

të ri. Siç do të thoshte dhe vetë Stalini, në një frazë të mirënjohur: ‗Bijtë nuk duhet të 

vuajnë fajet e baballarëve‘.
430

 Por në realitet, në modelin sovjetik, rehabilitimi i 

familjarëve të armiqve të popullit, të përjashtuarve, do të mbetej një parim përgjithësisht i 

parealizuar në praktikë gjatë periudhës staliniste.
431

 Njolla nuk shqitej aq kollaj. Edhe në 

rastin e stalinizmit shqiptar na shpërfaqet pothuajse identik i njëjti fenomen. Edhe këtu 

regjimi mbajti një pozicion të paqartë në lidhje me këtë problem, duke gërshetuar rastet e 

zbutjes së luftës së klasave ndaj familjarëve të armiqve të regjimit me ato të zbatimit 

sektar të saj.
432

 

                                                           
429 Fushata kundër burokratizimit mori hov në gjysmën e dytë të viteve 60-të, dhe në dekadën pasardhëse do të 

shërbente si sfond ideologjik për spastrimet në kupolën e KQ të PPSH-së: ―..organet shtetërore dhe të Partisë vazhdojnë 

të vuajnë nga sëmundja e burokratizmit, e cila përditë e më shumë po bëhet më kërcënuese dhe më e padurueshme. Ka 

ardhur koha që kundër saj të luftojmë në mënyrën më të organizuar, më me vendosmëri se asnjëherë, me masa 

rrënjësore dhe efektive. Shtrembërimet burokratike në aparatet shtetërore janë jo vetëm trashëgim i së kaluarës, por në 

shumicën e rasteve ato janë një shprehje e presionit të armikut të klasës mbi aparatet tona. Ato janë gjithashtu një 

shfaqje e konservatorizmit, e mungesës së aftësive dhe të kulturës në punonjësit tanë. Lufta kundër burokratizmit duhet 

konsideruar si një nga format e rëndësishme të luftës së klasave. Prandaj, kundër tij duhet luftuar ashtu si edhe kundër 

armikut të klasës..‖, shih: ‗Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH Mbi luftën kundër burokratizmit për një metodë 

dhe stil revolucionar në punë‘ (24 dhjetor 1965), tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi IV, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1970, f. 603. 
430 Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 130-132. Edhe Enver Hoxha dha disa mesazhe të ngjashme publike, duke shtuar 

paqartësinë e strukturave partiake për politikën klasore dhe duke ndezur shpresën e rehabilitimit tek shumë individë të 

përjashtuar. Për të dhënë një shembull të një mesazhi publik rehabilitimi klasor të Enver Hoxhës do të përmendim një 

fragment nga fjalimi tij i famshëm në Konferencën e Tiranës në prill 1956: ―..Nuk është gabim, bile bën një punë të 

mirë, ai që në disa mbledhje thërret dhe kulakë, me qëllim që ta dëgjojnë, ndonjëri edhe mund të reflektojë e të 

rehabilitohet. Partia do të përpiqet të rehabilitojë çdo njeri deri sa të jetë e mundur, por kur ndonjë mbush kupën, t‘i 

tregojmë vendin..(..)..Njerëz të tillë ne duhet t‘i edukojmë por jo me dru kokës..(..)..Rehabilitimi duhet bërë me kujdes, 

me vigjilencë, jo në grupe, por individualisht, shkallë shkallë, dalëngadalë..(..)..Edhe për fëmijët e kulakëve duhet të 

kemi kujdes, atyre nuk u duhet vënë përjetë damka e babait të tyre kulak, por të bëhet diferencim..‖, shih: Hoxha 

Enver, Vepra, V.13, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 221-223. 
431 Priestland David, The Red Flag: a History of Communism, New York: Groove Press, 2009, f.158. Studiuesi 

gjerman i stalinizmit Mark Edele theksoi se pavarësisht retorikës staliniste për aftësinë subjektive të individëve për tu 

ngritur mbi origjinën e tyre klasore dhe për tu bërë pjesë e barabartë e shoqërisë socialiste, në realitet parimi i ‗kriterit 

objektiv‘ të luftës së klasave pati gjithmonë peshën kryesore në këtë drejtim, shih: Edele Mark, Stalinist Society: 

1928-1953, Oxford: Oxford University Press, 2011, f. 211. 
432 Për të dhënë një shembull konkret të këtij fenomeni në Shqipëri do të përmendim rastin e letrës së Sazan V. dërguar 

Enver Hoxhës. Në letër Sazani ankohej se për shkak se ishte djali i një armiku të popullit i qenë ndërprerë në mes 

studimet nga aparati partiako-shtetëror: ―..Kam qenë student në vitin e katërt të teknikumit bujqësor të Kavajës. Sjellja 

ime morale e politike dhe mësimi gjatë këtyre vjetëve kanë qenë të mira. Mjerisht në kët kohë që unë do delja një 

kuadër i vlefshëm për partinë, pushtetin dhe familjen m‟u ndërpre e drejta studimit për të vetmen arsye se jam i biri 

Tefik S. Është e vërtetë se ai ka qenë armik i popullit por unë nuk kam asnjë faj në këtë drejtim, se kam qenë shumë i 

vogël, dhe nuk i mbaj mend as edhe fytyrën. Prandaj më duket i pa drejtë ky trajtim...vendosa të drejtohem ju shoku 

Enver, qetë keni mirësin të më  rregulloni punën e vazhdimit të shkollës, e cila është e vetmja rrugë që më edukon dhe 
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Në traditën më të pastër leniniste shteti komunist shqiptar ishte vetëshpallur zyrtarisht si 

përfaqësues i shtresave punëtore, dhe vetëm i tyre, duke përjashtuar kësisoj nga e drejta e 

përfaqësimit politik cilindo që nuk siguronte jetesën nëpërmjet punës.
433

 Përdorimi i 

punës si kriter bazë i shtetësisë e shtynte regjimin drejt diskriminimit të gjithë atyre që 

konsideroheshin si grupime ‗parazitare‘, që në gjuhën marksiste nënkuptonte ata që 

shfrytëzonin punën e të tjerëve. Në parim shteti leninist shqiptar e deklaronte hapur 

karakterin e tij klasor njësoj si shteti monarkik paraardhës dhe ai demokratiko-liberal 

pasardhës shpallën haptazi karakterin e tij kombëtar.
434

 Si rrjedhim logjik i këtij parimi 

kushtetuta i hapte rrugën formulimit dhe zbatimit të llojeve të ndryshme të legjislacionit 

diskriminues karshi atyre që sistemi i konsideronte si të huaj ose armiqësorë për interesat 

klasore që përfaqësonte. Format e diskriminimit në një regjim stalinist marrin trajta të 

ndryshme porse, nën këndvështrimin tonë, mund të ndahen në diskriminim zyrtar dhe 

diskriminim në praktikë. Diskriminimi zyrtar qëndronte në përjashtimin ligjor të disa 

kategorive shoqërore, si për-shembull: kulakët, nga të drejtat të cilat gëzoheshin nga pjesa 

tjetër e trupës së shtetasve. Ndërsa diskriminimi në praktikë, që frymëzohej nga 

diskriminimi zyrtar ligjor porse shpeshherë kishte një karakter të vetin, konsistonte në 

shkeljen e vazhdueshme të drejtave ligjore të një pjese të popullsisë nga ana e 

administratës të çdo rangu si dhe nga stigmatizimi i kësaj pjese të popullsisë nga pjesa 

dërrmuese e bashkëqytetarëve. Diskriminimi në praktikë dhe stigmatizimi frymëzoheshin 

nga ideologjia bolshevike e luftës klasore, ndërsa zbatimi tij ekstra-ligjor e kishte 

origjinën në mungesën e orientimeve të qarta nga ana e qendrës dhe në ndryshimet e 

                                                                                                                                                                             
më pais me kulturë socialiste, mbasi të shumtë janë ata me të njëjta kondita politike që vazhdojnë mësimin ose janë në 

punëra të ndryshme. Kotësia do më çojë në rrugë jo të drejtë..‖. Enver Hoxha, në një rast tipik të rehabilitimit stalinist, 

do vendoste këtë shënim mbi letrën e Sazanit: ―Le ta mbarojë teknikumin dhe mund ta shpëtojmë djalin – Po s‟u bë i 

mirë, në djall të vejë‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 21-25. Për të dhënë një shembull të zbatimit 

sektar të politikës diskriminuese ndaj shtresës së të përjashtuarve nga ana e udhëheqësve stalinistë do të përmendim 

rastin e letrave të fëmijëve të ish-anëtarit të KQ: Koço T., të cilët i luteshin Enver Hoxhës tu lejohej vazhdimi 

studimeve pavarësisht shpalljes së babait të tyre si element anti-parti: ―..Vallë kaqë e zorëshme është tu japësh dy 

fëmijëve të drejtën e studimit që u takon me ligj apo vallë në nuk jemi të denjë për të fituar këtë të drejtë? Nuk jeni ju ai 

njeri i nderuar që na taksët bursën që në vogëli. Do të thoni ndryshuan marrëdhëniet, por vallë nuk jemi ne ata femijët 

e parë me atë epshin e madh për të mësuar? Ju jeni shpresa e jonë më e madhe sepse ne e dimë që ju keni në dorë fatin 

tonë dhe se nuk do tu lejojë ndërgjegja të dënoni kaq ashpër dy krijesa pa faj..‖ Me gjithë shpresën e madhe e të rinjve 

Enver Hoxha do ta injoronte lutjen e tyre, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 184-190.  
433 Kushtetuta e parë e bolshevikëve, ajo e janarit 1918, sanksiononte në nenin e saj të 10-të se gjithë pushteti në 

Republikën Federative Sovjetike të Rusisë i përkiste gjithë popullsisë punonjëse të vendit, të bashkuar në sovjete 

urbane dhe rurale, ndërsa neni 23 sanksiononte  se duke u nisur nga interesat e klasës punonjëse si të tërë, Republika 

Federative Sovjetike Ruse deprivonte individë dhe grupe të caktuara nga të drejtat që u përkisnin përderisa ato mund të 

përdoreshin në dëm të revolucionit socialist. Edhe kushtetuta e parë komuniste shqiptare, Statuti Republikës Popullore 

të Shqipërisë i 14 marsit 1946, sanksiononte në nenin e saj të katërt, një kopje e qartë e nenit të 10-të të kushtetutës 

leniniste, se: ―..gjithë pushteti në Republikën Popullore të Shqipërisë u përket punonjësve të qytetit dhe të fshatit, të 

përfaqësuar nga këshillat popullore..‖. Edhe Statuti Republikës Popullore të Shqipërisë, në nenin e saj të 16-të 

deprivonte nga e drejta politike kategori të caktuara: ―..Nuk kanë të drejtën e votimit personat që përjashtohen në bazë 

të ligjës..‖. Por parimi më i pastër leninist i gjendur në kushtetutën e parë komuniste shqiptare ishte ai i shprehur në 

nenin e 13-të: ―..Puna është baza e rendit shoqëror të Republikës Popullore të Shqipërisë. Puna për çdo shtetas të aftë 

për punë është  detyrë dhe nder sipas parimit: ‗kush nuk punon, nuk ha‘. Në Republikën Popullore të Shqipërisë 

zbatohet parimi socialist: ‗Nga sejcili sipas aftësive, sejcilit sipas punës së tij‖.  
434 Në nenin e saj të dytë Statuti Republikës Popullore të Shqipërisë pohonte se: ―..Republika Popullore e Shqipërisë 

është shtet i punëtorëve dhe fshatarëve punonjës..‖. Edhe kushtetuta e mëvonshme staliniste shqiptare, Kushtetuta e 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e vitit 1976, në nenin e vet të dytë shprehej se: ―..Republika Popullore 

Socialiste e Shqipërisë është shtet i diktaturës së proletariatit, që shpreh dhe mbron interesat e të gjithë punonjësve..‖. 

Ndërsa kushtetuta monarkike, Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare i vitit 1928, në nenin e vet të shtatë pohonte: 

―..Të gjitha pushtetet shtetërore burojnë nga Kombi..‖. Po ashtu edhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e vitit 

1998, në nenin e vet të dytë shprehet se: ―..Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit..‖. 
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befta në politikat e luftës së klasave të lidershipit partiako-shtetëror.
435

 Nga kjo tablo 

mund të pohojmë se kemi te bëjmë me dy rryma diskriminimi: atë qendrore, formuluese 

ose të lartë dhe atë lokale, të ulët ose zbatuese. Këto rryma shpeshherë ishin në kah të 

njëjtë me njëra tjetrën, porse në raste të caktuara merrnin edhe kahe të ndryshme. Nëse në 

sferat e larta ndikimi kryesor ndaj politikave diskriminuese duket se ishte interpretimi që 

udhëheqësit kryesorë i bënin realitetit social nën optikën e lenteve ideologjike, si dhe 

konjukturat politike të brendshme dhe të jashtme, në sektorët e poshtëm të administratës 

dhe organeve partiako-shtetërore faktorët në veprim duken të kenë qenë të tjera. Kështu 

për-shembull njohjet personale dhe mbijetesa e zakoneve tradicionale pre-revolucionare 

luanin një rol qendror në zbutjen e luftës së klasave dhe në trajtimin preferencial të disa të 

përjashtuarve. Raste të shumta e konfirmojnë këtë fenomen.
436

 Ashtu sikurse, nga ana 

tjetër, hasmëritë personale si dhe përplasjet mes grupeve marrin formë politike ku 

subjektet përdorin gjerësisht politikat diskriminuese të sistemit për larje hesapesh, duke e 

veshur konfliktin subjektiv me petkun e objektivitetit të luftës klasore.
437

 Por shmangiet 

dhe devijimet nga politika e luftës ndaj klasave armike nuk gjenden vetëm në sektorët e 

                                                           
435 Për të dhënë një shembull të paqartësisë së direktivave të udhëheqjes në politikën klasore që duhej ndjekur, dhe të 

konfuzionit të hallkave inferiore që shkaktohej nga kjo paqartësi, kemi shkëputur një fragment nga fjalimi i famshëm i 

Enver Hoxhës në Konferencën e Tiranës në 15 prill 1956: ―.. Në drejtim të luftës kundër kulakëve është shkelur 

direktiva e Partisë, ecet në mënyrë sektare. Parulla e Partisë për ‗kufizimin ekonomik dhe izolimin politik‘ të kulakëve 

është thënë dhe përsëritur shumë herë, por megjithatë ka raste që në praktikë është zbatuar me gabime duke u 

shtrembëruar kështu politika e drejtë e Partisë. Politikisht kulakun duhet ta izolojmë. Atë nuk duhet ta bëjmë, 

përshembull, kryetar të këshillit popullor të fshatit, por kjo nuk do të thotë që të mos e thërrasim as në një mbledhje të 

Frontit. Nuk është gabim, bile bën një punë të mirë, ai që në disa mbledhje thërret dhe kulakë, me qëllim që ta dëgjojnë, 

ndonjëri edhe mund të reflektojë e të rehabilitohet. Partia do të përpiqet të rehabilitojë çdo njeri deri sa të jetë e 

mundur, por kur ndonjë mbush kupën, t‘i tregojmë vendin..(..)..Njerëz të tillë ne duhet t‘i edukojmë por jo me dru 

kokës. Sigurisht në rast se ndonjëri prej tyre do të përpiqet t‘i bëjë varrin shtetit tonë, kundër tij do të veprojnë ligjet 

dhe gjykatat tona. Prandaj duhet të jemi vigjilentë, por duhet gjithashtu dhe e kemi për detyrë t‘i edukojmë dhe t‘i 

bindim ata. Kështu edhe për kulakët. Veç duhet të kemi parasysh që të mos hidhemi në anën tjetër, në oportunizëm 

duke rehabilituar edhe ata që nuk e meritojnë. Rehabilitimi duhet bërë me kujdes, me vigjilencë, jo në grupe, por 

individualisht, shkallë shkallë, dalëngadalë..(..)..Edhe për fëmijët e kulakëve duhet të kemi kujdes, atyre nuk u duhet 

vënë përjetë damka e babait të tyre kulak, por të bëhet diferencim. Duke i shtruar kështu këto çështje unë nuk them se 

tani ne duhet të heqim dorë nga lufta kundër kulakëve. Çështja është që të mos biem as në oportunizëm as në 

sektarizëm. E them këtë se ndodhin raste të tilla. Ja përshembull, në një fshat, kulaku kishte një hall dhe shkoi në 

këshillin popullor të fshatit. Por ç‘ndodhi? Meqenëse me kulakun bisedoi kryetari i këshillit, këtij të fundit tani nuk i 

flet njeri me gojë dhe jo vetëm kaq, por i thonë se do të të heqim triskën e Frontit! Këto gabime nuk duhet të ndodhin, 

ne duhet kurdoherë të jemi vigjilentë, por kjo s‘do të thotë të jemi sektarë..‖, shih: Hoxha Enver, Vepra, V.13, Tiranë: 

‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 221-223. 
436 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e letrës së komunistit Sadri Z. nga fshati Gjorm i 

Krujës, dërguar KQ. Në letër Sadriu informonte se me ndërhyrjen personale të shefit të Degës së Krujës: Gjolek A. dy 

fshatarë nga ky fshat ishin pranuar jashtë rregullave në kursin për shoferë, një kurs shumë i kërkuar porse me vende të 

pakta. Njëri nga fshatarët qe larguar pa leje nga kooperativa ndërsa tjetri ishte i vetmi fshatar individual (i 

pakolektivizuar) i fshatit. Që të dy ishin me biografi të keqe politike. Komiteti partisë së rrethit Krujë konfirmoi 

regjistrimin e dy fshatarëve në kursin për shoferë, por refuzoi akuzën e komunistit se pranimi tyre ishte bërë si pasojë e 

ndërhyrjes së zyrtarit të Degës, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.817, Fl. 57-60.     
437 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim letrën e komunistit Ilo B. drejtuar Rita Markos. Iloja 

ishte një punonjës i hetuesisë së Ersekës, që për shkak të arratisjes së vëllait të tij ushtar ishte gjendur në një pozitë të 

vështirë politike. Në letër ai akuzon zyrtarët më të lartë partiako-shtetërorë të Ersekës se duke përfituar nga njolla në 

biografi kishin filluar një fushatë persekutimi ndaj tij, nisur nga inate personale: ―..Shoku Ritë sektori ku ne bëjmë pjesë 

ju e dini se për shkak të ndjekjeve dhe demaskimit të fajtorëvet, si dhe kundër atyre që shkelin ligjet, njerëzit 

zemërohen, jo vetëm ata që preken direkt nga masat tona, por edhe rrethi tyre miqësor preket indirekt, nën këto 

rrethana mjafton një pakujdesi e vogël tona duke mos ja përshtatur ambientit rrethonjës, dhe sidomos kur gjen edhe 

përkrahje dhe ushqehet, krijon kondita sulmi për të na mposhtur moralisht tek njerëzit që ushqejnë pasione, ambicije, 

që nuk durojnë kritikë...Prandaj do të qe mirë që kuadrit ti thuhet në sy nga Sekretari i Partisë të metat dhe gabimet 

eventuale që mund të ketë për ta ndihmuarë se kështu ndihmohet Partija, si dhe vetë shoku, dhe jo të bisedohet prapa 

shpine për veprime që të vjen vështirë ti kujtosh..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.884, Fl. 4-7. 
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ulët të aparatit partiako-shtetëror. Edhe udhëheqësit e lartë në mjaft raste ndërhynë në 

favor të disa të përjashtuarve duke anashkaluar kësisoj rregullat institucionale dhe duke i 

dhënë jetë një qasjeje patronale ndaj pushtetit.
438

 Apelet dhe lutjet e shumta të shtresave 

të përjashtuara drejtuar personalisht udhëheqësve të lartë e konfirmojnë këtë fakt.
439

 

Apelet dhe lutjet e qytetarëve të stigmatizuar drejtuar udhëheqjes së lartë të PPSH-së janë 

njëkohësisht edhe dëshmi për një tipar të njohur të përjashtimit dhe diskriminimit në 

stalinizëm. Zakonisht strukturat e ulëta partiako-shtetërore qenë më të ashpra sesa organet 

drejtuese në zbatimin e politikave diskriminuese dhe penalizuese.
440

 Ky fakt, i konstatuar 

edhe në rastin shqiptar, na shtyn drejt hulumtimit të shkaqeve të këtij popullariteti të 

politikave përjashtuese. Sigurisht që një shkak me rëndësi duhet kërkuar tek nevoja 

instancave inferiore për ti vërtetuar qendrës përkushtimin e vet në zbatimin e direktivave, 

edhe duke u treguar më të ashpra seç duhet.
441

 Nga ana tjetër një shkak i mundshëm 

mund të jetë edhe përdorimi nga segmentet e ulëta i pushtetit politik për interesa 

personale, duke goditur individë të ndryshëm për larje hesapesh ose përfitime të 

ndryshme.
442

 Një shpjegim tjetër i popullaritetit të luftës së klasave nga poshtë mund të 

gjendet tek varfëria dhe mungesat e shumta materiale dhe jo-materiale, ose më saktë: tek 

                                                           
438 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e dy ndërhyrjeve personale të Enver Hoxhës pranë 

ministrit të arsimit të kohës, Manush Myftiut, për pajisjen me bursa studimi për jashtë shtetit të dy individëve me njolla 

në biografi: Kristaq S. dhe Hamit K. Për rastin e Kristaq S. Enver Hoxha lë këtë shënim në letrën e tij: ―Shoku Manush. 

Më ka ardhur disa herë mëma e N. për çështjen e këtij djali (që s‟vlen shumë) Ajo më tha se që të vazhdojë, ose të 

mbarojë mësimet, i duhet leje nga Ministria. Shikoje një çikë këtë punë dhe bisedojmë bashkë.‖. Ndërsa për rastin e 

Hamit K. Enver Hoxha lë këtë shënim në letrën e tij: ―Kur të paraqitet letra në Ministrinë e arsimit shoku Manush të 

bisedojë me mua‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 6-20. Edhe në një rast tjetër Enver Hoxha 

ndërhyn pranë organeve të Ministrisë së Brendshme që shtetasja me origjinë italiane Marie T. të lejohej të vizitonte 

familjen e saj në Itali, pavarësisht faktit që ajo përbënte objekt vëzhgimi për organet e Sigurimit. Shkaku ishte lutja 

personale që bashkëshorti Maries, skulptori Sabri T. i kishte drejtuar Enver Hoxhës gjatë një takimi të tij me artistët, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.895, Fl. 65-74.   
439 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ri-citojmë një fragment nga lutja e fëmijëve të Koço T., drejtuar 

Enver Hoxhës me objekt dhënien e së drejtës së shkollimit, megjithëse ati i tyre ishte shpallur element anti-parti: ―..Nuk 

jeni ju ai njeri i nderuar që na taksët bursën që në vogëli...Ju jeni shpresa e jonë më e madhe sepse ne e dimë që ju keni 

në dorë fatin tonë..”, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 189. 
440 Studiuesit e stalinizmit sovjetik kanë nënvizuar faktin se politikat diskriminuese klasore gëzonin një popullaritet të 

madh në mesin e shoqërisë sovjetike. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim, ato kanë përmendur se me relaksimin e 

luftës së klasave në Bashkimin Sovjetik në mesin e viteve 30-të (shfuqizimi diskriminimit klasor ligjor në Kushtetutën 

staliniane të vitit 1936) një numër i madh letrash me ankesa dhe protesta u drejtuan nga njerëzit e thjeshtë kundrejt 

udhëheqësve, shih: Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin‟s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1997, f. 105,123; Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in 

Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University Press, 2000, f. 179. Ndërsa studiuesi 

amerikan Jeffrey Rossman konstatoi,  në studimin e tij mbi mentalitetin politik të punëtorisë ruse gjatë periudhës 

staliniste, mbizotërimin e identitetit klasor dhe urrejtjen ndaj ish shtresave të larta të periudhës para-revolucionare, shih: 

Rossman Jeffrey J, Worker Resistance under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor, Cambridge: Harvard 

University Press, 2005, f. 9-10  
441 Për të dhënë një shembull do të ri-citojmë rastin e Nurie N. Nuria ishte vajza e një antikomunisti të shquar dhe në 

letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës lutej ti jepej një punë çfarëdo për të mbijetuar. Enver Hoxha urdhëron të ndihmohet 

dhe kritikon zyrtarët partiakë për sektarizëm në sjelljen ndaj saj: ―Ti gjendet një punë të rrojë dhe të rrisë fëmijën 

pavarësisht se është çupa e Qazim K. Të vdesë për bukë nuk duhet lenë, duhet ta ndihmuarë të rrojë. Punë të thjeshtë 

kërkon. Shumë burrave të ligj ju gjejnë punë! Jo kësaj që është grua. Mos jeni kaq sektarë se s‟ka çi bën pushtetit çup e 

K...‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 220-225. 
442 Në lutjet e shtresave të persekutuara drejtuar udhëheqësve të PPSH-së janë të shumta akuzat ndaj organeve partiako-

shtetërore lokale për shfrytëzim të luftës së klasave për hesape dhe inate personale. Për të dhënë një shembull konkret 

do të përmendim letrën e dentistit Mynir D. nga Durrësi drejtuar Enver Hoxhës, ku ai akuzon ish-kryetarin e Komitetit 

ekzekutiv të rrethit dhe drejtorin e Portit se i kishin shtetëzuar shtëpinë, duke e cilësuar Mynirin arbitarisht si tregtar, 

nisur nga interesa personale. Myniri pretendonte se shtëpinë e kishte ndërtuar thjesht me të ardhurat nga puna e tij 

personale si mjek. Për ti marrë shtëpinë zyrtarët komunistë e kishin transferuar familjarisht Mynirin në Shijak dhe në 

shtëpinë e tij qenë zhvendosur vetë familjarisht, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.781, Fl. 77-85. 
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konkurrenca e segmenteve të ndryshme të popullsisë për të përfituar nga shteti mallra dhe 

shërbime tepër të kufizuara.
443

 Por nuk mund të përjashtohet edhe faktori ideologjik, ose 

më mirë të themi justifikimi ideologjik i urrejtjes klasore që shtynte shtresa të caktuara të 

popullsisë të demonizonin bashkëqytetarët e tyre si kundërpeshë ndaj mungesave 

materiale dhe privacioneve të shumta që sistemi u kishte imponuar.
444

 Në asnjë nga letrat 

e hulumtuara në këtë studim nuk gjendet asnjë rresht i vetëm proteste ndaj politikës 

represive kundrejt të etiketuarve si armiq. Të vetmit që protestojnë janë ata mbi të cilët 

bie pesha e dhunës shtetërore, dhe këta të fundit nuk qortojnë politikën penale shtetërore 

si të tillë porse ato që ata shpeshherë i cilësojnë si abuzime dhe shkelje të organeve 

shtetërore të veçanta.
445

 Përkundrazi, në mjaft letra popullore shprehet aprovimi dhe 

mbështetja ndaj politikave represive, ku nuk mungojnë raste të veçuara ku letërshkruesit 

propozojnë edhe forma ekzekutimi publik.
446

 Të shumta janë gjithashtu edhe denoncimet 

dhe ankesat e qytetarëve mbi atë që ata e konsiderojnë si favorizim të ish-klasave 

borgjeze nga ana e strukturave shtetërore duke kërkuar një politik më të ashpër klasore.  

Format e përjashtimit të aplikuara nga regjimi shqiptar janë tepër të ngjashme me ato të 

modelit stalinist sovjetik, sigurisht me ndryshime që reflektojnë kontekstin e ndryshëm 

ku zbatohen. Përjashtimi nga komuniteti politik mund të konsiderohet si forma themeltare 

e diskriminimit, nga e cila buronin dhe praktikat e tjera diskriminuese. Segmenteve të 

caktuara u qenë mohuar të drejtat e pjesëmarrjes në jetën politike, duke filluar nga 

anëtarësimi në Partinë e Punës, tek anëtarësimi tek organet e varura nga strukturat 

                                                           
443 Janë të shumta ankesat e popullatës për atë që ata e perceptojnë si një trajtim preferencial i shtresave të përjashtuara 

nga ana e burokracisë partiako-shtetërore në lidhje me shpërndarjen e të mirave materiale dhe shërbimeve. Për të dhënë 

një shembull kemi përzgjedhur letrën e punëtorit komunist Ligor T. nga Elbasani drejtuar Enver Hoxhës. Në letër 

Ligori ankohet për zyrtarët e Ministrisë së ndërtimit, të cilët nuk e kishin dërguar atë në shkollën 2 vjeçare të 

punëtorëve por një kolegun e tij: Dhimitër V., babai të cilit ishte cilësuar si kulak: ―..Këtë vit shkollor nëpërmjet 

Ndërmarjes Ndërtesa Elbasan në të cilën ndërmarje unë punojë tue plotësue dokumentat përkatse kërkova që të 

vazhdoja studimet për degën mekanike në shkollën 2 vjeçare të punëtorëve në Tiranë, por me qenë se nuk pata 

katergorinë e VI-të Ministrija nuk ma aprovoi, ndërsa Dhimitër V. në të njëjtën kategori dhe që për aftësi teknike nuk 

afrohet aspak me mue, kjo Ministri e aprovoj, gjë të cilën Dhimitri ma kishte thënë dhe më përpara se po të shkonte në 

Ministri do ta rregullonte këtë punë me domosdo nëpërmjet miqëve të tij dhe me të vërtetë kështu ndodhi. Por jo vetëm 

kaq sa thashë mesa jam informuar nga burime të sigurta prindërit e Dhimitër V. nuk kanë pasë qëndrim të mirë politik, 

ata kan qenë cilësue kulak..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 13-19. 
444 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim letrën e Zyra G. nga Tirana drejtuar Enver Hoxhës. 

Zyraja, një aktiviste e vjetër me origjinë përmetare, ankohej se me rastin e prishjes së shtëpisë së saj nga shteti ajo nuk 

qe kompensuar si duhej, duke e caktuar në një banesë me kondita shumë më pak komode sesa banesa e dikurshme:  

―..Më çuditi fakti se afër meje banonte Nexhmije E. familje prej dy vetash dhe që dispononte vetëm një dhomë me 

planin që e zuri nga ana e Komitetit u furnizua me një dhomë e guzhinë dhe bodrum. Dua të shtoj se Nexhmija është 

prekur pse i kanë pushkatuar një djalë dhe vëllan, pse për atë Komitet paska kondita kjo duhet shikuar për hesapin tim. 

Kurse kërkesa jeme plotësisht e drejtë nuk po më plotësohet. Megjithëse jam e lidhur ngushtë me partinë gjë për të 

cilën si aktiviste e frontit dhe e gruas qysh në Përmet dhe këtu në Tiranë kam punuar dhe si merita mbaj dhe 

medalje..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.784, Fl. 110-119. 
445 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim letrën e të burgosurit politik Frehat H. dërguar KQ nga 

Burgu i Vlorës, ku ai ankohet se dënimi tij qe stisur nga organet e sigurimit të Gjirokastrës: ―..Çuditem sesi dhe pse 

kanë hartuar kundrejt meje një akuzë të fryrë, me fraza të tilla bombastike që u takojnë në fakt armiqëve të vërtetë të 

popullit. Çuditem se si në Pushtetin tonë popullor të ndodhin gjëra të tilla, që unë të detyrohem të firmos për gjëra që 

nuk pajtohen me realitetin. Përse vallë veprojnë kështu disa shokë të sigurimit në kundërshtim me ligjet? Për këtë le të 

përgjigjen vetë ata para Partisë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.806/3, Fl. 795-808. 
446 Për të dhënë një shembull do të përmendim letrën e mësuesit Vela M, nga Peshkopia, dërguar KQ, ku ai kërkon 

ekzekutimin publik të Teme Sejkos dhe grupit që po gjykohej bashkë me të në Tiranë: ―..Shpreh mendimin tim. Mua 

nuk më duket asnjë masë sa më e rëndë që mund të miret karshi këtij grupi mua prap se prap më duket se është e lehtë 

dhe se shpirti im nuk ka të ngopur për këta njerës të shitur ndaj të ujve. Vetëm shpreh unë se për këta njerës të mos kiet 

asnjë mëshirë duke marë zërin e masës (popullit) i cili e ndjien këtë urejtje karshi këta të shitur dhe se unë besojë dhe 

ndjejë në zemër se edhe masa nuk do të ngopet dhe me dënimin e tyre sa më të rëndë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1961, D.819, Fl. 13-14. 
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partiake si organizata e rinisë dhe fronti, tek mohimi i të drejtave elektorale.
447

 Por 

mohimi të drejtave politike, megjithëse ishte baza mbi të cilin ngrihej tërë ngrehina 

diskriminimit, nuk rëndonte mbi shtresat e goditura siç rëndonin mohimi i të drejtave 

sociale dhe ekonomike. Politikat diskriminuese në fushën e punësimit dhe strehimit, së 

bashku me përjashtimin nga e drejta e shkollimit dhe mohimi pasaportizimit në qytetet 

kryesore, përbëjnë ndër temat kryesore të lutjeve të shumta që qytetarët e prekur i 

drejtonin organeve vendimmarrëse. Forma të tjera diskriminimi ishin edhe politikat e 

veçanta tatimore, shkelja e vazhdueshme e të drejtave të pronësisë dhe atyre procedurale 

nga organet shtetërore dhe instancat e gjyqësorit, etj.  

Shumica dërrmuese e lutjeve të individëve të prekur nga politikat klasore të regjimit 

vërtiten rreth problemit të punësimit, ose më saktë: mohimit të punës nga ana e drejtuesve 

lokalë mbi bazën e diskriminimit klasor.
448

 Në shumicën e rasteve organet drejtuese i 

caktonin këta në punët më të rënda, kryesisht në bujqësi dhe ndërtim, duke mos marrë 

parasysh gjendjen shëndetësore dhe kualifikimin arsimor të individëve në fjalë.
449

 Ose në 

rastet më ekstreme i braktisnin këta pa punë duke i vendosur në një pozitë ekonomike 

tepër të vështirë.
450

 Zakonisht udhëheqësit e lartë e aprovojnë këtë politikë diskriminuese 

                                                           
447 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim disa fragmente nga letra e Muharrem D. nga Ura 

Vajgurore e Beratit, drejtuar Enver Hoxhës. Muharremi ishte përjashtuar nga BRPSH për shkak se ishte fejuar me një 

vajzë familja e së cilës kishte një të kaluar politike të papranueshme për Regjimin: ―..Me të marë veshë shpalljen e 

fijesës më thiri sekretari organizatës bazë të Rinis, Zëvendesi i tij, Sekretari i Partis së ndërmarjes të cilët më 

këshilluan, mbasi më skjaruan të zezën e familjes së saj, të hiqja dorë nga kjo gjë e cila do të më humbas çdo përspektiv 

në të arthmen time, çështja arriti bile të shtrohej edhe kështu: „O me ne ose kundra nesh rrugë të mesme nuk ka‟...Unë 

ju drejtohem Juve që të më ndihmoni që gabimin e bërë pa dëshirën time, për hir të asaj që unë jam edukuar me frymën 

e Partisë, për hir të asaj që dëshiroj ta justifikoj me punë gabimin timë dhe për arsye se nuk mund ta mendoj vehten të 

shkëputur nga kolektivi dhe sidomos jashtë rradhëve të organizatës B.R.P.SH...Nuk dua asnji herë dhe besoj se këtë 

nuk e dëshironi as dhe Ju që të mbetem gjithë jetën njeri pa karakter..‖. Lutja Muharremit nuk u morë parasysh, dhe 

sekretari BRPSH, Todi Lubonja, e aprovoi vendimin e Komitetit të rinisë së Beratit për përjashtimin e tij, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1961, D.842, Fl. 1-6. 
448 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e përkthyesit Bujar D. nga Tirana. Në letrën e tij drejtuar Ramiz 

Alisë, Bujari ankohej se ishte pushuar nga puna për arsye se në rini kishte qenë anëtar Ballit dhe ish i burgosur politik, 

dhe se autoritetet nuk po i siguronin një punë të re të përshtatshme për shkollimin e tij: ―..nuk besoj kurrësesi që për një 

faj të kryer në moshë të re, unë të mos meritoj të shërbej atje ku mund të jap më tepër..I venë përpara alternativës ose 

të kap kazmën, ose të caktohem në detyrën që më përket, pres përgjigje sa më shpejt, sepse përveç pensionit prej 4 mijë 

lekësh të babajt, nuk kam asnjë mbështetje tjetër ekonomike që të mund të mbaj 6 personat e familjes sime. I bindur se 

çështja ime do të meret parasysh dhe se odiseja ime fatkeqe merr fund me kaq pa qenë i detyruar ta kaloj jetën me 

peripecira të tilla, mbetem në pritje..‖. Autoritetet partiake nuk pranuan ti jepnin Bujarit një ‗punë në sektorin 

ideologjik‘, ndaj dhe e caktuan atë në ‗punë krahu‘, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.773, Fl. 16-38. 
449 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Engjëllushe D. nga Tirana. Engjëllushja ishte 

vajza e një anti-komunisti të arratisur nga Shqipëria pas luftës. Ajo kishte kërkuar takim me Enver Hoxhën për tu 

ankuar për arsye se ishte hequr nga puna si normiste nga N.SH. Ndërtesa për tu zëvendësuar nga një person pa arsimin 

përkatës, ndërsa Komiteti ekzekutiv i Tiranës e kishte caktuar si punëtore në Uzinën e fermentimit të duhanit 

megjithëse ajo kishte një diplomë gjimnazi. Autoritetet e udhëzuan të zbatonte vendimin e Komitetit dhe të shkonte në 

uzinë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 367-369.   
450 Për të dhënë një shembull do te ricitojmë edhe një herë letrën dërguar Enver Hoxhës nga i riu Teki R. nga 

Gjirokastra. Tekiu ishte i biri i një ballisti të pushkatuar nga partizanët dhe i qe dashur të ndërpriste shkollën për tu 

kujdesur për familjen. Në letër ai  ankohej për organet e pushtetit në Gjirokastër të cilat nuk i siguronin një punë: ―..Në 

dhjetorin e vitit të kaluar na pushuan nga puna si puntor dhe qysh atëherë jamë sorollatur në dyert e Komitetit të 

Partis dhe Komitetit Ekzekutiv dhe nuk na jipet asnjë punë. Familja po i shpura une do haj po si shpura..po ku të gjej 

unë ti shpie të hanë kur nuk më japin punë? Vet i tretë! Po çfarë të bëj unë të vjedh! Jo unë nuk bëhem kusar por 

nëqoftëse nuk na i zgjidhni ju veç vetëvrasjes nuk besoj të ketë zgjidhje tjetër....Ç faj kemi ne që për qejf të babait të 

mos na jepet ndonjë bursë ose të na thonë shkoni atje ku e meritoni?! Mos vallë babai nuk e ka mbarur dënimin dhe 

duhet ta mbarojmë ne. Të na thuhet ta mbarojmë dhe pastaj të na jepet mundësia të vazhdojmë shkollën me ndonjë 

bursë..‖ . Autoritetet e Gjirokastrës pas ndërhyrjes së KQ, e vendosën Tekiun në punë në ndërtim. Dukshëm i prekur 

nga vuajtjet e të riut, Hysni Kapo dha urdhër që motrës së tij të vogël ti jepej bursë për të vazhduar shkollën, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 773, Fl. 135-140. 
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punësimi.
451

 Por nuk mungojnë edhe rastet e veçanta kur ata ndërhynë në favor të 

letërshkruesit.
452

 Në shumicën e rasteve ata nuk e aprovojnë braktisjen e individëve të 

stigmatizuar në papunësi dhe urdhërojnë instancat përgjegjëse tu japin punë në sektorët 

ku krahët e punës nevojiteshin më shumë, në ndërtim dhe bujqësi.
453

 Puna në shërbim të 

shoqërisë, sidomos puna e rëndë fizike, konsiderohej si një mjet rehabilitimi për të gjithë 

ata që dikur kishin shfrytëzuar punën e të tjerëve. Pikërisht ky theksim i aftësisë 

rehabilituese politike të punës përbën një nga tiparet më të kudogjendura të praktikës dhe 

mentalitetit stalinist. Ky koncept ndahej edhe nga lidershipi stalinist shqiptar.
454

 Vetëm 

duke punuar kokulur në punët e rënda që u caktoheshin, pa u ankuar dhe pa shfaqur 

sjellje politike të papëlqyeshme, individët e përjashtuar mund të gëzonin mundësinë e 

rehabilitimit dhe barazisë në të drejta me shtetasit e tjerë. 

Edhe problemi strehimit figuron dukshëm në ankesat e shtresës së përjashtuar. Shumë 

prej tyre kërkojnë tu rikthehen banesat e shtetëzuara ose tu jepet mundësia e strehimit në 

godinat e reja të ndërtuara nga ndërmarrjet shtetërore.
455

 Të strehuarit më keq, në mesin e 

një shoqërie ku problemi strehimit kishte arritur përmasa dramatike, individët e damkosur 

                                                           
451 Për të dhënë një shembull mund të përmendim letrën e Pajtim K. nga Vlora, dërguar Hysni Kapos. Në letër Pajtimi 

rrëfente se pavarësisht rezultateve të mira në mësime i qe mohuar arsimi i lartë për shkak të faktit se xhaxhallarët e tij 

kishin qenë eksponentë të Ballit Kombëtar. Megjithëse kishte mbaruar arsimin e mesëm autoritetet e Vlorës i kishin 

refuzuar edhe punën në arsim, megjithëse arsimtarë punësoheshin edhe ata me arsim shtatë vjeçar, ndërsa Pajtimin e 

kishin caktuar si punëtor tek NISH Kripa. Hysni Kapo la këtë shënim në letrën e të riut: ―K.P. Vlorë. Të thëritet dhe të 

punojë atje ku ka nevojë pushteti dhe jo atje ku dëshiron shkruesi letrës‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 

773, Fl. 114-124. 
452 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur dy raste të veçanta ku Enver Hoxha urdhëron që dy individë nga shtresa 

e të përjashtuarve tu sigurohej punësim sipas arsimit që kishin, duke plotësuar kësisoj kërkesat e tyre të shprehura në 

letrat që i ishin drejtuar. Në rastin e parë Karlo Ç. me profesion avokat i lutet në letrën e tij Enver Hoxhës ti 

mundësohej ushtrimi profesionit, megjithëse kishte qenë nëpunës i administratës zogiste dhe asaj kolaboracioniste. 

Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e tij: ―Shoku Bilbil. Shikojeni çështjen e tij. Besoj se mund ti jepet leje për 

avokat nëqoftëse i ka titujt. Shikoni me kujdes dhe të tjerë avokat si ky‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 

828, Fl. 177-182. Ndërsa në rastin tjetër në një letër që i dërgohet nga ish i dënuari Fatos K., i cili kërkonte të lejohej të 

punonte në profesionin e gjeometrit, Enver Hoxha la këtë shënim: ―Të gjitha këto i ka por le të mos jemi kaq sektarë, në 

rast se ay e bën punën e gjeometrit, le të punojë në vend që të merret me punë politike‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1961, D. 773, Fl. 1-14. 
453 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e ish të dënuarit Rasim K. nga Peshkopia. Në letrën e tij 

dërguar Enver Hoxhës Rasimi lutej për një vend pune sepse për muaj me radhë, qëkurse qe liruar nga burgu, autoritetet 

lokale nuk i kishin siguruar as dhe një punë krahu. Megjithëse Rasimi ishte mësues në profesion, Enver Hoxha la këtë 

shënim në letrën e tij: ―Jepini punë krahu‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 828, Fl. 211-215. 
454 Një mentalitet i tillë konstatohet nga shënimet e udhëheqësve në letrat e që u ishin dërguar. Në një letër dërguar 

Enver Hoxhës nga studenti Ahmet G., i cili ishte përjashtuar nga Universiteti Tiranës për sjellje të padisiplinuar dhe 

lutej për ripranim, Nexhmije Hoxha, asokohe drejtoreshë e Drejtorisë së arsim kulturës pranë KQ do të lente këtë 

shënim: ―Të mos pranohet përsëri. S‟na duhet t‟u japim arësim të lartë njerëzve të tillë dhe që nuk korrigjohen. Ne nuk 

po e lemë në rrugë. Le të punojë – puna ndoshta do ta korrigjojë më mirë‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 

762, Fl 13.  Ndërsa në një rast tjetër, i riu Neki D., një ish hajdut që më pas ishte rehabilituar duke kompletuar me 

sukses edhe shkollën e mesme, në një letër dërguar Enver Hoxhës kërkonte që ti mundësohej vazhdimi shkollës së lartë 

për letërsi sepse edhe sipas mësuesve ai kishte një talent për poezi. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e tij: ―..le të 

punojë në bujqësi, dhe kjo nuk do e ndalojë të bëjë vjersha por përkundrazi do ta ndihmojë të bëjë vjersha të mira‖, 

shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 759, Fl. 66 
455 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e Stavrie K. nga Leskoviku i Ersekës, drejtuar 

Enver Hoxhës, me objekt lutje për rikthim shtëpie të konfiskuar: ―..Bashkëshorti im Lazo K. nga Leskoviku disa kohë 

më parë për një faj politik u dënua me burgim dhe konfiskim pasurie të luajtshme dhe të paluajtshme, ndërmjet të 

paluajtshmeve u bë shtetërore një shtëpi e vogël e re. Por kjo shtëpi s‟ka qenë vetëm e Lazos pasi në rindërtimin e saj 

kam kontribuar dhe unë me birin adoptiv me punë dhe me leka personale. Kundërshtimet e mija rreth konfiskimit në 

fjale nuk u muarë parasysh dhe mu la për banim një dhomë e vjetër ngjitur shtëpisë së rë, por e cila nuk është e 

përshtatshme dhe e mjaftueshme për banim...Me shpresë se do më mëshironi për sa më sipër uroj shëndet dhe lumturi 

për udhëheqësin e Madh..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 998-1000. 
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përpiqeshin të shfrytëzonin të drejtat që u njihte ligji.
456

 Njëkohësisht ata përdornin edhe 

‗mjetet e të dobëtit‘ lutjen, ndjenjat e mëshirës dhe betimet për besnikëri politike karshi 

lidershipit partiak shqiptar.
457

 Nëse në rastin e qytetarëve të panjollosur, të cilët vuanin 

mungesën e strehimit, udhëheqësit shfaqnin një interesim të dukshëm, kjo edhe ne kuadër 

të kontrollit ndaj abuzimeve te burokracisë, në rastin e të njollosurve ky interesim ishte 

tepër minimal. Gjithsesi rastet e veçanta, ku udhëheqësit e lartë ndërhynë në favor të 

ndonjë lutësi me origjinë shoqërore armiqësore ndaj sistemit mbi problemet e strehimit 

nuk mungojnë. Sigurisht që ndërhyrja kushtëzohej nga qëndrimi politik i lutësit në fjalë, 

nga sjellja e mirë dhe kontributi tij në ‗ndërtimin e socializmit‘.
458

   

Veçanërisht  dramatike janë lutjet e shumta të shtresës së diskriminuar përsa i përket të 

drejtës për arsim. Regjimi komunist shqiptar propagandonte me të madhe arritjet e tij në 

zhvillimin e sistemit arsimor duke u vetë-paraqitur si një diktaturë e ndriçuar në një 

përpjekje fitimtare me prapambetjen dhe injorancën.
459

 Në realitet sukseset në këtë 

                                                           
456 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e Rifat V. nga fshati Faris-lis i 

Burrelit, drejtuar KQ. Rifati ishte kushëri me një anti-komunist të pushkatuar, dhe padrejtësisht autoritetet i kishin 

konfiskuar atij shtëpinë në emër të kushëririt: ―..Simbas neneve 4 e 5 të ligjës 1854, dt. 14-IV-1954 „mbi konfiskimet‟ 

botuar në gazetën zyrtare nr. 7 viti 1954, dhe nenit 25 të Kodit Penal, shtëpia e banimit nuk konfiskohet qoftë edhe të 

dënuarit, kurse në rastin konkret unë s‟jam dënuar kurr, jam përgjigjur thirrjes së partis për kolektivizimin bujqsor, 

jam anëtar i organizatës masave frontit demokratik.. konfiskimi i   shtëpisë sime nuk është i mbështetur në kritere të 

drejta ligjore. Prandaj lutemi të urdhëroni ku duhet për verifikim në vend të pretendimeve të mija dhe si konkluzion të 

vendoset nga organi kompetent heqja e masës së konfiskimit..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 848, Fl. 

23-25. 
457 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e Bislim E. nga Kukësi, drejtuar Enver Hoxhës: 

―..Kam qenë i dënuar politikisht me 7 vjet burgë, nga Gjykata popullore rrethit Berat, në vitin 945, për faktin se kam 

qenë në rradhët e ballit...me vendim të ma vonshëm pas dënimit nga ana e Pushtetit lokal asht marë nji vendim dhe më 

kanë konfiskue tre palë shtëpi. Kjo mua nuk ma ashtë dukur e drejtë qoftë në atë kohë gjithashtu edhe sot...Unë sot 

efektivisht banoj në një shtëpi që ashtë anti higjenike dhe gati për të ra fare dhe nuk ashtë çudi që mundet tmë 

shkaktojë humbjen e jetës fëmijëve...Unë gabimet e mija që kam pasë në fillm në kohën e lëvizjes Nac. Çlirimtare i kam 

pas kuptuar shum shpejtë dhe bash për kët mendoj se ashtë pas konsiderata për mue që të lirohesha para kohe nga 

burgu. Po kështu që në formimin e Kooperativës bujqësore kam qenë nji ndër të parët qi jam ba antarë i sajë dhe gjatë 

gjithë kohës kam qenë dhe vazhdoj të jemë puntorë i dalluar. Por dhe sikur të mos përfillen këto fare lutemi mëshironi 

për të miturit..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 781, Fl. 52-54. 
458 Për të dhënë një shembull do të përmendim letrën e Fadil K. nga Tirana drejtuar Enver Hoxhës. Fadili ishte një 

farmakolog i vjetër dhe një ish grosist farmaceutik të cilit pas çlirimit i qe shtetëzuar shtëpia, ndaj bazuar në kontributin 

e tij në ngritjen e industrisë farmaceutike shtetërore kërkonte ti jepej një shtëpi shtetërore për banim familjar: 

―..Sigurisht shtetëzimi u bë në bazë të një ligji të Pushtetit dhe për nevoja Shtetërore, prandaj nuk e konsideroj si një 

padrejtësi dhe nuk çfaq ndonjë ankim, por kujtoj se me atë rast mund të kisha trajtim të njëjt si shumë të tjerë p.sh. 

farmacist Petraq R., tregëtar Eqerm T., Kol L etj. të cilëve si kompensim iu dha një shtëpi e vogël për banesë familjare. 

Nuk pretendoj të kem merita të veçanta, por mund të them se lëvizjen Nac. Çl e kam shikuar me simpathi dhe gjatë 

luftës duke ndihmuar dhe materialisht. Reformat e Pushtetit i kam çmuar për të mirën e Popullit dhe mbas çlirimit i 

jam përveshur punës për të dhënë dhe unë kontributin tim modest në ndërtimin e socializmit..‖ Enver Hoxha do të 

vendoste këtë shënim në letrën e tij: ―Le ta shikojnë çështjen e tij se pas çlirimit më kanë raportuar që nuk punon keq. 

Është njeri organizator.‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 823, Fl. 95-98. 
459 Siç thuhej edhe në proklamën e KQ me rastin e 10 vjetorit të themelimit të PKSH: ―..Klasat sunduese të vendit tonë 

ishin bërë pengesë e zhvillimit dhe e përparimit. Ato e mbanin vendin në prapambetjen më të zezë. Prapambetja dhe 

injoranca ishin në duart e tyre mjete për të shtypur dhe për të mbajtur të nënshtruara masat punonjëse të vendit tonë. 

Revolucioni popullor i hapi popullit tonë rrugën e arësimit dhe të kulturës. Në shembullin e shkollës sovjetike, shkolla 

në vendin tonë është bërë e popullit. Rritja e numrit të shkollave fillore, 7-vjeçare e të mesme, lufta kundër 

analfabetizmit, kushtet e reja të punës të krijuara për punonjësit, sigurimi falas i arësimit, e kanë bërë arësimin një armë 

në duart e popullit në luftën e tij për ndërtimin e bazave të socializmit. Kultura dhe arti zhvillohen pa ndërprerje në 

vendin tonë. Me qindra studentë kanë mbaruar ose janë duke mbaruar jashtë shtetit shkollat e larta dhe inteligjencia e re 

po rritet në luftën e madhe për ndërtimin e bazave të socializmit..‖, shih: ‘Proklamatë e KQ të PPSH me rastin e 10-

vjetorit të themelimit të Partisë.‘ (10 prill 1951) tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit 

Politik, 1972, f. 204. 
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drejtim janë të pakundërshtueshme.
460

 Në sajë të politikave arsimore të regjimit pjesa 

dërrmuese e popullsisë kishte tashmë mundësinë e arsimimit dhe përparimit në karrierën 

profesionale. Në antitezë me këtë panoramë individët e njollosur dhe të afërmit e tyre 

përbënin realisht të përjashtuarit e mëdhenj, atyre u qenë mbyllur jo vetëm dyert e 

karrierës porse edhe shtigjet për një formim arsimor. Edhe në rastet kur u njihej e drejta e 

shkollimit, studentët me njollë në biografi e kishin të vështirë sigurimin e bursave dhe 

lehtësirave të tjera të kësaj natyre të cilat i gëzonin qytetarët e tjerë.
461

 Në këtë drejtim 

regjimi stalinist shqiptar duket tepër i vendosur për ti degraduar këta individë në një 

pakicë ku puna mendore të mos ekzistonte. Por me gjithë pengesat në dukje të 

pakapërcyeshme të diskriminuarit nuk reshtnin në përpjekjet e tyre për të siguruar 

arsimim, duke përdorur mjetet  klasike të lutjes, përbetimit për besnikëri dhe apelit për 

mëshirë.
462

 Dhe jo pa sukses.
463

 Krahas tyre, veçanërisht të suksesshme ishin edhe 

teknikat e anashkalimit të kanaleve zyrtare duke përdorur miqësitë dhe shkëmbimet e 

favoreve me aparatçikët e burokracisë staliniste, të cilët me raste mbyllnin njërin sy mbi 

biografinë e kandidatëve për studentë. Të shumta janë rastet, kur si pasojë e denoncimeve 

të popullatës,
464

 organet e larta partiake ndërhynë për përjashtimin e tyre nga shkollat 

                                                           
460 Nëse u referohemi statistikave të regjimit për periudhën 1938-1960, të cilat nuk janë hedhur poshtë gjatë periudhës 

post-staliniste, shifrat janë mbresëlënëse: arsimi parashkollor, nga 23 kopshte me 2434 fëmijë në vitin 1938, shtohet në 

434 kopshte me 23085 fëmijë në vitin 1960. Arsimi fillor, nga 54000 studentë në vitin 1938, shtohet në 282000 në vitin 

1960. Arsimi mesëm, nga 11 shkolla me 1700 studentë në vitin 1938, shtohet në 69 shkolla me 29000 studentë në vitin 

1960. Arsimi lartë njohu zhvillimin fillestar pikërisht në periudhën staliniste, dhe deri në vitin 1960 në vend ekzistonin 

6 institute të larta arsimore, shih: Drejtoria e Statistikës në Komisionin e Planit të Shtetit, 35 vjet Shqipëri 

Socialiste: të dhëna statistikore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës, Tiranë, 1979, f. 143-146.  
461 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e letrës së mësueses Begzare H. nga Patosi, 

drejtuar Haki Toskës. Në letër Begzarja i lutej sekretarit të KQ ti mundësohej bursa për të ndjekur studimet e larta: 

―..Unë po ju drejtohem juve mbasi mendoj se mund të më ndihmoni sepse edhe unë se kam turturuar partinë kam 

punuar me gjith shpirt dhe s‟kam marë asnji vërejtje...une kam kaq dëshirë për të studiuar në institutin pedagogjik 

Histori-Gjeografi. Ju lutem shumë dhe po mundët në këtë drejtim unë bijë e partisë jam dhe e saj do mbetem..‖. Pas 

verifikimit të biografisë së Begzares, Komiteti i partisë së Fierit informoi se ajo kishte tentuar një herë të kalonte 

kufirin, por nuk qe dënuar për shkak se ishte vajzë. Haki Toska la këtë shënim në shkresën e sipërpërmendur‖ ―S‟ka 

bursë për armiq‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 759, Fl. 77-81. 
462 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë letrën e Musa J. nga fshati Shëngjergj i Tropojës, dërguar 

Enver Hoxhës. Musai në letrën e tij lutej ti jepej mundësia e ndjekjes së studimeve për Gjeologji, pavarësisht faktit se 

babai tij ishte burgosur për shkak të lidhjeve të tij me diversantë antikomunistë dhe qëndrimit kundër kolektivizimit: 

―..Unë me gjithë këtë due të them se kam një minus në biografinë time përsa i përket nga ana e babait. Baba në vitin 

1959 u arrestua nga organet e sigurimit për arsye se aty nga viti 1950 ishte takue me kriminela dhe e kishin detyrue të 

kalonin lumin Drini, dhe përsa thoshte në gjyqë këto i kishte bërë nga frika dhe i kishin thënë nëse tregon neve të 

vrasim, dhe ky nga moskuptimi drejtë që se ka lajmerue organet e shtetit. Ky u dënue 5 vjet burgë për ti ba nëpër 

kampe pune. Neve si unë axha dhe vëllai veprimin e tij e kemi urrejtë dhe neve i kemi dhënë mallkime një herë e 

përgjithmonë që ay të mos jetë ma bashkë familjar i jonë pse neve një gja të tillë nuk e mendojshim që do të dali nga 

një pjestar i familjes tonë....qysh ditën e parë që ay është arestue dhe deri më sot, nuk kam shkue për ta takue, dhe as që 

nuk e kam mendue, dhe nuk do ta mendoj nji rastë të tillë...Në se do ketë mundësi unë do të kërkoj nga ana e juaj që të 

ndërhyni që  unë të më sigurohet një bursë për atje ku të ketë nevojë partia dhe unë do jem i kënaqur..‖. Autoritetet pasi 

i verifikojnë pohimet e Musait, zbulojnë se ai nuk u kishte thënë të vërtetën mbi  biografinë e tij dhe se me të atin nuk i 

kishte ndërprerë lidhjet, ndaj e injorojnë lutjen e tij, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 833, Fl. 60-65. 
463 Për të dhënë një shembull të një rasti të tillë do të përmendim letrën e Jakov M. drejtuar Hysni Kapos, ku Jakovi, një 

studiues i shquar i viteve 30-të i dëbuar në Fier për shkak të pikëpamjeve të tija anti-komuniste, lutej për të drejtën e 

studimit për djalin e tij: ―..Më mirë se Ju, kurkush nuk e di anën negative dhe anën pozitive të jetës dhe të punës s‟ime. 

Ju mund të bëni një krahasim midis dy anëvet. Në qoftë se vendosni se e meritoj përkrahjen t‟Uaj – duke marë parasysh 

edhe vullnetin e t‟im biri për t‟u bërë veterinar i vlefshëm – ju lutem të ndërhyni ku duhet për t‟i dhënë atij mundësinë 

që të ndjekë studimet..‖. Hysni Kapo la këtë shënim në kartelën e evidencës së letrës në fjalë: ― P.D. (Pirro Dodbiba, 

drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë pranë KQ, SM) E shifni këtë çështje. E drejta e studimit mund t‟i jepet‖, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 759, Fl. 92-96. 
464 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë letrën e komunistit Hito H. nga Vlora, drejtuar Enver 

Hoxhës. Hitoja denonconte dhënien e të drejtës së studimit për Jaso Ll. një njeri me biografi politike të keqe: ―..Unë si 



122 
 

duke qortuar strukturat qendrore e lokale për neglizhencën e tyre në zbatimin e luftës së 

klasave në arsim.
465

 Në realitet rastet fatlume përbëjnë një pakicë, dhe shumica e 

aspirantëve për studentë e kishte të pamundur të fitonin aprovimin e strukturave 

burokratike. Vendet nëpër shkollat e sapokrijuara qenë tepër të pakta dhe uria e 

popullatës për arsim, si dhe për statusin shoqëror që arsimimi përfaqësonte, qe tepër e 

madhe për të toleruar çdo zbutje të diskriminimit klasor, ndaj dhe vigjilenca e 

denoncuesve të shumtë ndaj rasteve ‗me përbërje të keqe politike‘ nëpër shkolla.  

Njësoj si me strehimin edhe problemi i pasaportizimit përbën një nga brengat kryesore të 

subjekteve të diskriminuara nga shteti shqiptar. Pasaportizimi në qytetet kryesore ishte 

problem edhe për shumë shtetas të zakonshëm, të cilët shihnin tek zhvendosja familjare 

një mundësi për një jetë ekonomike më të mirë. Për njerëzit me të kaluar politike të 

dyshimtë ndërrimi i vendbanimit qe një ndër format kryesore të shmangies së pasojave të 

stigmatizimit shoqëror. Duke u larguar nga zonat ku ata dhe familja e tyre njiheshin, këta 

individë shpresonin të fillonin një jetë të re ku të mos rëndonte më pesha e të kaluarës së 

hidhur.
466

  Regjimi komunist shqiptar, në traditën klasike staliniste, rrekej të kontrollonte 

dhe të parandalonte çdo lëvizje pa urdhër të popullsisë në territor për arsye organizimi 

ekonomik e burokratik, si dhe kontrolli politik. Në këtë drejtim njerëzit e papëlqyer për 

regjimin përbënin kategorinë më të privuar në mesin e një popullsie të tërë të privuar nga 

e drejta e lëvizjes së lirë brenda territorit. Ata e kishin pothuajse të pamundur vendosjen 

në zonat kufitare për shkak se ekzistonte mundësia e arratisjes jashtë kufijve shtetërorë.
467

 

                                                                                                                                                                             
A.P.P. Shqipërisë duke udhëhequr gjithnjë nga principi i lartë i partisë tonë e cila na orjenton, vazhdimishtë me 

mënçurinë, trimërinë dhe guximin e saj për të luftuar kundër çdo Armik që përpiqet të shkojë edhe në shkolla të larta të 

shtetit tonë, ku mund të përkrahet nga njerëz që nuk janë të qartë për politikën që djek partia tonë: e kam fjalën se në 

vitin 1959-1960 që u dhanë bursat, ishte dhënë bursë dhe ndihmës-mjek Jaso Ll. për të dalë mjek në Institutin e lartë 

mjekësor tiranë. Jasua ka dy vëllezer dhe dajon të aratisur në greqi, i tërë rrethi familjar i mbanë sytë nga monarko-

fashistat grek, ambijenti shoqëror i Jasos me njerëz të keq, që përkrahnë ëndërrat e farefisit të Jasos...Bie në kontakt 

me shokë të Aparatit të Komitetit të partisë, i pyes nëse kanë dijeni për bursën, më thonë se prej këtej nuk është 

aprovuar, është marë nga qendra...Ju garantoj, shoku Enver, si pas mendimit tim se mjek me një përbërje të tillë nuk 

mund të shërojnë plagët e popullit dhe ti shërbejnë popullit dhe shoqërisë në të ardhmen...mendoj që këta njerëz që u 

çelin prespektiva të tilla bëjnë shumë gabim dhe nuk i kanë të regjistruara në qendër të vëmendjes ato që na porosit 

vazhdimisht partia tonë..‖. Pas denoncimit Jaso Ll. u përjashtua nga Fakulteti, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, 

D. 759, Fl. 7-12. 
465 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë rastin e Fejzo S. nga fshati Luftinjë i Tepelenës. Fejzoja 

ishte përjashtuar nga shkolla tregtare e Durrësit për shkak se ishte zbuluar se qe i biri i një ballisti, dhe për këtë ai shkoi 

dhe u ankua në KQ. Por ankesa nxiti organet drejtuese të hetonin se si kishte mundur djali i një ballisti të hynte në 

shkollën e sipërpërmendur me gjithë pengesat biografike. Haki Toska nëpërmjet një shënimi urdhëroi hetime në këtë 

drejtim: ―Duhet që Komiteti ekzekutiv – kush e ka bërë. Dhe sekretari org. të japi llogari dhe të na njoftojë për masat 

karshi tyre‖. Pas hetimit rezultoi se Fejzoja ishte pranuar në shkollë në sajë të një rekomandimi të gënjeshtërt të 

Organizatës së partisë së fshatit. Komiteti partisë së Durrësit u kritikua për neglizhencën e tij, duke pranuar një student 

nga një rreth tjetër pa verifikuar më parë me Komitetin ekzekutiv përkatës. Haki Toska urdhëroi ndëshkimin e 

anëtarëve të Organizatës së partisë së fshatit Luftinjë me anën e një shënimi tjetër: ―Dhe të venë përpara përgjegjësisë 

ata që kanë shtrembëruar (kanë informuar keq)‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 762, Fl. 20-32. 
466 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga një letër anonime nga Tirana drejtuar KQ. 

Letërshkruesi me pseudonimin ‗Vigjilenca‘ denonconte një individ me përbërje të keqe politike nga rrethet i cili për 

t‘ju shmangur luftës së klasave ishte transferuar në Laknas, pranë Tiranës: ―..Aty në stabilimentin nr. 3 NISH Tulla 

është bërë një farë urbanizimi për disa familje por nër këta është aruarë Nuredin S. nga katundi Bozhigrad njeri i 

dënuarë si kriminel dhe armik populli. Kushedi sa vjet burg. Kundërshtar me parimet e sotme. Kulak dhe sot zgjirohet 

në katundin Laknas që ky meriton i pari dëbimin aty. Është si puntor por shumë i fshehtë në veprat e tij..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 42-45. 
467 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e Tefta D. nga Përrenjasi i Librazhdit, e cila u 

ankua në KQ se autoritetet lokale nuk i jepnin pasaportizim për shkak të biografisë politike. Në përgjigjen e vet 

Komiteti partisë Librazhd e justifikonte kështu shkakun e mohimit të pasaportizimit: ―..duke pasur parasysh se kjo si 

familje është me qëndrim politik shumë të keq dhe se Përrenjasi është zonë kufitare, nga ana e pushtetit janë marë 
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Njëkohësisht, edhe pasi shlyenin masat penale të dhëna ndaj tyre nga autoritetet, si 

burgosja, internimi apo dëbimi, ata e kishin shumë të vështirë të riktheheshin pranë 

qyteteve të tyre të origjinës.
468

 Problemi pasaportizimit ishte i ndërlidhur me gjetjen e një 

pune dhe sigurimin e vend-banesës, dhe për shkak se individët me përbërje të dyshimtë 

politike qenë të diskriminuar qoftë në punësim ashtu dhe në strehim sigurimi i 

pasaportizimit në qytetet kryesore qe një mision gati i pamundur. Por si edhe në çështjet e 

tjera individët e njollosur politikisht nuk pushonin përpjekjet e tyre për të banuar në 

qytetet me nivel më të lartë jetese ku e kaluara e tyre të mos u bëhej barrë për të tashmen. 

Mjetet që ata përdorin, edhe përsa i përket problemit të pasaportizimit, janë ato formale 

dhe ato in-formale. Metoda kryesore formale qe lutja drejtuar autoriteteve të larta 

partiake, ku zakonisht lutësit pasi përshkruajë biografinë dhe kontributet e tyre në një 

dritë ideologjikisht sa më të pranueshme, shpeshherë përdorin hallet dhe obligimet e tyre 

familjare, problemet shëndetësore dhe moshën e shkuar si kushte që i shtynë drejt 

kërkesës për zhvendosjen në qytet.
469

 Metodat in-formale qenë të shumta, ku dalloheshin 

martesat fiktive, simulimi i sëmundjeve të ndryshme, gjetja në rruge jo-zyrtare e një 

vendi pune ku kishte nevojë të theksuar për specialitetin që ata zotëronin, etj.
470

 

Autoritetet drejtuese partiake zakonisht qenë të palëkundur në qëndrimin e tyre negativ 

karshi lutjeve për pasaportizim të kësaj shtrese, dhe në shumë nga shënimet e tyre në 

shkresat zyrtare spikat përbuzja klasore, dyshimi i theksuar dhe nevoja për kontrollimin e 

lëvizjes së tyre në territor.
471

 Sigurisht që ka edhe raste fatlume ku ndonjë syreshi i merrej 

parasysh lutja, por edhe në këto raste kushte të ndryshme shoqëronin aprovimin zyrtar. 

Diskriminimi ekonomik ishte një nga format e tjera që rëndonin mbi jetesën e atyre që 

regjimi i cilësonte si të padëshiruar. Shkatërrimi ekonomik i tyre konsiderohej si një 

                                                                                                                                                                             
masa dhe janë lajmëruar që të largohen prej atje, në zona që s‟janë kufi..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, 

D. 780, Fl. 1-5. 
468 I tillë ishte përshembull rasti i Osman K. nga Tirana dhe i dëbuar në Lushnjë, i cili në letrën e tij drejtuar Hysni 

Kapos ankohej se Komiteti ekzekutiv i Tiranës nuk i jepte pasaportizimin, edhe pse Ministria e Brendshme e kishte 

liruar nga masa e dëbimit dhe kishte pranuar rikthimin e tij në qytetin e origjinës: ―..Komiteti ekz. i KP Tiranës pa 

drejtësishtë e refuzon këtë të drejtë, unë insitojë në Drejtën time, dhe që kërkojë nga Juve Shoku Hysni Kapo që të 

dispononi ku duhet që kjo çështje të gjejë zgjidhjen e duhur, shtojmë me këtë raste se unë jam i sëmurë dhe gjithashtu 

edhe Bashkëshorten time e kam po të sëmur..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 780, Fl. 35-38. 
469 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë  një fragment nga letra e Rahime S. nga Lezha, drejtuar 

Enver Hoxhës, me objekt kërkesë për dhënie pasaportizimi në Tiranë. Rahimja i përkiste shtresës së të deklasuarve, 

por, duke qenë vejusha e një mjeku të vlerësuar nga regjimi për humanizmin dhe shërbimin e tij karshi popullit të 

thjeshtë, gjeti guximin për ti drejtuar një lutje udhëheqësit stalinist: ―..Duke u ndodhur në një gjendje shumë të vështirë, 

detyrohemi t‟Ju çqetësojmë për hallet tona personale duke Ju lutur të na ndihmoni për këtë pashaportiziminë në 

Tiranë, pasi shumë rrethana e bëjnë gati të pamundur qëndrimin tonë këndej e tutje në Lezhë, ku nuk kam asnjë nga të 

afërmit e mi. Për mua që vuaj nga nervat dhe hipertonia, e pa-aftë për punë me raport mediko-legal, si dhe për kunatën 

time Naxhon, do të ishte njëfarë lehtësimi për fatkeqësinë e madhe që na ka gjetur, duke na u dhënë mundësia të 

jetojmë në Tiranë, ku kam vajzat..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 780, Fl. 94-96. 
470 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e letrës së mjekut pensionist nga Shkodra Basri Q. 

i cili në letrën e tij dërguar Enver Hoxhës lutej ti mundësohej pasaportizimi familjar në Tiranë. Basriu e bënte këtë 

kërkesë si kompensim për shërbimin e tij shumëvjeçar ndaj popullit të Shkodrës. Enver Hoxha urdhëron një hetim rreth 

figurës së tij dhe informacioni që mori ishte në kundërshtim me pohimet e mjekut të vjetër: ―..Dr. Basri Q. njifet si 

njeri që megjithëse mjek prej 50 vjet, ka spekulluar popullsinë e Shkodrës dhe ka të dhëna se ka dhe para shumë, kurse 

qëndrimi politik gjatë okupacionit me sa dimë ne ka qenë indiferent, bile i favorizuar i regjimeve të kaluara. Veç kësaj 

ky kërkon pasaportizim vetëm për gruanë dhe një vajzë, kurse për vajzën tjetër dhe për mbesën që jeton së bashku me të 

nuk kërkon sepse e mbesa ka marë pasaportizimin me mashtrim në Tiranë duke bërë martesë fiktive..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 780, Fl. 85-90. 
471 Për të dhënë një shembull do të ricitojmë edhe njëherë letrën e Rahime S. me objekt lutje për dhënie pasaportizimi 

në Tiranë. Në letrën e saj Enver Hoxha la këtë shënim: ―..Të dyja këto gratë janë bija dhe grua pasanikësh-çifligarësh, 

burin mund ta kish të mirë por edhe në Lezhë është shumë mirë të rinë dhe fëmijët le ti dërgojnë te Hulo H. (një farefis i 

tyre banues në Tiranë, SM)  po të duan‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 780, Fl. 94-96. 
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qëllim thelbësor ideologjik, kjo sepse sipas formulës së famshme marksiste borgjezia e 

bazonte pushtetin e vet mbi shoqërinë në sajë të bazës së vetë ekonomike. Rrënimi 

ekonomik realizohej nëpërmjet shtetëzimeve dhe politikave tepër të ashpra tatimore. Ndaj 

dhe politikat tatimore të veçanta për këto shtresa qenë njëkohësisht një imperativ 

ideologjik dhe një përfitim praktik për financat shtetërore.
472

 Taksat binin më rëndë mbi 

atë pjesë të popullsisë që ende zhvillonte aktivitet ekonomik privat, kryesisht fshatarëve 

që ende nuk kishin hyrë në kooperativa, zanatçinjve dhe profesionistëve të lirë në 

qytete.
473

 Fshatarët që nuk kishin pranuar të hynin në kooperativa qenë automatikisht të 

dyshimtë dhe problematikë për regjimin, dhe pjesa tjetër përbëhej nga të cilësuarit si 

kulakë. Likuidimi ekonomik i kulakëve nëpërmjet tatimeve dhe sekuestrimeve të pronës 

nga ana e kooperativës shihej si një detyrë parësore, ndërsa presioni tatimor mbi 

fshatarësinë e lirë qe një mjet i tërthortë për ti shtyrë ata drejt anëtarësimit në 

kooperativa.
474

 Në qytete shumë nga ish tregtarët kishin arritur të ruanin ende një rol në 

ekonominë tepër të kufizuar private dhe shumë nga ata që ushtronin profesione të lira i 

përkisnin kategorisë së intelektualëve pre-revolucionarë, ndaj dhe mund të thuhet se 

presioni financiar shtetëror binte mbi këtë shtresë në mënyre dis-proporcionale me pjesën 

tjetër të popullsisë.
475

 Individët e prekur përpiqeshin ti shpëtonin kësaj asfiksie 

                                                           
472 Këndvështrimi i regjimit mbi rolin e tatimit si një mjet i rëndësishëm i luftës së klasave dhe fuqizimit financiar të 

shtetit, spikat që në një prej akteve më të hershëm të regjimit, në ‗Tatimin e jashtëzakonshëm mbi fitimet e luftës‘ të 

janarit 1945: ―..Ky ligj, nga një anë i jep një zgjidhje për një kohë të mirë problemit financiar të vendit dhe kontribuon 

në rimëkëmbjen e ekonomisë së shkatërruar nga lufta, nga ana tjetër, është një grusht i fortë kundër spekulimit pasi në 

këtë mënyrë goditen rëndë ata që kanë bërë fitime kolosale dhe që në të vërtetë janë një pakicë njerëzish, të cilët kanë 

përfituar nga konditat e krijuara nga okupacioni dhe nga gjendja e luftës. Këta njerëz, që në marrëveshje ose të 

përkrahur prej okupatorit e tradhëtarëve kanë bërë mbi kurriz të popullit, që është hedhur pa rezerva në luftë për liri, 

pasuri kolosale e kanë spekuluar, kanë qenë dhe me qëndrimin e tyre sot janë një mbështetje e fortë për reaksionin. 

Prandaj me marrjen e tatimeve të luftës goditen rëndë edhe këto pozita, që ata përpiqen t'i mbajnë me çdo mënyrë..‖ 

shih: ‗Udhëzime të KQ të PKSH për forcimin e punës së komisioneve për fitimet e luftës‘ (31 mars 1945), tek: 

Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së 

Shqipërisë, Vëllimi I, (Botimi i Dytë) Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1971, f. 306. 
473 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim letrën e mjekut Vasil Z. nga Tirana drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..I nënshkruari Dr. Vasil Z. në moshën 74-75 vjeçare, ushtroj profesionin tim si mjek duke realizuar një të 

ardhur jashtëzakonisht të kufizuar. Mirëpo, në bazë të ligjës Seksioni Financiar më ka vënë tatime që kalojnë fuqitë e 

mija ekonomiko-financiare...Duke mos qenë në gjendje ti shlyej këto tatime, lutem të më bëhet një falje mbetjes së 

tatimit sepse edhe për të përballuar jetesën kam shitur plaçka shtëpie dhe një elektroskop. Tani nuk kam se ku të 

mbahem dhe me shpirt ndër dhëmbë përballoj jetesën. Ju lutem nxehtësisht të më jepni dorën në këtë gjendje të mjeruar 

dhe të udhëzohen organet përkatëse që të përjashtohem definitivisht nga çdo taksë shtetërore që të mund të siguroj 

kafshatën e gojës në vjetët e pleqërisë time të avancuar..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 850, Fl. 80-85. 
474 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim  do të përmendim letrat dhe telegramet drejtuar Enver Hoxhës nga ana e 

dy fshatarëve individualë nga Narta e Vlorës, Ilia B. dhe Jorgji B. Në telegramin e tij Jorgji B. shprehej: ―..Komiteti 

rrethit Vlorës më taton 40000 lek pa asnjë bazë shkaku se nuk jam kolektivizuar..‖. Ndërsa Ilia B., në letrën e tij rrëfen 

më konkretisht rrethanat: ―..Në muajin mars më erdhi këtu komisioni agrar nga bujqësia dhe më ftoi të bëhem dhe unë 

anëtar i kooperativës. Atëherë unë u thashë këto: se më vjen shumë keq që nuk mund të bëhem dhe unë anëtar i 

kooperativës...Nuk kaluan disa ditë Financa e shtetit më taton me një tatim  special prej 50000 lekë duke i paguar 

brenda muajit prill. Një shumë e tillë jo vetëm që është në kundërshtim me ligjin, por që as që jam në gjendje ta paguaj 

dhe për këtë do më bëjnë sekuestrim, dhe me sa kam kuptuar kjo gjë më bëhet për arsye se kam mbetur jashtë 

kooperativës, gjë që ka ndodhur edhe në shumë të tjerë..‖. Enver Hoxha, kritik ndaj metodave shtrënguese të 

autoriteteve lokale la këtë shënim në letrën e Ilia B.: ―Shoku Mihallaq. (Mihallaq Gjinkasi, sekretar i parë i Komitetit të 

partisë së Vlorës, SM) Ta studjojë me kujdes dhe të mos merren masa „presioni‟ për ta futur në kooperativ. Në qoftë se 

duhet të paguaj tatime këto të vendosen sipas ligjit dhe as gjë më tepër‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 

850, Fl. 52-74. 
475 Për të dhënë një shembull konkret do të përmendim rastin e Bajram B. nga Durrësi. Bajrami, një ish-tregtar, kishte 

shlyer tatimet e jashtëzakonshme të vendosura ndaj shtresës së tij, dhe me vendim gjyqi kishte fituar të drejtën e vjeljes 

së qerasë nga disa prona të tij të zëna nga ente shtetërore. Por autoritetet, duke marrë si pretekst mungesën e 

dokumentacionit të tatim-pagimit nga Bajrami, nuk i paguanin këtij qiranë e detyruar. Edhe kur Bajrami paraqet 
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ekonomike duke manipuluar bilancet, fshehur të ardhurat, duke përdorur hapësirat e 

pakta ligjore ose duke apeluar karshi organeve drejtuese partiake me justifikimin e 

pamundësive për punë fizike, moshës së kaluar, gjendjes shëndetësore etj.
476

 Në pjesën 

dërrmuese të rasteve organet partiake tregohen indiferente karshi apelit të tyre.  

Përveç diskriminimit ligjor dhe burokratik mbi shtresën e të përjashtuarve rëndonte tej 

mase edhe stigmatizimi shoqëror. Nëse në rastet e mësipërme kemi të bëjmë me 

fenomene të natyrës politike, ekonomike dhe administrative, në rastin e stigmatizimit 

hasemi me një fenomen të natyrës social-kulturore por edhe psikologjike. Kjo sepse mbi 

shumë nga ata mbi të cilët rëndonte njolla e të padëshiruarit ndjehet edhe presioni 

jashtëzakonshëm psikologjik, pasojë e privimeve të shumta por edhe e përbuzjes nga ana 

e shoqërisë.
477

 Tema e pasojave psiko-sociale të sistemit stalinist mbi individët e 

padëshiruar përbën sot një ndër temat më të lëvruara të mendimit akademik mbi 

stalinizmin në veçanti dhe regjimet e natyrës ideologjike në përgjithësi. Në letrat dërguar 

udhëheqësve komunistë nga të privuarit e regjimit ndjehet qartësisht brenga e tyre 

shpirtërore, kjo edhe sepse stili i letër-shkrimit në formë rrëfimi qe një përshtatje ndaj 

stilit klasik bolshevik të autokritikës, një përpjekje për ‗ti hapur zemrën partisë‘. 

Shkruesit e përshkruajnë në mënyrë dramatike ndjesinë e të përjashtuarit, vuajtjet e tyre 

shpirtërore si pasojë e izolimit dhe përbuzjes që i rrethon në përditshmërinë e tyre. Në 

letra spikat dëshira e zjarrtë e viktimave të regjimit për tu distancuar nga njolla që u qe 

ngjitur dhe dëshira për tu ri-ngritur, për të ri-lindur. Në letra ata shpeshherë i kundërvënë 

rrethanave objektive vullnetin e tyre, dhe në traditën më të pastër staliniste e konsiderojnë 

këtë si të mjaftueshëm për të tejkaluar pengesat biografike.
478

 Në këtë drejtim dy janë 

                                                                                                                                                                             
dokumentacionin e kërkuar, prapë autoritetet lokale partiake nuk ja njohin të drejtën me pretekstin se dokumentacioni 

nuk qe i regjistruar në librat e Seksionit të financës, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 850, Fl. 75-79. 
476 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e Ana L. nga Tirana, pronare e një hoteli të vogël, së cilës i qenë 

vendosur një barrë tatimore e rëndë. Në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, Ana lutej ti hiqej tatimi sepse ajo nuk kishte 

realizuar një xhiro të atillë sa të justifikonte masën tatimore. Por Komiteti partisë së Tiranës në përgjigjen e tij për KQ i 

hodhi poshtë pretendimet e hotelieres së moshuar: ―..Ana L. në hotelin e saj ka 5 shtretër por ndër to flenë dy veta 

rregullisht, dhe nga ana tjetër shpesh klientave u është shtruar jataku edhe në tokë, kështu që për çdo natë kanë fjetur 

8, 10 deri 15 veta, kjo vërtetohet nga proces verbali i mbajtur kur janë bërë kontrolle të herë pas herëshme nga 

seksioni i financës..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 850, Fl. 29-33. 
477 Për të dhënë një shembull konkret të përjetimit të stigmatizimit klasor në stalinizmin shqiptar do të citojmë një 

fragment nga letra e fshatarit të cilësuar si kulak Bib Dod M. nga fshati Shkozë i Pukës, drejtuar Hysni Kapos: ―..Mbasi 

jemi ba kulak o shoku Hysni Kapo neve na shtyn dhe na pështyn. Neve vdesim dhe nuk na ndihmojnë me na varros në 

as nji mënyrë mbasi jemi shqiptarë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 809, Fl. 173-176. 
478 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim kemi përzgjedhur letrën e punëtorit 20 vjeçar  Muharrem M. drejtuar KQ. 

Muharremi punonte si karpentier në ndërtimin e qytetit të ri industrial të Cërrikut, por me origjinë ishte nga fshati 

Bozhigrad i Bilishtit. Familja e Muharremit ishte shpallur kulake si pasojë e xhaxhait të tij që kishte marrë pjesë me 

Ballin gjatë luftës. Për të larë njollën, dy djemtë e familjes qenë angazhuar në punë në ndërmarrjet shtetërore ku qenë 

dalluar për punë dhe qëndrim politik të mirë. Vëllai i madh i Muharremit kishte vdekur në krye të detyrës si minator i 

dalluar në minierën e Mborje-Drenovës, një dëshmor i punës. Gjithsesi familjes prapë nuk i qe hequr titulli kulak. Për 

të kërkuar rehabilitimin e amshuar Muharremi i dërgoi letër vetë KQ: ―..Vëllai dashuronte pa masë punën dhe 

shoqërinë që për të ishin materiale të çmueshme për tju përgjigjur ndjenjave të tija të pastra, por fatkeqësisht me 23 

korrik 1958 ra heroikisht në ballë të punës me pistoletë në dorë. Neve nga ana jonë ja falëm këtë djalë Atdheut, Partisë 

dhe Popullit, dhe nuk na vjen keq sepse ai u bashkua me shokët e tij të luftës që ranë dje për çlirimin e Atdheut. Ai u 

përpoq të gjente atë që kishte humbur ai xhaxha i poshtër dhe tani çlodhet i lumtur në varrin e tij sepse i dha të kuptojë 

botës se kush mund të ishte...Unë do të përpiqem që me çdo kusht të ndjek shembullin e atij vëllai në punë e kudo. Qysh 

kur hodha këmbën e parë në bangën e shkollës kuoptova gabimin e madh e të pafalshëm të atij xhaxhai të poshtër që e 

mallkoj ditë e natë, por ç të bëj? Se asgjë ska qenë në dorën time që në atë kohë kam qenë kalama djepi. Por mos vallë 

unë kam lindur për të larë borxhin e atij xhaxhai të poshtër? Jo unë kam lindur për të dhënë dhe jo për të larë. Unë u 

rrita dhe u edukova në një ambient tjetër dhe as që kam menduar të shof fytyrën e vdekur të së kaluarës e cila në asnjë 

mënyrë nuk ka patur mundësinë të mbjellë farën e saj të kalbur në shpirtin e një të riu si unë, përkundrazi aty rriten dhe 

lulëzojnë filiza të rinj të ushqyer me gjak të kulluar dhe ngrohur me ndjenjat e dashurisë për Partinë, për Atdheun dhe 
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konkluzionet e mundshme: ose individët në fjalë kanë brendësuar mesazhin ideologjik të 

sistemit duke e parë botën dhe veten me optikën staliniste ose ata kanë përvetësuar në 

mënyrë mjeshtërore artin e gjuhës së sistemit duke e përdorur atë sipas interesave të çastit 

porse pa brendësuar mesazhin e tij ideologjik. Nën këndvështrimin tonë në kategorinë e 

parë mund të përfshihen letërshkruesit në moshë të re, ata të cilët nuk kishin pasur 

kontakt me mesazhe të tjera përveç mesazhit ideologjik stalinist, dhe në kategorinë e dytë 

ata në moshë më të madhe, me eksperiencë politike dhe sociale më të pasur, të cilët 

kishin përjetuar edhe regjime ideologjikisht të ndryshme nga ai në fuqi.  

Mohimi i të drejtave të barabarta dhe përjashtimi nga përfitimet materiale dhe jo-

materiale që gëzonin shtetasit e tjerë, ishte vetëm forma më e lehtë e penalizimit të kësaj 

kategorie. Stalinizmi shqiptar imitoi pikë për pikë modelin origjinal sovjetik edhe në 

politikat e mirëfillta penale ndaj atyre që i konsideronte si armiq. Këto politika varionin 

nga masat administrative si ndalimi hyrjes, daljes dhe lëvizjes në territor, tek dëbimi dhe 

internimi, burgosja, dënimi me punë të detyruar nëpër kampe deri tek likuidimi fizik. 

Internimi dhe dëbimi ishin disa nga sanksionet më të përdorura nga strukturat shtetërore 

kundrejt personave të dyshuar dhe sidomos kundrejt familjarëve të tyre. Nga 

letërkëmbimi ndërmjet viktimave dhe strukturave partiake rezulton se numri më i madh i 

të internuarve dhe dëbuarve i përkiste kategorisë së familjarëve të personave që kishin 

shkelur kufirin shtetëror në mënyrë të paligjshme, ose persona që paraqisnin rrezik 

arratisjeje për shkak se kishin një familjar jashtë shtetit.
479

 Masa e internimit merrej edhe 

ndaj familjarëve të personave të dënuar si agjentë të zbulimeve të huaja, me arsyetimin se 

këta mund të vazhdonin punën agjenturore e të afërmit të tyre, ose mund të shërbenin si 

bazë për anëtarët e tjerë të mundshëm të rrjetit agjenturor.
480

 Internimin e vuanin edhe 

individët të cilët për shkak të moshës ose tipareve të tjera nuk dënoheshin me burg për 

veprimtarinë e tyre armiqësore ndaj regjimit.
481

 Gjithashtu kjo masë përdorej gjerësisht 

edhe për shkaqe të natyrës jo-politike si hasmëria. Për të parandaluar hakmarrjet mes 

                                                                                                                                                                             
popullin. Jam përpjekur me mish e me shpirt për ta fshirë atë vulë të zezë të damkosur nga ai xhaxha i poshtër, por në 

vendin e asaj vule ka mbetur akoma një pike e zezë të cilën nuk e fshij dot pa ndihmën tuaj. Dhe tani e ndiej veten 

shumë, shumë afër shokëve, bile po të jem në mes tyre nuk mund të më dallosh, por fatkeqësisht edhe nga ata shokë më 

ndan një perde e hollë e tejdukshme dhe që nuk mundem ta çaj dot pa ndihmën tuaj. Të dashur shokë të Komitetit 

Qendror të PPSH: unë kam nderë dorën dhe kërkoj ndihmën tuaj, le tju vijë pak keq për një të ri të tillë dhe mos lejoni 

që një përgjigje e juaj negative të më bëjë të vuaj shpirtërisht i veçuar nga shoqëria e madhe, besomëni mua dhe më 

falni edhe mua dy krahë të fluturoji lumtur e i qetë në karvanin e madh të pëllumbave të paqes. A do të më kuptoni vallë 

se sa shumë e dashuroj një gjë të tillë? A do të më kuptoni vallë se as gjë tjetër në botë nuk dua më shumë se ata krahë? 

Mua më vjen turp i madh nga vetja ime që kam një fat të tillë dhe më vret ndërgjegja e ime që nuk kam mundur akoma 

të bind njerëzit për të vërtetën, por unë besoj në veten time se do tia arrij qëllimit, besoj dhe tek juve, tek Partia..‖. 

Autoritetet vendosën t‘ia hiqnin familjes së Muharremit cilësimin kulak, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 

809, Fl. 339-347. 
479 Një rast i tillë ishte ai i të moshuarit Vehib H. nga Tirana i cili në një telegram urgjent, drejtuar Enver Hoxhës, 

shkruante: ―Po na internojn në Lushnje për tri orë, lutemi na shpëtoni‖. Në shkresën e Ministrisë së Brendshme 

sqarohet shkaku i internimit: ―..Internimi i tij është bërë me vendim nr. 11 datë 17/X/1960, për arsye se në muajin 

Gusht 1960 i është arratisur jashtë shtetit djali i tij Asaf H., i datëlindjes 1934, duke qenë llogaritar pranë N.T.L.U.S. 

Tiranë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 860-867. 
480 I tillë ishte përshembull fati i Eftali Ç. Në shkresën e Ministrisë së Brendshme për të thuhej: ―..është internuar gjatë 

këtij viti për arsye se ka të arratisur në greqi tre vëllezërit e saj, të cilët janë vënë në shërbim të zbulimit Grek dhe si të 

tillë dërgohen vazhdimisht në vendin tonë si diversant. E përmendura ka qenë bazë e këtyre..‖, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 514.  
481 I tillë ishte përshembull rasti i Hysen M. Në një letër drejtuar Enver Hoxhës, djali tij lutej për lirimin e babait të tij 

plak nga internimi. Autoritetet në shkresën drejtuar Enver Hoxhës e justifikuan kështu arsyen e internimit: ―..ka qenë 

bazë e të aratisurve prej vitit 1949-1959, për këtë në tetor 1959 u arrestua, por meqë e zuri amnistija si i kaluar në 

moshë, u lirua. Me qenëse paraqiste rezikshmëri shoqërore u muar masa e internimit të tij..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 903, Fl. 1-4 
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palëve, strukturat e Ministrisë së Brendshme internonin ose dëbonin nga rrethi i origjinës 

njërën ose të dyja palët e përfshira në konflikt.
482

 Sipas ligjit fëmijët e personave të 

internuar nuk ishin të detyruar të ndiqnin prindërit e tyre në internim, porse për shkak të 

moshës së njomë të shumë prej tyre minorenët u nënshtroheshin automatikisht privimeve 

të statusit të tyre.
483

 Në lutjet e tyre drejtuar organeve  partiake, personat e internuar a 

dëbuar ankoheshin për masën e marrë ndaj tyre dhe kërkonin rishikimin e masës duke e 

distancuar dhe shfajësuar veten nga veprimet e të afërmve, duke u përbetuar për 

besnikërinë e tyre ndaj regjimit.
484

 Disa venë në dukje moshën e thyer, gjendjen 

shëndetësore, kushtet dis-humane, duke kërkuar mëshirë nga autoritetet e larta. Shumë 

prej tyre pretendonin se i kishin të paqarta, ose hiqeshin sikur i kishin të paqarta, shkaqet 

e internimit ose dëbimit, duke ia atribuuar ato dashakeqësisë të individëve të veçantë të 

cilët përdornin pushtetin për larjen e hesapeve personale. Ata të cilët i përkisnin 

kategorisë së afërt me sistemin, si psh.: familjarët e dëshmorëve ose ish partizanë, nuk 

mungonin të përmendin meritat e tyre duke pretenduar kësisoj trajtim të diferencuar, që 

në raste të caktuara e përfitonin.
485

 Udhëheqësit e lartë zakonisht ishin indiferentë ndaj 

                                                           
482 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e Selime Zh. nga fshati Selcë i Pogradecit. Në 

letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës Selimja lutej të lirohej nga internimi: ―..Në verën e vitit të kaluar më internuan me 

gjithë pesë fëmijë, për fajet e burrit tim, i cili për kokëfortësinë e pagoj dhe e mori dënimin e merituar. Ju lutem shumë 

që ta keni mirësinë e ta merni në shqyrtim çështjen time dhe të kalamaqëve të mi të cilët po vuajnë për fajet e burrit 

tim. Të gjithë pasurinë dhe shtëpinë e kemi lenë në fshat, dhe tash gjendem shumë keq,dhe nuk jam në gjendje me i 

banum ballë jetesës për vehte dhe fëmijet e mi. Ju drejtohem Ju që të keni mëshirë për fëmijet e mi dhe të më lironi nga 

ky internim..‖. Autoritetet qendrore pasi hetuan çështjen i referuan Enver Hoxhës edhe shkakun e internimit të Selimes: 

―..Një bashkëfshatar i saj në vitin 1960 Selimesë i ka vrarë burrin për shkak ngrindjesh. Karshi autorit të krimit u 

muarën masa penale. Megjith‟atë djemtë e Selimesë vazhdimisht kanë kërcënuar familjen e vrasësit të të jatit të tyre. 

Kështu duke paraqitur rezikshmëri u muar masa e internimit karshi kësaj familje..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1961, D. 903, Fl. 5-13. 
483 Për të dhënë një shembull të përjetimit traumatik të internimit nga ana e një fëmije mund të përmendim rastin e 

minorenëve Elefteri dhe Vasil Gj. nga fshati Menushbej i Sarandës. Elefteria dhe Vasili ishin fëmijët e Ilo Gj. të 

pushkatuar si agjent i zbulimit grek, të cilët pas internimit familjar në Kurbnesh të Rrëshenit i dërguan letra Enver 

Hoxhës me objekt lutje për lirim nga internimi: ―..Unë nxënëse e klasës së gjashtë. Sot ndodhem në internim 

familjarisht. Për dënim është vetëm mamaja po neve 6 fëmijë ç faj kemi bërë që dënoemi pa shkollë...tani mbetëm të 

gjitha brënda në shtëpi dhe kërkojmë bukë tërë ditën. I lutemi shumë bisedoni pak dhe mendoni si siç mendon Partia 

për fëmijet pa rritur dhe pa shkoll. Na ndihmoni që të na hidhnin në një vënd tjetër ku të ketë kondita për shkollë...Nuk 

na dha asnjë lekë fare duke lënë plaçka tonë në shesh pa njeri duke na djekur për dy orë. Kërkuam afat për të shitur 

sënd e gjallë që kishim dhe neve antar kooperativ që të mirim parat pas për nevoja familjare por nuk u lë duke hedhur 

me vrap të gjitha reckat e bush maqina e aritëm në vend të caktuar por tani kërkojmë nga nëna bukë që të hajmë por 

nëna nuk ka asnjë lekë dhe pa punë akoma po dhe neve si fëmijë kur shikojmë nënën jashtzakonisht mërzitur dhe neve 

qajmë dhe i mërzitim më shumë se jemi në një vend të larg pa njeri humbasim shpresat tonë prandaj e kërkojmë nga 

juve se ini i gjithë Partis..‖. Ministria e Brendshme në shkresën e vet drejtuar KQ për rastin në fjalë specifikon se nuk 

kishte asnjë përgjegjësi për fëmijët, përderisa masa ishte marrë vetëm ndaj nënës së tyre, duke i braktisur kështu de 

fakto fëmijët në një vend pa shkollë, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 903, Fl. 61-69. 
484 Për të dhënë një shembull do të përmendim letrën e dy motrave Ildizhiana dhe Myzejen K. drejtuar KQ. Dy vajzat 

ishin studente në Tiranë, njëra për mjekësi dhe tjetra për gjuhë ruse, dhe konsideroheshin si vajzat e një dëshmori të 

Sigurimit: Izet K. Por, në vitin 1960, u zbulua se babai i tyre jo vetëm ishte i gjallë por edhe në shërbim të zbulimit 

grek. Si pasojë e kësaj vajzat përjashtohen nga shkolla dhe internohen në Savër të Lushnjës nga ku luten për 

rehabilitim: ―..Ne nuk njohim një baba të tillë si ky që ka tradhëtuar interesat e popullit, ne njohim partinë dhe 

pushtetin që na edukoi. Ne falenderojmë partinë dhe pushtetin që na edukoi por na vjen shumë keq që për shkak të atij 

të poshtri të humbasim gjithë rininë tonë, na vjen keq që për një vit shkollë që na kish mbetur unë Ildizhiana të mos 

shëroj të sëmurin dhe motra ime të mos i mësoj brezit të ri gjuhën me të cilën ka folur Lenini...Ne i kemi luftuar, i 

luftojmë dhe do ti luftojmë gjithë armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm të popullit tonë, bashkë me ta edhe Izetin këtë 

vegël të fëlliqur, këtë qen që të ha mshehurazi..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 896-902. 
485 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e dy të moshuarve: Minella dhe Androniqi Gj. nga fshati 

Dhërmi i Vlorës. Dy pleqtë ishin internuar si pasojë e arratisjes së djalit të tyre, por njëkohësisht ata ishin dhe prindërit 

e një dëshmori të LANC. Duke pasur parasysh këtë fakt autoritetet vendosën tu rezervonin një trajtim të ndryshëm nga 

shumica e kategorisë së tyre: ―..Pra siç shifet Minella Gj ka një djalë të aratisur dhe një dëshmor, duke qenë në këto 

pozita, mendimi i jonë është që Komisioni Qendror i internimeve dhe dëbimeve, ta rishikoj masën e marë karshi 
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lutjeve të personave të internuar duke u mjaftuar me kërkesën ndaj Ministrisë së 

Brendshme për informacione rreth biografisë së personave të internuar dhe shkaqeve 

specifike të masës ndaj tyre. 

Një fenomen dramatik që i përket periudhës nën studim ishte edhe dëbimi jashtë shtetit, 

ose mohimi i vizave hyrëse ndaj shtetasve sovjetikë ose të demokracive popullore, në 

masën dërrmuese gra të martuara me shtetas shqiptarë, zakonisht studentë civilë dhe 

ushtarakë. Nga shënimet e udhëheqësve stalinistë në letërkëmbim, spikat fare qartë 

dyshimi i tyre se shumë nga këto gra i përkisnin agjenturës sovjetike, dhe se dëbimi i tyre 

përbënte një imperativ madhor sigurie për regjimin.
486

 Shumë nga lutjet dërguar 

Komitetit Qendror ishin të studentëve shqiptarë në vendet e huaja, të cilëve si pasojë e 

prishjes së marrëdhënieve diplomatike mes shteteve u ishte kërkuar rikthimi urgjent në 

atdhe dhe braktisja e grave, dhe fëmijëve qe kishin me to. Studentët shqiptarë, dhe në 

shumë raste edhe bashkëshortet e tyre, luteshin për akordimin e vizës për familjen, duke u 

përbetuar për besnikëri ndaj regjimit dhe duke përmendur kushtet e rënda, materiale dhe 

shpirtërore, që do pasonin braktisjen e familjes.
487

 Në të tëra rastet e dokumentuara në 

Arkivin e Komitetit Qendror për vitin 1961, lutjet e tyre nuk morën parasysh. Një tjetër 

kategori e cila u ndesh me hezitimin e tejskajshëm të shtetit shqiptar për të lejuar lëvizjen 

e lirë në kufijtë e vet ishte edhe ajo e emigrantëve ekonomikë shqiptarë. Të emigruar në 

periudhën e monarkisë ose edhe më herët në drejtim të vendeve të largëta, kryesisht në 

SHBA, Amerikën e Jugut apo Australi, këta njerëz, në masën dërrmuese të moshuar që 

kërkonin të ktheheshin për të pleqëruar pranë vatrave familjare, hasnin jo pak pengesa 

burokratike.
488

 Në këtë periudhë regjimi stalinist shqiptar kishte nisur një fushatë të 

                                                                                                                                                                             
Minellës për ta liruar nëse shifet e arsyeshme, ndërsa familja dhe fëmija e të aratisurit të mbeten në internim..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 903, Fl. 18-24. 
486 Kjo duket qartësisht nga shënimet me dorë të Enver Hoxhës në shumë nga letrat e grave sovjetike që i drejtoheshin 

atij. Për të dhënë disa shembuj po përmendim së pari rastin e inxhinieres sovjetike Elena Ç, e martuar me një shtetas 

shqiptar dhe me punë në Q. Stalin (Kuçovë) e cila, në letrën e saj dërguar Enver Hoxhës, lutej të mos transferohej nga 

Kuçova për në Cërrik. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e saj: ―Ta kenë në survejim këtë grua, se me siguri është 

agjente e trockistëve‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 771, Fl. 148-158. Në një rast tjetër shtetasja 

bullgare e martuar me një shqiptar: Petrana I., në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, lutej ti jepej leja e qëndrimit në 

Shqipëri. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e saj: ―Ta shikojë Sigurimi çfarë është kjo‖, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 896, Fl. 342-348. Gjithashtu, në një rast tjetër, shtetasja sovjetike Alija K. i lutej Enver Hoxhës 

për lirimin e bashkëshortit të saj shqiptar Tahir K., të dënuar si element anti-parti. Në cep të letrës së saj Enver Hoxha 

la këtë shënim: ―Sh. Kadri (Hazbiu, SM) Të spostohet këtej dhe të dërgohet në atdheun e vet‖. Kur ministri i 

brendshëm i përgjigjet se dëbimi saj mund të shkaktonte një protestë nga ana sovjetikëve, Hoxha vendos këtë shënim 

në fund të letrës: ―Mundet të shkaktojë edhe një protestë por kini parasysh se ajo duhet të bëjë me siguri punë 

informacioni..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 896, Fl. 155-161. 
487 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e studentit Lelo L. nga Leningradi, drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..Ne e quajmë të pamundur ndarjen tonë i dashuri shoku Enver. Ne e dashurojmë me gjithë forcën e zemrës 

njëri tjetrin, dhe pa tjetër ne do të jemi gjithmonë së bashku. Për veç kësaj nëqoftë se unë nuk do ta marr atë për grua, 

kjo do të thotë që unë të bëj krim, të shkatërrojë jetën e një vajze të pafajshme e cila për hirë të lumturisë tonë iku nga 

familja e sajë dhe gjatë dy vjetëve vjen me mua nga një qytet në tjetrin. Është e pa mundur që Ju i dashuri shoku Enver 

të pengoni realizimin e dëshirës sonë të vetme, të shkatroni jetën e dy njerzve që dashurojnë shpirtërisht njëri tjetrin. 

Kjo kurr nuk do të ndodhi. Ju i dashuri shoku Enver do t‟ na bëni neve të lumtur..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1961, D. 896, Fl. 1-6. 
488 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e Ilia A. emigrant ekonomik në SHBA me origjinë nga fshati 

Binjë i Përmetit. Ilia kishte një muaj që priste në Itali për t‘ju dhënë viza e hyrjes në RPSH. Në letrën e saj drejtuar 

Enver Hoxhës, bashkëshortja e tij lutej të lejohej emigranti moshuar të vinte në atdhe pas 25 vjetësh mungesë: ―..17 

muaj më parë burri imi drejtoi një lutje Ministris Punëvet Jashtëme për të ardhur në Shqipëri por leja nuk ju dha. I 

nxitur nga malli dhe dashuria për të na parë u nis e sot ndodhet në Bari me bindje të plotë se do ti jepesh leja nga 

Legata tonë në Romë. Mbas dy javë shprese na dhanë përgjigje negative për arsye se është nisur pa marë më parë 

pëlqimin e duhur nga Ministria e Punëvet Jashtëme...ay ësht shumë i dëshpëruar po ri ende në Bari me shpresë 

prandaj edhe plaçkat i dërgoi në Durrës e janë në doganën e atjeshme. Na vjen keq ne gjithë anëtarëvet të familjes 



129 
 

madhe propagandistike për rikthimin e emigrantëve të hershëm ekonomike në atdheun e 

‗lulëzuar socialist‘. Kjo fushatë shërbente më shumë për publikun vendas, duke i 

kundërvënë prapambetjes së trashëguar mitin e ri-ngritjes së kushteve të jetesës në sajë të 

reformave ekonomike socialiste. Shumë emigrantë shqiptarë, për arsye më shumë 

patriotike sesa ideologjike, bëhen pjesë e rëndësishme e kësaj fushate, dhe si rrjedhojë e 

kësaj, në këto vite, një numër i madh mërgimtarësh kthehen në atdhe edhe të yshtur nga 

letrat e familjarëve të tyre në Shqipëri.
489

 Disa prej tyre, me tu njohur me realitetin, 

përpiqeshin të riktheheshin përsëri në vendet perëndimore porse shpejt e kuptuan se në 

‗kopshtin e lulëzuar socialist‘ ishte shumë më e lehtë të hyje sesa të dilje.
490

 E njëjta 

logjikë vlente edhe për mohimin e lejeve për largim të përkohshëm ose te përhershëm nga 

territori shqiptar drejt shteteve te tjera. Kjo politikë e regjimit pasqyrohej në apelet e 

shumta të shtetasve të huaj ose shtetasve shqiptarë me origjinë të huaj drejtuar 

autoriteteve të larta partiake, ku kërkohet mundësimi i largimit jashtë territorit për arsye 

familjare ose shëndetësore. Kjo kategori përbëhet në të shumtën e rasteve nga gra me 

kombësi italiane, por edhe të kombësive të tjera, të martuara në Shqipëri përpara ardhjes 

së stalinistëve në pushtet.
491

 Në të gjitha rastet drejtuesit partiakë i kërkonin Ministrisë së 

Brendshme, Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, informacione mbi qëndrimin politik të 

letërshkruesve dhe rrethit të tyre familjar. Në pjesën dërrmuese autoritetet policore jepnin 

mendim negativ duke u nisur nga dyshimet mbi këta individë. Në rastet kur letër 

shkruesit i përkasin njerëzve të padëshirueshëm për regjimin qëndrimi i zyrtarëve ishte 

totalisht negativ.
492

 Mes shumë kërkesave, në vetëm pak raste autoritetet partiake 

ndërhynë pranë Ministrisë së Brendshme për tu dhënë leje dalje lutësve, edhe kjo mes 

                                                                                                                                                                             
edhe të afërmit e tij që të na vijë njeriu që dëshirojmë prej 25 vjet në pragun e shtëpis e të mos lejohet të arije deri këtu 

për të na takuar..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 811, Fl. 1-8.  
489 Për të dhënë një shembull të këtij fenomeni do të përmendim letrën e dy emigrantëve shqiptarë në Argjentinë Mitro 

R. dhe Mustafa V. anëtarë të shoqatës patriotike ‗Skenderbeu‘, të cilët të entuziazmuar nga vizita e tyre në Shqipëri i 

dërguan një letër Enver Hoxhës: ―..Shqiptarët patriotë të mërgimit që u është zhuritur mushkëria ëndëronin prej shumë 

kohe një Shqipëri socialiste si është sot edhe kjo ëndrë u realizua më 8 nëndor 1941 me formimin e partisë të klasës 

punëtore. Shqiptarët e shoqërisë patriotike Skenderbeu janë shumë të gëzuar për lulëzimet që janë bërë në RP të 

Shqipërisë nga duart e arta të popullit heroik të Shqipërisë janë bërë mrekullira të mëdha, neve i pamëme sytë tona kur 

erdhëm turista nga shoqëria patriotike Skenderbeu me 7 shokë në vitin 1959. Vizituamë Shqipërinë e veriut edhe të 

jugut e kishim lënë gurë edhe mure si në kulturë edhe arësim edhe në çdo pikpamje e gjemë si një nuse të bukur një 

kopsht me lule..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 849, Fl. 11-19.  
490 Një rast i tillë ishte ai i Brahim A. Brahimi, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej se pasi kishte ardhur nga 

SHBA ku kishte qenë emigrant ekonomik për shumë vjet për një vizitë në Shqipëri, autoritetet shqiptare nuk e lejonin 

të kthehej. Brahimi nënvizonte faktin se kishte lenë gjithë pasurinë e tij në SHBA. Në shkresën përgjigje Ministria e 

Brendshme zbardh rrethanat e vërteta: ―..pretendimi i tij se ka ardhur në Shqipëri vetëm për 6 muaj nuk i përgjigjet 

realitetit, përkundrazi kërkesën e vet që i ka paraqitur legatës tonë në Romë e ka bërë për riatdhesim...i është thënë që 

meqënëse ju, simbas kërkesës suaj, jeni riatdhesuar, në bazë të rregullave nuk mund të lejoheni të ktheheni përsëri në 

Amerikë. Për pasurinë që ka atje i është thënë se mund t‟ autorizojë Ministrinë e P. Jashtëme për të bërë shitjen e 

tyre..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 811, Fl. 107-112. 
491 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga lutja e shtetases shqiptare me origjinë italiane Ana B. 

dërguar Enver Hoxhës. Ana lutej për një leje-dalje për në Itali për të takuar pas 18 vjetësh prindërit e moshuar: ―..Kini 

parasysh një bijë të zhuritur për mëmën e saj plakë, që s‟kërkon gjë tjetër veçse të kënaqë mëmën në ditët e saj të 

fundit. Babaj më ka vdekur 6 vjet më parë dhe s‟pata mundësi ta shoh. Më jepni mundësinë ju lutem, të shoh mbase për 

herë të fundit mëmën, para se të jetë shumë vonë..‖. Për shkak se bashkëshorti saj ishte objekt survejimi nga ana e 

Sigurimit, Anës ju refuzua lutja, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 811, Fl. 75-80. 
492 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e telegramit të ushtarit Tomson F. Tomsoni në telegramin e tij 

drejtuar Enver Hoxhës lutej që të lejohej babai i tij i sëmurë, një ish federal i Partisë fashiste shqiptare: Pandi F., për tu 

rikthyer në atdhe nga Italia ku ishte arratisur që në kohën e luftës për shkak të pozitës së tij kolaboracioniste. Enver 

Hoxha la këtë shënim në letrën e tij: ―Asgjë të mos bëhet për këtë qën. Ay është një fashist i poshtër‖, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 811, Fl.  81-86. 
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shumë kushtëzimeve, ku kryesori ishte ndalimi shoqërimit nga anëtarët e tjerë të 

familjes.
493

  

Kategoria më e goditur e shtresës së të penalizuarve përbëhej nga të burgosurit dhe të 

pushkatuarit nga strukturat shtetërore. Në dokumentet arkivorë të mara nën studim 

gjendet një numër i madh letrash nga kjo kategori drejtuar udhëheqësve të lartë partiakë, 

si edhe korrespondenca ndërmjet Komitetit Qendror dhe organeve kompetente shtetërore 

lidhur me rastet e letërshkruesve. Nga përmbajtja e letrave dhe korrespondencës zyrtare, 

bie në sy se numri më i madh i të burgosurve përbëhej nga të dënuarit për krime ordinere, 

kryesisht vjedhës të pasurisë socialiste. Me shtetëzimin pothuajse total të rrjetit të 

shpërndarjes së mallrave, problemi kryesor që mundonte regjimin ishte numri i madh i 

abuzimeve dhe përvetësimeve nga ana e punonjësve të sektorit, shitësve, furnitorëve dhe 

magazinierëve etj.
494

 Për ti bërë ballë kësaj situate, e cila dëmtonte rëndë jo vetëm 

ekonomikisht por edhe politikisht interesat e regjimit, lidershipi partiak shqiptar vuri në 

jetë një politikë të ashpër penale karshi gjithë abuzuesve. Ashpërsia e masave 

sanksionuese, edhe për shuma relativisht të vogla të përfituara, shoqëruar me procedura 

hetimore brutale nga ana e organeve policore janë tipari karakterizues i këtyre masave. 

Shumë nga të dënuarit ordinerë ose familjarë të tyre në letrat dërguar udhëheqësve të lartë 

ankohen pikërisht për masat rënda të dënimit karshi tyre, për përdorimin e torturave 

fizike ose psikologjike nga ana e hetuesve, për shkeljen e ligjeve procedurale nga ana e 

prokurorisë dhe gjykatave etj.
495

 Shumë përbetohen për pafajësinë e tyre ose kërkojnë 

mëshirë në emër të fëmijëve dhe familjes. Disa me shpresën për të përfituar benefite nga 

shteti ofrohen për të informuar organet shtetërore për shkelje të natyrës ordinere ose 

                                                           
493 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e shtetases shqiptare me origjinë italiane Marie T. Maria ishte 

lutur nëpërmjet një telegrami drejtuar Enver Hoxhës që të lejohej të vizitonte prindërit e moshuar në Itali. Në letrën e 

saj Enver Hoxha la këtë shënim: ―Ta shikojë edhe M. e brendshme. Sa kohë ka kjo pa vajtur në Itali? Ç‟far qëndrimi 

mban ajo dhe ay? Në qoftëse këto janë pozitive dhe ajo do të shkojë të shofi të afërmit, humanitarisht duhet lejuar, pa i 

lenë të marë me vete fëmijët‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 811, Fl. 23-33.  
494 ―..Ruajtja e pasurisë socialiste duhet të konsiderohet si detyrë e lartë patriotike nga të gjithë kuadrot dhe nga të gjithë 

punonjësit. Vjedhësit dhe dëmtuesit e pasurisë socialiste duhet të konsiderohen si armiq të popullit e të socializmit dhe 

si të tillë të luftohen pa mëshirë. Ministritë e ndryshme, drejtoritë e ndërmarrjeve ekonomike dhe të kooperativave 

duhet të marrin të gjitha masat organizative për të mbyllur të gjitha shtigjet dhe kanalet që hapin rrugë për vjedhje, 

abuzime dhe dëmtimin e pasurisë socialiste dhe të bëjnë që pasuria socialiste të administrohet nga njerëz të sigurtë e të 

ndershëm. Organizatat e Partisë duhet të përmirësojnë punën e edukimit politik dhe ideologjik për të luftuar mbeturinat 

e kapitalizmit në ndërgjegjen e njerëzve, për të forcuar ndërgjegjen socialiste të punonjësve, për të ngritur vigjilencën 

revolucionare në lartësinë e kërkesave të zhvillimit të ekonomisë popullore. Organet e punëve të brendshme duhet të 

përqëndrojnë vëmendjen kryesore në drejtim të veprimtarisë së armikut kundër ekonomisë popullore, për të zbuluar me 

kohë këtë veprimtari dhe të jenë të pamëshirshme në goditjen e armiqve të popullit që dëmtojnë ekonominë popullore. 

Organet e drejtësisë të jenë të pamëshirshme kundrejt këtyre armiqve..‖, ‗Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi 

të metat dhe detyrat në drejtimin e çështjeve ekonomike e shtetërore dhe mbi zhvillimin e sektorëve kryesorë të 

ekonomisë në dy vitet e fundit të planit të parë pesëvjeçar»‘. (18 prill 1954) tek : Instituti i Studimeve Marksiste-

Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) 

Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 471-472. 
495 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e të dënuarit për krime ordinere Xhelal M. nga burgu 

i Vlorës, drejtuar Kongresit të IV të PPSH. Xhelali ishte dënuar për vjedhje të pasurisë socialiste të kryer në grup me 15 

vjet burg, dhe në letrën e tij ankohej për keqtrajtimin fizik dhe shkeljen e procedurës ligjore gjatë hetuesisë: ―..Jam 

arestuar padrejtësisht nga kapiten Sejdi Z. i cili si shef i zhdukjes së krimeve në degën punëve  brendëshme të Sarandës 

dhe toger Nezir A. hetues i degës Sarandë në datën 22.9.1959 me forcën e pistoletit dhe jo në formën ligjore si i tillë 

çohem në birucat e Vlorës ku ri 15 ditë pa bukë e pa tesha hetohem padrejtësisht për politik për vjedhje etj – por unë 

nuk njof çfarë më thonë, pastaj me forcën e forcës më torturojnë shokët në fjalë. Torturat janë të pashemblla por 

kryesoret ishin hekurat në këmbë e duar nat e dit pa tesha me dru më kanë rrahur, me gjëlpërë në buzë më kanë çpuar 

e midis këtyre më detyronin të pranoj ato që më thoshin ata..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 

1001-1008. 
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politike për të cilat janë në dijeni.
496

 Disa kërkojnë të përfitojnë trajtim preferencial 

bazuar në kontributin e tyre personal ose familjar në shërbim të regjimit.
497

 Në mesin e të 

dënuarve ordinerë për vrasje spikasin dhe letrat e shumë ushtarakëve të Armës së kufirit 

të cilët për të përfituar shpërblime ose grada nuk kishin hezituar të vrisnin me gjakftohtësi 

banorë të zonave kufitare duke u përpjekur ti paraqisnin ato si tentativa për arratisje.
498

 

Në pothuajse asnjë nga rastet e të dënuarve të mara në studim organet e larta partiake nuk 

ndërhynë në favor të letërshkruesve duke u mjaftuar thjesht me kërkesën e informacionit 

drejtuar organeve kompetente si Prokuroria e Përgjithshme, Gjykata e Lartë ose Drejtoria 

e Sigurimit të Shtetit. 

Për sa i përket të dënuarve për arsye politike numrin më të madh e përbënin ata të cilët 

ishin dënuar për ‗agjitacion dhe propagandë‘, të ndjekur nga ata të akuzuar si agjentë të 

shërbimeve të huaja, ata të dënuar për tentativë arratisjeje, për sabotim ose diversion si 

dhe ata të cilët kishin strehuar ose ndihmuar të kërkuar nga regjimi dhe diversantë. Nuk 

mungojnë edhe lutje të dënuarish të cilët qenë ri-dënuar gjatë kohës së vuajtjes së dënimit 

për arsye sepse nuk kishin pranuar të ktheheshin në informatorë të Sigurimit brenda 

burgut.
499

 Të gjithë të dënuarit për agjitacion e propagandë në letrat e tyre mohonin 

                                                           
496 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën dërguar Enver Hoxhës nga ana e të dënuarit ordiner Ramazan Xh. 

i cili vuante dënimin në burgun e Mamurrasit. Ramazani për të përfituar ulje dënimi u ofrua të jepte informacione mbi 

një grup hajdutesh dhe sabotatorësh në minierën e Kërrabës. Pas hetimit paraprak Sigurimi arriti në konkluzionin se 

çështja qe stisur dhe fryrë nga vetë Ramazani: ―..dij një grup të madhë Sabotatorësh dhe Hajdutnish në domet e 

Republikës P. Shqipëris dhe sabotimet e ronda qi i takojnë sektorit N.Zh.u. me miljona lekë në vjetë...kan ba mbledhje 

ne nji shtypi kan fol për Enver Hoxhën dhe kundra jetës Myslym Pezës, kom dhe shum gjana tjera i them kur të pytem..‖ 

shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 26-44. 
497 Për të dhënë një shembull do të përmendim letrën e të dënuarit për krime ordinere Selami M. drejtuar Enver Hoxhës. 

Selamiu ishte vëllai i një dëshmori të LANÇ të shpallur më vonë Hero i Popullit dhe gjendej në burg për arsye se duke 

ngarë një traktor kishte shkelur rregullat e qarkullimit duke shkaktuar aksidentalisht vdekjen e një personi. Në letrën e 

tij ai lutej të falej për krimin e kryer duke përdorur edhe emrin e të vëllait dëshmor dhe kontributet e tij në favor të 

regjimit: ―..Që në fillim të Lëvizjes jamë hedhë në anë të Luftës Nacional Çlirimtare, familja e jeme ka qenë çerdhe e 

luftës, kam pasë përgjeqësira të ndryshme në ushtri e në vitin 1956 kam dalë në lirim me gradën Kapiten e i parë. Jam 

anëtar i Partisë së Punës Shqipërisë që në muajin qershor 1944. Kam edhe një vëlla dëshmor të quajtur Maliq M. i cili 

është vra në përpjekje me gjermanët në 1.6.1944..‖. Edhe për shkak të vëllait hero, Gjykata i kërkoi Presidiumit të 

Kuvendit Popullor faljen e dënimit të Selamiut, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 913-918. 
498 Për të dhënë një shembull do të përmendim dy raste të tilla. Në letrën e tij dërguar Enver Hoxhës, i dënuari për 

krime ordinere Xhelo A., ish oficer i forcave të kufirit, hidhte poshtë akuzën e vrasjes së një banori të pafajshëm të 

zonës shqiptare të kufirit, dhe për këtë vrasje akuzonte ish-kolegët e tij: ―..Më katër marsë 1957 unë nisa me shërbim 

ish reshter Paskal N., Esat M., ushtar Ibrahim B. nga posta kufitare e Kozelit për në Korçë, gjatë udhëtimit personat e 

mësipërm ndalojnë në katundin Pepellash ku kryejnë xheste të ulëta me banorët e këtij katundi. Për xhestet e mësipërm 

organizata e masave e këtij katundi ankohen me shkresë zyrtare në postën kufitare, ku u morën masa qortimi nga 

personat shkakëtarë nga ana ime si dhe nga komandanti batalionit ku fajtorët u angazhuan para meje si dhe 

komandantit të batalionit se shumë shpejtë do ta shlyenin fajin që bënë dhe se do të konsideroheshin kufitarë të zotë. 

Me 25 mars 1957...ushtar Ibrahim B. për të marë 15 ditë leje vrau qytetarin e katundit Shtikë Ersekë qëllimishtë siç 

doli nga vetë deponimet e tyre në hetusi dhe para gjyqit se vrasja ish përgatitur para kohe nga nga Paskal N. dhe Esat 

M. për të shlyer fajin e kryer para ca ditësh prej tyre..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 367-370. 

Në rastin tjetër, i dënuari për krime ordinere Remzi K., në një letër drejtuar Enver Hoxhës, apelonte për rigjykim me 

pretendimin se ishte dënuar në shkelje të ligjshmërisë. Remziu, një ish ushtar i Armës së kufirit, ishte dënuar me 25 vjet 

për vrasjen e një bariu të pafajshëm në brezin kufitar në Ersekë. Në shkresën sqaruese të Prokurorisë së Përgjithshme 

identifikohen rrethanat dhe arsyet e krimit: ―..Gjatë shqyrtimit të materialeve të kësaj çështje, i dënuari Remzi K., në 

fillim të hetimeve nuk ka pranuar që të ketë vrarë për motive të dobta qytetarin Petro T., por e kishte vrarë si thyes 

kufiri. Më vonë ay ka pranuar se ka vrarë Petro T. për motive të dobta, por duke pretenduar se ka qenë i nxitur nga 

oficerat e Repartit Bajram S. e Ramo R., që për të forcuar kufirin i thanë se duhej të vritej ndonjë njeri..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 701-708. 
499 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e të dënuarit për krime politike Stefan Gj. burgosur 

në repartin 313 në Tiranë, drejtuar Enver Hoxhës: ―..Duke vuajtur dënimin tem në kampin nr 4 Tiranë, disa nga të 

bashkë burgosurit donin të arratiseshin nga kampi duke venë dhe mua në dijeni të qëllimit të t‟yre por që unë fakt nuk u 

bashkova me ta duke qëndruar indiferent pra nuk ndërmora as më të voglin veprim, por dhe një kohësisht as nuk 
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vërtetësinë e akuzave duke u ankuar për  metodat hetimore të Sigurimit, torturat fizike 

dhe psikologjike, përdorimin e dëshmitarëve të rremë me të cilët shpeshherë të dënuarit 

pretendonin se kishin armiqësi personale.
500

 Të tërë shprehnin besnikërinë e tyre ndaj 

regjimit dhe përmendin rëndom meritat dhe veprat konkrete në shërbim të sistemit. Disa 

pranonin gabime të caktuara, si: dëgjimi i radiostacioneve perëndimore ose diskutimi i 

problemeve politike jashtë shablloneve, porse njëkohësisht shprehin habinë sesi këto 

fakte, sipas tyre pa asnjë rëndësi, mund të përdoreshin nga gjykatat si fakte rënduese.
501

 

Nuk mungonin edhe rastet tragjikomike ku individët dënoheshin për agjitacion kundër 

pushtetit edhe për ndonjë fjalë të tepërt të thënë mes (pseudo)miqsh në pije e sipër.
502

 

Duke u bazuar në disa nga historitë e dënimeve të këtilla mund të supozohet se një rol të 

rëndësishëm në to luanin interesat ose armiqësitë personale ndaj të dënuarve nga ana e 

dëshmitarëve ose organeve të Sigurimit.
503

 Krimet e tjera politike të përmendura në lutjet 

drejtuar KQ të PPSH ishin edhe pjesëmarrja në organizata anti-pushtet, bashkëpunimi me 

pushtuesit nazi-fashistë gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe tentativa për arratisje. Shumë 

nga të dënuarit për pjesëmarrje në organizata antipushtet ishin njëkohësisht të dënuar 

edhe si agjentë të shërbimeve të huaja informative, kryesisht atij grek dhe jugosllav.
504

 

Në letrat e të dënuarve mbizotëronin mohimi i akuzave, denoncimi i dhunës dhe 

                                                                                                                                                                             
denoncova këta...Gjykata Ushtarake e Tiranës kur dënoi këte grup më dënoi dhe mua bashkë me ta, pa patur unë asnjë 

lidhje. Gjykata Ushtarake nuk ndau mosveprimtarinë time duke më gjykuar jo si mos denoncus por për tradheti ndaj 

Atdheut..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 210-221. 
500 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e të dënuarit për agjitacion e propagandë Jani K. 

drejtuar Enver Hoxhës: ―..Shkaqet i analizova më parë. Ato ishin pse unë kam qenë kondra kooperativës më 1957 se 

kam folur në favor të imperializmit. Përkundrazi unë i provoj partisë se të dyja këto akuza janë pa asnjë bazë, por me të 

tilla opinione sigurimi është furnizuar nga disa agjentë të tij me të cilët unë kam pasur ambicje të theksuara personale, 

dhe kështu puna është e kurdisur..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 241-267. 
501 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ricitojmë edhe një fragment tjetër nga letra e të dënuarit për 

agjitacion e propagandë Jani K. që përmendëm më sipër: ―..Le të supozojmë se unë mund të kem bëre ndonjë gabim pa 

dashur. Por me sa di unë nga format e edukimit të Parisë, nuk janë prangat, as torturat ato që do ta zgjidhnin atë (dhe 

sidomos çështje llafesh) pa kaluar nga format e këshillimet dhe vërejtjeve paraprake, që nuk kam patur asnjë, gjatë 

qenijes t‟ime në Parti. Në se do të merrej kallëp ç‟do bisedë që bëj me njerëzit në gjirin e shoqërisë, dhe në qoftë se 

ç‟do muhabet i rastit lidhur me problemin politik të bëra nën frymën e aktualitetit do të shtrembërohen sipas qejfit të 

informatorëve të sigurimit dhe të quhen kështu krime, atëherë sipas kësaj në këtë botë, me përjashtim të ndonjë idioti e 

të ndonjë injoranti, të gjithë të tjerët kanë telashe të tilla..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 241-

267. 
502 Një rast i tillë i ndodh anëtarit të partisë Xhemal B. nga fshati Mangull i Tiranës. Në letrën e tij nga burgu 313, 

drejtuar KQ, Xhemali insistonte se fjalët e tij, të thëna në një darkë familjare, ishin keqkuptuar dhe si pasojë ai ishte 

dënuar padrejtësisht për agjitacion e propagandë. Në shkresën sqaruese të Gjykatës së Lartë zbardhen rrethanat e 

ngjarjes: ―..Në muajin shkurt 1959 në një darkë në shtëpinë e Mersin B. ay ka thënë fjalë mburrëse për amerikanët dhe 

ka përdorur shprehje ofendonjëse për Partinë e Punës së Shqipërisë. Fajësia e tij është provuar me deponimet e 

dëshmitarëve që kanë ndodhur prezent si dhe me pohimet e të gjykuarit, i cili ka pretenduar se ka qenë i dehur dhe nuk 

mban mend të ketë folur si më sipër..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 518-524.. 
503 Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e të dënuarit për agjitacion dhe propagandë Ferhat H. Ferhati 

ishte një mësues në Gjirokastër dhe ishte arrestuar nga Sigurimi pas denoncimit të fqinjëve të tij për arsye se mbante në 

shtëpi një koleksion me materiale dhe botime të periudhës fashiste. Në letrën e tij nga burgu Vlorës, drejtuar KQ, 

Ferhati i hidhte poshtë akuzat duke pohuar se dëshmitarët që ishin përdorur në gjyqin e tij ishin njerëz me të cilët ai 

kishte inate personale. Shkaku i vërtetë i fatkeqësisë së Ferhatit zbardhet nga denoncimi i bërë nga motra e tij Lejla H. 

pranë KQ në Tiranë, sipas së cilës vëllai saj ishte dënuar sepse kishte zbuluar se komshia e tij kryente tradhti 

bashkëshortore me oficerin e Sigurimit: Shaqir Gj., shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 795-809. 
504 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e Fuad T. i dënuar për tradhti ndaj Atdheut. Fuadi, duke qenë 

banor i zonës kufitare në Ersekë, ishte arratisur për në Greqi ku ishte rekrutuar nga shërbimi informativ grek me qëllim 

veprimtari diversioniste në territorin shqiptar. I dërguar në Shqipëri Fuadi vetëdorëzohet në degën e Ersekës dhe nën 

presionin e Sigurimit pranon të veprojë si agjent i dyfishtë. Pas disa misioneve në Greqi, Fuadi vendos të heqë dorë, 

nga frika se mos oficerët grekë do të  kuptonin lojën e tij. Si pasojë e këtij refuzimi, shteti shqiptar e dënon me 20 vjet 

burg si agjent grek. Në letrën e tij drejtuar KQ, Fuadi ankohej pikërisht për masën e dhënë, duke nënvizuar shërbimet 

që kishte bërë në favor të kundër-zbulimit shqiptar, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 140-143 
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fabrikimit të provave nga ana Sigurimit,  shkeljet e të drejtave kushtetuese dhe trajtimi i 

keq që u bëhej në paraburgim dhe në burgje e kampe nga gardianët, etj.
505

 Shumë prej 

tyre betoheshin për besnikëri ndaj sistemit, përmendnin shërbimet që kishin kryer në 

favor të Luftës Nacional-çlirimtare dhe në ndërtimin e socializmit dhe justifikonin ato që 

sipas tyre ishin gabime të vogla dhe sjellje të papërshtatshme me arsimin e 

pamjaftueshëm dhe ndikimin e kulturës së shkuar.  

Në mesin e letrave me karakter lutës dhe mohues gjenden edhe një pakicë e vogël që 

mund të lexohen edhe si akte sfide ndaj autoritetit. Disa të dënuar, qoftë ordinerë qoftë 

politikë, ankoheshin për kushtet çnjerëzore në burgje, për mohimin e korrespondencës 

dhe ushqimeve nga familjarët, për keqtrajtimet e vazhdueshme nga ana e personelit të 

qendrave të vuajtjes së dënimit.
506

 Së bashku me protestën e të dënuarve të tjerë të cilët 

akuzonin Sigurimin dhe Hetuesinë për fabrikimin e aktakuzave ndaj tyre, këto akte 

dëshmojnë ekzistencën e një qëndrese dhe mospranimi ndaj tipareve të caktuara të 

politikës penale të shtetit shqiptar. Në asnjë nga këto letra nuk akuzoheshin 

drejtpërsëdrejti udhëheqësit e lartë ose sistemi si i tillë, ato qenë veçse një apel ndaj 

strukturave drejtuese për të kontrolluar vartësit e tyre.
507

 Sigurisht që një akt rezistence i 

mirëfilltë, një sfidë e drejtpërdrejtë, ishte tepër vështirë të ndërmerrej ndaj një regjimi që 

kishte treguar me akte të shumta se e kishte ‗dorën e rëndë‘ karshi atyre që i konsideronte 

si armiq të pandreqshëm. Ndaj dhe këto letra mund të konsiderohen si forma të tërthorta 

                                                           
505 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e Janaq D. i dënuar për krime politike. Janaqi ishte 

një polic në Ersekë kur u arrestua nga Sigurimi me akuzën si pjesëtar i një grupi agjenturor në shërbim të zbulimit grek. 

Në letrën e tij dërguar Enver Hoxhës nga burgu 313 i Tiranës, Janaqi e përshkruan kështu trajtimin në hetuesinë e 

Tiranës: ―..Mbasi unë nuk dije gjësendi të thoshe Hetusisë, Hetusia filloi të më torturojë barbarisht shtrëngimi i 

hekuravet me duar prapa sa nuk duroja dot sa duart mu bënë plagë. Filloi kamxhiku mbi kokën time sa forcë kish 

hetuësi përpjekja e kokës pas muri sa forcë kish hetuësi. Zënia e gojës me letra që të mos thërrisnje dhe qanje dhe mua 

kur fillonji kjo torturë e tillë unë e humba toruan fare nuk dije si të veproje. Përveç hetusisë fillojnë dhe rojet të më 

torturojnë kur keshë nevojë rojet nuk më nxirrnin të kryej nevojën por e kryejë nevojën në birucë brënda dhe kur vinte 

roja që më gjente që unë keshë kryer nevojën brënda më mernin në sallon të birucave më futnin në magje prej çimendo 

me ujë dhe rrafje me shkelma jo sikur isha njeri po sikur isha shtazë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 

806, Fl. 151-171. 
506 Për të dhënë një shembull do citojmë dy letra të dënuarish. Së pari një fragment nga letra e të dënuarit Iljaz T. nga 

burgu 313 i Tiranës, drejtuar KQ. Në letër Iljazi ankohej për kushtet e burgut: ―..Drejtorija burgut nuk më lejon, po i 

shkyen letrat e pulla poste. Këtu për një ankesë që të bëjshë ke 30 ditë birucë pa batanie me buk thatë i lidhun me 

hekura dhe me dajak nga roja burgut. Të kini mirësinë me ardh në burg e të hetoni..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1961, D. 904, Fl. 16-19. Së dyti letra e të dënuarit Novruz Z. nga kampi penal 305, drejtuar KQ. Novruzi proteston 

për keqtrajtimet e pësuara nga operativi Sigurimit në kamp, i cili kërkonte ta shfrytëzonte Nevruzin si informator: 

―..oficeri operativ i Rep. 305 papritmas më dhunon dhe më ofendon rëndë pjestarët ligjëshmë të familjes t‟eme – duke 

më thënë mua se unë qënkam „Mut bir muti‟. Unë e ndiej të nevojshme: Të protestoj me të gjitha energjit e mija 

shpirtërore përpara organeve Partis – Shtetërore - për mbrojtjen e të drejtave njerëzore të qytetarëve të Rep. Pop. Të 

përfituara nga kushtetuta e Rep. Pop. Shqipërisë – Me qënë se unë jam pjesëtar i ligjëshmë dhe mbrojtës i tyre..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 904, Fl. 1-10. 
507 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e të dënuarit ordiner Besnik B. i cili vuante dënimin në burgun e 

Vlorës. Në letrën drejtuar KQ Besniku, në një gjendje të rënduar emocionale pas një periudhe në qelinë e izolimit për 

shkaqe disiplinore, ankohet për kushtet e vuajtjes së dënimit duke akuzuar edhe vetë organet udhëheqëse për 

indiferencë ndaj tipareve më çnjerëzore të sistemit penal stalinist shqiptar : ―..me ato që kam pa, sidomos me ato që 

kam hequn vet, kam mbërritur deri atje sa të pëlqenj jetën e shtazëve; kjo mos të ju duket çudi se do ta pranoja me 

kënaqësi të mund të bëhesh një transformim i këtill tek unë. Në qoftë se ekziston sadopak sensacion njeriu, ose tek e 

fundit lakmia për të dëfry synin dhe për të kënaq shpirtin, le të vështroj ndonjë nga Ju për të ardh me pa nga afër luftën 

që bën një njeri lakuriq me çimenton kush ta mposhti shokun. Në çimento më gjeni, kështu siç ju them të zhveshun, ende 

nuk ka fitu çimento. Them se nuk jepen nga ju këto urdhëra për eksperimente mbi njeriun, po mos kontrollimi nga ana e 

qeveris dhe partis, çiret me të madhe , dhe më bën ta quaj alternativë. Mos marrja e masave në privjimin e këtyre 

veprimeve t‟egra pas 17 vjet çlirim dhe në shekullin e mrekullinave, nuk shkaktojnë më shumë se sëmundjen kronike në 

disa njerëz dhe vdekjen në disa të tjerë, por tregon kjartë progresin dhe edukatën tonë për periudhën në fjalë..‖ shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 904, Fl. 20-24. 
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qëndrese. Duke nxitur drejtuesit partiakë ndaj ekzekutuesve të politikave të tyre penale, të 

dënuarit synonin njëkohësisht të përfitonin masa lehtësuese nga njëra anë, dhe të 

ndëshkonin persekutorët e tyre të drejtpërdrejtë duke i denoncuar ata tek shefat nga ana 

tjetër. Por, në masën e madhe të tyre, letrat e të dënuarve dëshmojnë për një përpjekje nga 

ana e letërshkruesve për të përdorur gjuhën dhe vlerat e sistemit në favor të lehtësimit të 

pozitës së tyre. Në letra përdoret dendësisht një prezantim biografik sa më i pranueshëm 

për regjimin, ku përmendet çdo detaj, sado i vogël, i cili mund të lehtësonte pozitën 

politike të letër-shkruesve.
508

 Shumë viktima të sistemit penal shqiptar  justifikoheshin në 

letra me nivelin e tyre të ulët kulturor dhe arsimor, duke shkarkuar përgjegjësinë nga 

vetja dhe duke ja veshur atë kushteve social-ekonomike të cilat qenë pasojë e regjimeve 

të mëparshme, duke përsëritur kësisoj një nga refrenet kryesore të propagandës staliniste 

shqiptare.
509

 Ata shpeshherë rrëfejnë edhe dobësitë e tyre karakteriale bashkë me 

mendimet e gabuara, duke tentuar të imitojnë autokritikën si një formë liturgjie çliruese, 

njëlloj si komunistët. Ata shprehnin shpeshherë dëshirën për tu rehabilituar, për të 

rilindur në një formë më të pranueshme për regjimin dhe shoqërinë, duke i kërkuar 

autoriteteve ti ndihmonin në këtë luftë të brendshme sipas parimeve të njohura edukuese 

dhe rehabilituese të pedagogjisë staliniste të trumbetuara edhe nga regjimi shqiptar.
510

  

                                                           
508 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e të dënuarit politik Mina L. nga 

burgu 319 i Vlorës, drejtuar Enver Hoxhës. Minai ishte një mekanik nga Memaliaj, i cili kishte tentuar të kalonte 

kufirin për në Greqi gjatë shërbimit ushtarak: ―..Nuk më vjen keqë se unë dodhem në burgët, por më vjen keqë se unë 

dodhem në burkët të komunizmit, se unë jamë një komunisi i vendosur më zemra, se deri djë ruaja kufirin me vigjilenca 

më të madhë, dhe sot të dodhem në burgu, unë jam ritur në sistem socialistë, unë nuk edi çfarë është kapitalizmi etj. 

Unë u linda dhe do vdesë, në Shqipërinë linda, në Shqipërinë do vdesë do luftoj për atë se e kam atdhë..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 13-17. 
509 Për të dhënë një shembull do të citojmë edhe një fragment tjetër të letrës së Mina L. që përmendëm më sipër: 

―..mungesa konditës për shkollën, se babaij ime ka qenë i poshtër karshi mua na la në rrugët. Në rast se unë dalë 

ndonjëherë nga burku, do shkruaj disa vepra të bukura për çudira. Emira gëzim dhe lumturia thotë Shopenhuar nuk 

ekziston të vërtetë, atë janë negative keqësë.  Në këtë botë ekziston vetëm vuajtje, mjerim dhe këqia. Në të gjithë, më keq 

është njeriu: shoqëria njerëzore është djepi i postërsisë: Njerëzit paraqiten me maska, me maksën hipokrite: Por unë jo 

dhe jo...Unë kam qenë një djal i rruagave asnjë nuk më donte, prandaj ju lutem më bënë një djali i komunizmi falen 

gabimet tona dhe bënë një njeri të aftë për partin Qeverin Shoqërin dhe për veten time..‖, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 13-17. 
510 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e të dënuarit për krime ordinere Vasil P. nga burgu 

313 i Tiranës, drejtuar Enver Hoxhës. Vasili ishte dënuar që në moshë fare të re me 15 vjet burg për vjedhje në grup. 

Edhe në burg qëndrimi tij kishte qenë tepër problematik dhe i padisiplinuar. Përveç dënimit fillestar Vasili ishte 

ridënuar edhe dy herë të tjera për plagosje, rrahje dhe marrëdhënie homoseksuale me dhunë brenda ambienteve të 

burgut. Papritur, pas rreth 8 vjet sjelljeje të padisiplinuar, ai ishte kthyer në një të dënuar model, duke u përqendruar tek 

edukimi dhe përmirësimi sjelljes së tij. Në letrën e tij përshkruhet kësisoj shkaku i këtij ndryshimi: ―..Mosha e re, 

mungesa e gjykimit, rrethi shoqëror përjashta m‟andej në burg, jo vetëm m‟penguan të bëj analizën e fajit, por më 

eksituan edhe më tepër akoma, duke krijuar në mua tipin e njeriut që të mos ia përtonte grindjeve dhe rahjeve, të kaloja 

nga njëri faj në tjetrin, nga njëri dënim në tjetrin, dhe nga një i ri plot shëndet të katandisem në një njeri me mushkëri 

t‟arnuara. Por më vonë, si rezultat i pjekurisë, vuajtjeve, leximeve të shumta dhe të shoqërimit t‟em me elementa të 

ndërgjegjshëm dhe të penduar për veprat e tyre, pësova një metamorfozë rrënjësore, saqë sot jo vetëm që ndijehem 

krejtësisht i penduar por të çmoj se edhe masat e dënimit të marrura kundrejt meje, kanë qenë të drejta dhe me vend 

për kohën e tyre. Faktorët e mësipërmë koha, dhe disa ngjarje të tjera që do të mundohem t‟i reshtoj thjeshtësisht më 

poshtë, influencuan shumë në jetën t‟eme. Ato, fatmirësisht, më kanë shndruar nga një «Bishë me fytyrë njeriu» në një 

njeri me arsye, ndjenjë dhe llogjikë. Qysh prej kohës që Komandanët e Kampit Vangjel R. dhe Azbi L. më shtrinë dorën 

e kujdesit Atëror të Partisë, ndryshova qind për qind. U bëra shembull disipline. Ah, sikur kjo ndihmë të më ishte dhënë 

para 1958-ës! Qysh këtë vit e kuptova se edhe pse i burgosur kam afër  partinë, e pra, kam gjithnjë mundësitë e 

rehabilitimit të rikthimit në shoqëri, ku të zë vendin që do të më takoj simbas punës dhe qëndrimit t‟em. Qysh ahere jam 

shndruar në një lexues të rregulltë dhe gjith pasjon të literaturës Marksiste, ku, në çdo vepër vëllim apo faqe, kuptoj se 

sa larg kam qënë nga rruga e realitetit. M‟është e zorshme t‟u siguroj së shprehuri se «Ujku i 10 vjetëve më parë është 

shndruar në një qëngj»...Shembujt e mundësive të rehabilitimit, jo vetëm në historinë e kriminalitetit, por janë të 

shumta edhe në vendin t‟onë. Pedagogjia e të famshmit Makarenko këtë e ka vërtetuar shkencërisht, aq sa që ajo sot 

është bërë program si në shkolla ashtu edhe në qendrat e ndryshme t‟edukimit të Kampit Socialist...Jam fajtor. Po, por 
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Siç e theksuam edhe më lart në këtë kapitull, tema e rehabilitimit, e shpëtimit nga statusi i 

të përjashtuarit ose armikut, përbën një pikë qendrore në gjithë letrat e kësaj kategorie 

drejtuar udhëheqësve të lartë partiako-shtetëror. Qëllimi i gjithë mesazheve të tyre, nga 

komunistët e ndëshkuar e deri tek kulakët dhe të burgosurit, ishte pikërisht rehabilitimi. 

Ata luten të pranohen në komunitetin e qytetarëve të Republikës popullore dhe japin si 

garanci punën dhe sjelljen e tyre të shkuar dhe atë të ardhme për ta vërtetuar këtë. Bashkë 

me përpjekjen për ti shpëtuar klasifikimit si i padëshirueshëm, duke u rrekur të 

ndryshonin statusin e tyre klasor nëpërmjet maskimit dhe manipulimit e të dhënave 

biografike, përpjekja për rehabilitim ishte një nga mënyrat kryesore të përdorura nga 

pjesa e diskriminuar e popullsisë për ti mbijetuar stuhisë së luftës së klasave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
për krime ordinere, dhe jo Armik. Tendencat armiqësore, megjithëse kam qënë moralisht i dobët dhe i rraskapitur, nuk 

kanë gjetur kurrë bujtje tek unë!...Duke shpresuar se Mëshira, që karakterizon dhëmbshurinë e partisë për njerëzit e 

penduar, do të më shpëtojë nga kjo jetë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 902, Fl. 85-100.    
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2.4 - “Shemsiu ashtë bërë bollshevik”
511

: Rezistenca, përshtatja dhe bashkëpunimi 

aktiv ndaj politikave staliniste në mesin e fshatarësisë shqiptare. 

 

Në botëkuptimin marksist përbuzja ndaj fshatarësisë përbën një nga tiparet më të njohura, 

porse gjithsesi më pak të përmendura në diskursin zyrtar të ish vendeve komuniste. Të 

formuara në shumicën e trungut të tyre politik nga fshatarë, shtetet komuniste të modelit 

sovjetik nuk mund të propagandonin shumë hapur analizën brilante dhe njëkohësisht 

therëse që Karl Marksi i bënte fshatarësisë franceze në shekullin e XIX-të.
512

 Marksistët 

në shek. XIX-të e konsideronin ekonominë e prodhuesve të vegjël ruralë si një forcë në 

kundërshtim me karakterin progresist të historisë, si një pengesë në rrugën e zhvillimit të 

plotë të marrëdhënieve kapitaliste dhe kësisoj një pengesë edhe ndaj revolucionit proletar. 

Fshatarësia duhej të proletarizohej, të paueperizohej nga një kapitalizëm i zhvilluar për tu 

kthyer në një forcë mbështetëse të revolucionit proletar, në ndryshim nga ç‘kishte 

ndodhur në Francën e shekullit të XIX-të ku ajo kishte përbërë shtyllën kurrizore të 

reaksionit.
513

 Lenini, në veprën e tij madhore ‗Zhvillimi i Kapitalizmit në Rusi‘, gjeti një 

zgjidhje të qëndrueshme ideologjike ndaj këtij problemi duke u përqendruar në 

shtresëzimin e fshatarësisë ruse në kapërcyellin ndërmjet shekujve XIX–XX. Sipas kësaj 

skeme interpretuese, në gjirin e fshatarësisë marrëdhëniet në prodhim kishin diktuar 

ndarjen në tre shtresa kryesore: fshatarët e pasur që përbënin një borgjezi të vogël rurale 

dhe që karakterizoheshin kryesisht nga shfrytëzimi si punëtorë me pagesë i fshatarëve të 

shpronësuar, nga fshatarët e mesëm të cilët nuk shfrytëzonin krahë pune porse qenë zotër 

të mjetit të tyre kryesor të prodhimit: tokës, dhe masa e fshatarëve të pauperizuar, të cilët 

siguronin mbijetesën duke shitur forcën e tyre të punës tek fshatarët e pasur.
514

 

                                                           
511 Fragment i shkëputur nga letra e Shemsi M. nga fshati Shumbat i Dibrës, drejtuar Kongresit të IV-të të PPSH-së, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.806, Fl. 190. 
512 Kjo përbuzje mund të përfaqësohet nga një fragment i famshëm i veprës Lufta Klasore në Francë: ―..10 dhjetori 

1848 ishte dita e kryengritjes fshatare. Vetëm nga kjo ditë nis shkurti i fshatarëve francezë. Simboli që shprehte hyrjen 

e tyre në lëvizjen revolucionare, dinakërisht i plogësht, tinëzisht naiv, një budallallëk sublim, një besëtytni e 

përllogaritur, një parodi patetike, një anakronizëm zgjuarësisht i trashë, një karagjozllëk i përmasave historike botërore, 

dhe një hieroglif i padeshifrueshëm për të kuptuarit e qytetëruar - ky simbol lindi tiparet pagabueshme të klasës që 

përfaqëson barbarizmin brenda qytetërimit..‖, shih: Karl Marx, ‗Class Struggles in France‘ tek: Tucker, Robert C. 

The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 591. 
513 ―.. Një fermë e vogël, një fshatar dhe familja e tij; bashkëngjitur me ta një tjetër pronë e vogël, një tjetër fshatar dhe 

një familje tjetër. Një sërë nga këto së bashku përbëjnë një fshat, dhe një sërë fshatrash përbëjnë një Departament. Në 

këtë mënyrë, një masë e madhe e kombit francez është e përbërë nga një shtesë e thjeshtë madhësish homologe, si 

patate në një thes patatesh. Përderisa miliona familje jetojnë në kushte të ekzistencës ekonomike që e veçon mënyrën e 

tyre te jetesës, interesat e tyre, dhe kulturën e tyre nga ato të klasave të tjera, dhe që i vendosin ato në opozitë 

armiqësore me këto të fundit, ato formojnë një klasë. Përderisa ndërlidhja mes këtyre njësive të vogla prodhimi është e 

një natyre thjeshtësisht lokale, identiteti i interesave të tyre nuk nevojit një komunitet, nuk ka një lidhje kombëtare, dhe 

nuk ka organizim politik në mesin e tyre, ata nuk formojnë një klasë. Si pasojë ata janë të paaftë të ndjekin e interesin e 

klasës së tyre vetiu, qoftë nëpërmjet një parlamenti ose nëpërmjet një konvente. Ato nuk mund të përfaqësojnë veten e 

tyre, ata duhet të përfaqësohen. Përfaqësuesi i tyre duhet në të njëjtën kohë të duket si zot i tyre, si një autoritet mbi ta, 

si një fuqi e pakufizuar e qeverisë që i mbron ata kundrejt klasave të tjera dhe që u dërgon atyre shi dhe kohë e mirë 

nga lart. Ndikimi politik i fshatarëve të vegjël, pra, gjen shprehjen e tij përfundimtare në nënshtrimin e shoqërisë ndaj 

pushtetit ekzekutiv..‖ shih: Karl Marx ‗The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte‘ tek: Tucker, Robert C. The 

Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 608. 
514 ―..Shuma e te gjithë kontradiktave ekonomike në gjirin e fshatarësisë, përbën atë që ne e quajmë diferencimi i 

fshatarësisë. Ky proces nënkupton shpërbërjen e mëtejshme të fshatarësisë së vjetër patriarkale dhe krijimin e llojeve të 

reja banorësh ruralë...Diferencimi fshatarësisë, i cili zhvillon grupet ekstreme të kësaj të fundit në kurriz të fshatarësisë 

të mesme krijon dy lloje të reja banorësh ruralë. Tipari përbashkët për të dyja këto lloje është karakteri mallor dhe 

monetar i ekonomisë së tyre. Lloji i parë është borgjezia rurale, ose fshatarësia e pasur. Këta përfshijnë fshatarët e pasur 

që praktikojnë bujqësinë tregtare në të tëra format e saj, pastaj vijnë pronarët e sipërmarrjeve tregtare ose industriale. 
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Bolshevikët kësisoj e kishin të qartë ideologjikisht se kush ishin aleatët e tyre dhe se kush 

ishte armiku. Një aleancë ndërmjet proletariatit urban dhe fshatarësisë së varfër dhe të 

mesme kundër fshatarëve të pasur qe mënyra e vetme për të garantuar revolucionin nga 

vala kundër-revolucionare që do ta pasonte dhe që u kishte qenë fatale revolucionarëve 

evropianë në shek. XIX-të. Ndërsa ideologjia qe e qartë, realiteti qe tepër kompleks. 

Pikësëpari identifikimi në terren i tre kategorive të fshatarësisë nuk ishte një mision aq i 

lehtë sesa në letër, dhe së dyti dinamika politike e Revolucionit të tetorit, dhe e Luftës 

civile që e pasoi, e detyruan Leninin të bënte kompromise të shumta, ku ato ndaj 

fshatarësisë qenë më domethënëset.
515

 Politika e Re Ekonomike leniniste (NEP.) ishte jo 

vetëm një produkt i pragmatizmit legjendar të Leninit, por edhe i rrëshqitjes ideologjike 

të një numri të madh të eksponentëve bolshevikë drejt socializmit gradual, drejt paqes 

sociale dhe stabilitetit burokratik. Porse në botëkuptimin e tyre klasik masa e madhe e 

bolshevikëve nuk mund të pranonin kurrsesi një paqe të tillë me botën rurale, e cila në 

shumë drejtime qe një antitezë ndaj vlerave kryesore që ideologjia e tyre përfaqësonte. 

Kultura fshatare dominohej nga tradita dhe qe refuzuese ndaj së resë, sidomos së resë qe 

vinte nga qytetet. Botëkuptimi fetar dhe besytnitë e shumta mbi të cilat qe strukturuar 

bota shpirtërore rurale ishin një anatemë për karakterin ultra-racionalist të bolshevikëve. 

Struktura shoqërore e fshatarësisë qe gjithashtu një pengesë e madhe. Natyra patriarkale 

dhe dominimi i komunitetit dhe fisit mbi individin përbënin një barrierë të vërtetë si për 

individualizmin borgjez ashtu edhe për ‗njeriun e ri‘ socialist që bolshevikët 

ëndërronin.
516

 Por konflikti mes bolshevizmit dhe fshatit nuk ishte thjesht kulturor. Në 

kuptimin e vet më dramatik ai qe i natyrës poltiko-ekonomike. Krijimi një industrie dhe 

ekonomie moderne, dhe kësisoj i një proletariati masiv, nevojite kapitale të shumta të 

cilat në kushtet e socializmit nuk mund të siguroheshin veçse nëpërmjet një akumulimi të 

brendshëm ku ekonomia bujqësore do të mbante barrën më të madhe.
517

 Pikërisht nga 

debati mbi natyrën dhe metodën e këtij akumulimi do të formoheshin dy kampet kryesore 

që do të përçanin partinë leniniste në vitet 20-të. Qasja gradualiste, ‗e shkuarjes drejt 

                                                                                                                                                                             
Specifike për këtë lloj fshatarësie është ndërthurja e bujqësisë tregtare me sipërmarrjet tregtare dhe industriale...Lloji 

tjetër është proletariati rural, klasa e punëtorëve me mëditje pronarë ngastrash. Kjo përfshin fshatarët e varfër, si dhe ata 

të cilët janë totalisht pa tokë, por forma më tipike përfaqësuese e proletariatit rural rus është punëtori me mëditje pronar 

ngastre, punëtor ditor, punëtor i pakualifikuar, punëtor ndërtimi, ose çdo punëtor tjetër pronar ngastre. Një bujqësi e 

parëndësishme mbi një rrip toke, me fermën në gjendje rrënimi, pamundësia për të mbijetuar pa shitjen e fuqisë 

punëtore, një nivel shumë i ulët jetese janë tiparet dalluese të këtij lloji..‖, shih: Lenin Vladimir I. ‗The Development 

of Capitalism in Russia‘  tek: tek Lenin, V. I. Collected Works, (Vol.3), Moscow: Progress Publishers, 1960, f. 176-

177.  
515 Historiani shquar britanik Eric Hobsbawm, në veprën e tij Epoka e Ekstremeve, e cilëson qasjen pragmatike të 

Leninit ndaj fshatarësisë gjatë Revolucionit si shkakun kryesor të fitores së bolshevikëve, shih: Hobsbawm Eric, The 

Age of Extremes: The short Twentieth Century, London: Abacus, 1994, f. 61. 
516 Studiuesja amerikane Lynne Viola, e cila përfaqëson autoritetin akademik kryesor në fushën e politikave rurale të 

stalinizmit sovjetik, e cilëson përplasjen kulturore mes bolshevikëve dhe botës fshatare si një faktor kryesor, së bashku 

me faktorët e natyrës ekonomiko-politike, të qasjes staliniste karshi fshatarësisë, shih: Viola Lynne, Peasant Rebels 

Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 14-18; 38-

44.  
517 ―..Në vendet kapitaliste industrializimi u bazua jo vetëm mbi akumulimin e brendshëm porse edhe në plaçkitjen e 

vendeve të tjera, kolonive, si dhe kredive nga jashtë. Të gjithë e dimë sesi Anglia, për shekuj me radhë përthithte 

pasuritë e kolonive të saja anembanë kontinenteve dhe sesi i investonte këto të ardhura në industrinë e vet....Vendi ynë 

ndryshon nga vendet kapitaliste për faktin se ne nuk mund të plaçkitim kolonira dhe vende të huaja. Ndaj ky shteg 

është i mbyllur për ne. Por vendi ynë nuk mund të siguroj as edhe hua nga jashtë. Rrjedhimisht edhe ky shteg qëndron i 

mbyllur për ne. Atëherë çka na mbetet? Një zgjidhje na mbetet: të zhvillojmë industrinë tonë në bazë të akumulimit të 

brendshëm...Po cilat do jenë burimet e këtij akumulimi? Dy janë ato: së pari vlera e prodhuar nga punëtoria industriale, 

dhe së dyti fshatarësia‖, Stalin, Joseph V. ‗Industrialisation and the Grain Problem‘ tek: Works, (Vol. 11),  Moscow: 

Foreign Languages Publishing House, 1954, f. 165-167. 
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socializmit me hap kërmilli‘ u përball me platformën ultra-majtiste të akumulimit të 

shpejtë dhe radikal, ‗të vënies së botës fshatare nën kapistër‘. Rrethanat politike dhe 

presioni i fortë ideologjik dhe kulturor e shtynë regjimin sovjetik drejt rrugës së ashpër, 

drejt kontrollit total të botës rurale dhe sidomos produkteve të saja ekonomike nga ana 

aparatit burokratik të një ekonomie të planifikuar.
518

 Kolektivizimi mjeteve të prodhimit 

do të shërbente pikërisht si mjeti kryesor i këtij kontrolli. Kolektivizimi nga njëra anë 

mundësonte përthithjen e burimeve ekonomike rurale si kapital shtetëror si dhe siguronte 

furnizimin e qyteteve dhe forcave të armatosura, dhe nga ana tjetër dërrmonte 

superstrukturën e vjetër fshatare duke e zëvendësuar atë me një të re, bazuar në formën e 

re të prodhimit dhe sidomos të kontrolluar nga aparati shtetëror. Superstruktura e re do të 

karakterizohej nga zhdukja diferencimit ekonomik dhe kthimi masiv i fshatarësisë në 

punëtori rurale. Kësisoj dallimi mes fshatarësisë dhe proletariatit urban zhdukej, dhe 

bashkë me të zhdukej dhe rreziku kryesor i kthimit të fshatarësisë në një forcë kundër-

revolucionare për hesap të borgjezisë. Në planet bolshevike fshati i ri socialist do te ishte 

një mohim i fshatit të dikurshëm dhe i botës së dikurshme fshatare aq të papëlqyer nga 

marksistët. Prapambetja ekonomike dhe kulturore shekullore do të zhdukej dhe në vend 

të saj një ekonomi bujqësore mbi baza shkencore dhe mekanike do të garantonte jo vetëm 

një nivel jetese të kënaqshëm porse edhe një transformim radikal kulturor dhe social të 

masave rurale, një qytetërim të tyre njësoj si qytetërimi zonave urbane.
519

 Si garanci e 

kësaj do të shërbenin agjentët ekonomikë, kulturorë dhe burokratikë të stalinizmit në 

fshat: anëtarët e partisë, kuadrot ekonomikë, arsimorë, ushtarakë dhe policorë, punëtorët 

urbanë, ushtarët me origjinë fshatare si dhe aktivistët e shumtë të ardhur nga qytetet ose 

autoktonë. Por ‗kali nuk e pranoi me lehtësi kapistrën‘. Qëndresa fshatare ndaj politikës 

së kolektivizimit ishte e një shkalle të atillë saqë e detyroi regjimin stalinist të përdorte në 

maksimum aparatin e vet shtrëngues, atë propagandistik dhe burokratik në një përballje 

që mori tiparet e një lufte të vërtetë civile. Fshatarët kundërshtuan deri edhe me rebelim 

të hapur atë që ata e lexuan si një formë më të rëndë bujkrobërie se ajo feudale, dhe si një 

agresion kulturor të huaj ndaj vlerave të tyre tradicionale. Mjetet që tendosën peshoren në 

mënyrë përcaktuese në favor të regjimit qenë lëshimet e shumta të stalinistëve karshi 

fshatarësisë, të para si masa të domosdoshme për të parandaluar përshkallëzimin e një 

krize e cila me shumë mundësi do ti qe fatale shtetit të parë socialist.
520

 Këto lëshime i 

garantonin fshatarëve një pavarësi relative ekonomike nëpërmjet dhënies së kopshteve 

personale dhe lejimit të  pronësisë mbi një numër të kufizuar kokësh bagëtie. Nëse do të 

                                                           
518 Rrethanat politike patën një peshë shumë të madhe në natyrën dhe mënyrën e kolektivizimit stalinist të bujqësisë 

sovjetike. Këto rrethana politike mund të sintetizohen në dy faktorë kryesorë, të brendshëm dhe të jashtëm. Faktori 

jashtëm ishte frika e vazhdueshme e udhëheqësve bolshevikë ndaj një agresioni ushtarak nga shtetet kapitaliste, që i 

shtynte ata drejt krijimit në një kohë sa më të shpejtë të një industrie ushtarake moderne me anë të akumulimit masiv të 

kapitalit të brendshëm, sidomos atij bujqësor. Faktori i brendshëm ishte kriza e sistemit së grumbullimit të tepricave, e 

cila praktikohej përgjatë NEP-it, shih: Fitzpatrick, Sheila. The Russian Revolution, Oxford: Oxford University Press, 

1994, f. 120,135-136. 
519 Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford 

University Press, 1996, f. 42. 
520 Siç e kemi theksuar edhe më sipër në këtë studim, studiuesit e shkollës revizioniste i kushtojnë një rëndësi të madhe 

ndikimit që rezistenca e masave popullore kishte mbi politikat staliniste. Sipas tyre edhe kolektivizmi ishte një rast i 

tillë. Ai ishte produkt i një kompromisi të pashpallur, produkt i përplasjes dhe ekuilibrit midis synimeve të regjimit dhe 

qëndresës së masave popullore, shih: Lewin Moshe, The making of the Soviet sysem: essays in the social history of 

interwar Russia, London: Meuthen & Co. Ltd 1985, f. 176; Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & 

Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 8-9; Priestland David, 

The Red Flag: a History of Communism, New York: Groove Press, 2009, f. 156. 
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përdornim një leksik ushtarak aq të dashur për bolshevikët, do të pohonim se metoda e 

kolektivizimit me ‗sulm ballor‘, me anë të shtrëngimit, u zëvendësua me një ‗strategji 

krahëmarrjeje‘ ose ‗rrethimi‘, me metoda më të sofistikuara dhe graduale sundimi. Por, 

nga ana tjetër, edhe masat fshatare do ti përshtateshin kësaj strategjie duke i kundërvënë 

asaj një kundër-strategji të tyren. Kjo kundër-strategji konsistonte në kundërshtimin 

pasiv, indirekt, të gjithë politikave rurale staliniste duke i çuar ato drejt dështimit gradual. 

Ndaj dhe shumica e studiuesve e konsiderojnë dominimin stalinist ndaj fshatarësisë si një 

‗Fitore të Pirros‘, si një politikë ekonomike fatkeqe që do ta tërheqë regjimin drejt 

brutalitetit, stanjacionit ekonomik dhe dhunës shtetërore si mjet kontrolli.
521

 Rezistenca 

pasive e fshatarësisë do ta detyronte regjimin sovjetik të hiqte dorë nga planet e kontrollit 

total dhe  transformimit rrënjësor kulturor, duke e kthyer raportin ndërmjet botës rurale 

dhe asaj bolshevike në një marrëdhënie të tipit kolonial, ku qendra përthithte burime 

ekonomike dhe njerëzore nga periferitë, dhe për këtë qëllim përpiqej të zbatonte një 

‗proces civilizues‘ nëpërmjet mjeteve shtrënguese, rekrutimit dhe propagandës.
522

 

Megjithëse në shumë drejtime modeli kolektivizues sovjetik paraqiste një dështim, ai u 

imitua me ndryshime dhe modifikime pothuajse nga të gjitha sistemet socialiste të epokës 

së pas-luftës. Vendet e Evropës lindore e trajtuan atë si një strategji të sprovuar, e cila 

garantonte njëkohësisht zgjidhjen e çështjeve agrare dhe konflikteve sociale që buronin 

nga ato, dhe si një politikë që garantonte modernizim të shpejtë, kapitale masive të 

nevojshme për investimet industriale dhe prodhime ushqimore me çmim të lirë për të 

mbajtur një nivel jetese të pranueshëm për masat urbane, të cilat raste krizash ekonomike 

mund të cenonin stabilitetin e regjimeve.
523

 

Për regjimin komunist shqiptar çështja agrare përbënte një problem themelor. Në asnjë 

vend të Evropës Lindore regjimet staliniste nuk kishin një karakter kaq të theksuar rural 

sesa regjimi shqiptar. I ardhur në pushtet nëpërmjet një lufte të suksesshme guerile, e cila 

varej tërësisht nga prania e një baze të fuqishme mbështetëse në masat rurale, regjimi 

                                                           
521 Studiuesi Moshe Lewin e ka sintetizuar kështu këtë fenomen: ―..‗Kolektivizimi‘ – tek i cili s‘kishte asgjë kolektive – 

pati gjithashtu një ndikim të thellë mbi sistemin shtetëror. Siç e kemi thënë, diktaturat marrin forma dhe madhësi të 

ndryshme. Në rastin e BRSS, regjimit iu desh të pajisej me një aparat të gjerë shtrëngimi, të domosdoshëm për të 

detyruar masën e popullsisë që të kryente atë punë, të cilën, në kushte të tjera, kjo e fundit do ta kryente vetvetiu..‖, 

shih: Lewin Moshe, The Soviet century, London: Verso, 2005, f. 68. 
522 Sipas studiueses Lynne Viola: ―..Kolektivizimi transformoi fshatin në një koloni të brendshme nga e cila mund të 

nxirrej haraç – në formën e grurit, tatimeve, punës, dhe ushtarëve – për të financuar industrializimin, modernizimin, 

dhe mbrojtjen e vendit. Kolonia fshatare sovjetike, si shumica e kolonive, kishte një ‗kulturë vendore‘ e cila shërbente 

si mbështetëse e identitetit, pavarësisë, dhe qëndresës, dhe, si e tillë, ajo ishte një pengesë për kolonizimin e plotë. 

Kolektivizimi ishte në masë të madhe një sulm mbi atë kulturë ashtu si edhe një luftë për burime. Përplasja kulturore e 

kolektivizimit nisi si një përballje mes qytetit dhe fshatit dhe u kthye në një përpjekje për të krijuar një kulturë të re 

sovjetike në fshat. Synimi partisë ishte të zhdukte ndryshimet mes qytetit dhe fshatit, mes punëtorit dhe fshatarit – në 

efekt, të shkatërronte fshatarësinë si kulturë..‖, shih: Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and 

Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996, f.29. 
523 Studiuesi amerikan Zbigniew Brezezinski e ka cilësuar këtë fenomen si: ―..një ndër shembujt më të shndritshëm të 

aplikimit dogmatik të një përvoje të huaj‖. Sipas sovjetologut të famshëm, forca dhe stabiliteti i regjimeve staliniste 

shpërfaqej në aftësinë e tyre për të realizuar një kolektivizim sa më të thellë të bujqësisë. Kështu, regjime si ai bullgar 

dhe çekosllovak, arritën të kolektivizojnë, ndërmjet viteve 1950-1958, respektivisht 92% dhe 77% të prodhimit 

bujqësor, ndërsa regjime si ai rumun, hungarez dhe polak arritën të kolektivizonin respektivisht vetëm 51%, 23% dhe 

15%. Pasoja kryesore e kësaj politike, sipas Brezezinskit, ishte tëhuajtësimi dhe armiqësimi i fshatarësisë ndaj 

regjimeve staliniste evropiano-lindore, shih: Brezezinski Zbigniew K., The Soviet Bloc: Unity and Conflict, 

Cambridge: Harvard University Press, 1967, f. 97-99. Ndërmjet periudhës kohore 1955-1960, regjimi stalinist shqiptar 

arriti të kolektivizojë rreth 83% të prodhimit bujqësor, pavarësisht relievit shumë të disfavorshëm të vendit, duke u 

klasifikuar kësisoj, sipas skemës së Brezezinskit, si një regjim stalinist i fortë dhe me stabilitet të brendshëm, shih: 

Hoxha Enver, Vepra, V. 20, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1976, f. 138-139. 
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stalinist shqiptar nisi që në fillimet e tij imitimin dogmatik të modelit kolektivizues 

sovjetik. Shkaku i këtij imitimi duhet kërkuar tek rrethanat konkrete politike dhe tek disa 

tipare të mentalitetit komunist shqiptar. Në masën e tyre dërrmuese kuadrot drejtues të 

PKSH-së ndanin këndvështrimin klasik bolshevik kundrejt kulturës fshatare, e shihnin atë 

si një relikte të së shkuarës, si një pengesë serioze ndaj modernizmit ekonomik dhe 

social, si një terren veprimi ku kundërshtarët e tyre mund të vepronin me sukses në çdo 

orvatje kundër-revolucionare.
524

 Në fakt fshati shqiptar kishte qenë gjatë luftës edhe baza 

e rivalëve kryesorë politikë të stalinistëve shqiptarë, Ballit kombëtar dhe Legalitetit. 

Suksesi i komunistëve në mobilizimin e masave fshatare për hesap të forcës së tyre 

politike përbën një fenomen mbresëlënës dhe një dëshmi  të talentit të tyre propagandues 

dhe organizativ. Ky sukses mund të konsolidohej vetëm me modifikimin e kulturës dhe 

strukturës shoqërore fshatare. Ndaj dhe nevoja për të aplikuar reforma radikale shihej 

rëndom si një domosdoshmëri politike. Faktorët politikë rrethanorë qenë gjithashtu të 

qartë. Për të garantuar pavarësinë e vet kombëtare shteti shqiptar nevojite një modernizim 

të shpejtë ekonomik dhe social. Në kushtet e rrethimit nga shtete armiqësore, nën një 

klimë ndërkombëtare të dominuar nga përplasja mes blloqeve ku fuqitë perëndimore nuk 

e kishin fshehur vullnetin e tyre për një përmbysje sistemi në Shqipëri, dhe me një bazë të 

brendshme ekonomike dhe sociale tepër të prapambetur, ky modernizim nuk mund të 

kryej veçse sipas modelit radikal stalinist sovjetik.
525

 Çështja agrare në këtë drejtim 

përfaqësonte problemin kryesor. Përveç kapitaleve të nevojshme për ngritjen e industrisë 

vendase, kolektivizimi bujqësisë do të mundësonte modernizmin dhe zhvillimin e 

prodhimit, duke çliruar regjimin nga barra e importit të drithërave nga shtete të huaja. Kjo 

vartësi cenonte pavarësinë politike të Shqipërisë dhe njëkohësisht përbënte një barrë të 

rëndë për financat e shtetit, duke e detyruar atë të përdorte valutën e huaj për import 

produktesh bujqësore në vend të teknikës të domosdoshme për industrinë.
526

 Por dy 

                                                           
524 ―..Ritmi jo i kënaqshëm i zhvillimit të bujqësisë sonë shpjegohet me faktin e prapambetjes së madhe dhe të përbërjes 

së saj. Bujqësia jonë karakterizohet nga një prapambetje e madhe në metodat e prodhimit, niveli kultural dhe teknik i 

fshatarësisë sonë është i ulët, ekonomia bujqësore është jashtëzakonisht e copëtuar dhe primitive e që në pjesën 

dërmuese ndodhet në duart e privatëve, nuk mund të gëzojë lehtësitë e një ekonomie të bashkuar sikurse fermat 

shtetërore dhe kooperativat bujqësore. Ajo i nënshtrohet përgjithësisht elementit spontan të prodhimit, nuk mund të 

drejtohet me plan në të njëjtën masë sikurse sektori shtetëror dhe socialist i ekonomisë, përmban në gjirin e vet farën e 

shfrytëzimit, lind nga gjiri i vet elementë kapitalistë, kulakë, «çdo ditë, çdo orë», siç ka thënë Lenini..‖, shih: 

‗Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi disa korrigjime që ju bënë Rezolucionit të Plenumit X të KQ të PPSH»‘ 

(14 maj 1951), tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë 

së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 210. 
525 ―..Sigurimi dhe forcimi i mëtejshëm i miqësisë së pathyeshme të popullit tonë me popujt e Bashkimit Sovjetik dhe të 

vendeve të demokracisë popullore është një sukses i Partisë sonë, sepse kjo miqësi e sinqertë ndihmon për ruajtjen e 

pavarësisë së atdheut tonë dhe për ndërtimin e socializmit në vendin tonë. Në sajë të udhëheqjes së drejtë të popullit 

tonë nga ana e Partisë, me gjithë rrethanat shumë të vështira e të ndërlikuara të rrethimit kapitalist, Republika jonë 

Popullore është bërë një mbështetje e fortë e kampit të socializmit, që mbron paqen, e rrethuar, në prapavijat e 

reparteve të avancuara të kampit imperialist dhe që ecën me hov përpara, me guxim, në ndërtimin e socializmit..‖ shih: 

‗Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi të metat dhe detyrat në drejtimin e çështjeve ekonomike e shtetërore dhe 

mbi zhvillimin e sektorëve kryesorë të ekonomisë në dy vitet e fundit të planit të parë pesëvjeçar»‘ (18 prill 1954), tek: 

Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së 

Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 462-463. 
526 ―..Të sigurohet rritja e theksuar e prodhimit bujqësor e blegtoral për të siguruar bukën e popullit me prodhimin e 

vendit, për të plotësuar të gjitha nevojat e industrisë me lëndë të parë, për të siguruar furnizimin normal të popullsisë 

me prodhime bujqësore e blegtorale. Prodhimi i sasisë së nevojshme të drithit për të siguruar bukën e popullit me 

prodhimin e vendit duhet të konsiderohet si detyra më e rëndësishme për zhvillimin e prodhimit bujqësor..‖, shih: 

‗Direktivat e Kongresit III të PPSH «Mbi planin e dytë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë popullore të RPSH gjatë 

viteve 1956-1960»‘ (2 qershor 1956), tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  
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faktorë kryesorë e detyruan udhëheqjen staliniste shqiptare të tregonte maturi në këtë 

drejtim. Pikësëpari, vetë autoritetet sovjetike, nisur nga eksperienca e tyre dramatike gjatë 

viteve 30-të, e këshilluan Enver Hoxhën të aplikonte një qasje graduale dhe të moderuar 

në kolektivizimin e bujqësisë.
527

 Së dyti, vetë rrethanat konkrete i diktonin komunistëve 

kujdes dhe maturi në aplikimin e çdo politike radikale që mund të cenonte bazat e 

mbështetjes së tyre në zonat rurale pa konsoliduar më parë aparatin e tyre tekniko-

burokratik dhe teknologjinë e domosdoshme për një ekonomi rurale të mekanizuar. Një 

kolektivizim i shpejtë me anë të shtrëngimit, pa një aparat tekniko-burokratik që të 

menaxhonte formën e re të ekonomisë bujqësore dhe pa teknikën e nevojshme, do të 

prodhonte një kaos organizativ, të pasuar nga një krizë ekonomike e cila do ta shtynte 

bazën mbështetëse rurale dhe urbane kundër stalinistëve. Dhe në këto kushte, në sajë të 

mungesës së një aparati të konsoliduar partiak dhe policor kontrolli, mbijetesa e regjimit 

do të kthehej në një mision të pamundur.
528

 Ndaj dhe regjimi stalinist shqiptar ndoqi një 

                                                                                                                                                                             
Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 

627. 
527 Vetë Enver Hoxha, në kujtimet e tij mbi takimet me Stalinin, do të pohonte se udhëheqësi bolshevik e kishte 

këshilluar të mos nxitoheshin në drejtim të kolektivizmit, shih: Hoxha Enver, Me Stalinin: Kujtime, Tiranë: ‗8 

Nëntori‘, 1979, f. 96. Por mendimi i plotë i Stalinit në këtë drejtim, befasues në karakterin e vet të moderuar, do të 

botohej në shqip nga procesverbali sovjetik vetëm pas rënies së regjimit stalinist shqiptar, nga studiuesi Ymer 

Minxhozi: ―..Shoku Stalin thotë që shokët shqiptarë nuk duhet të nxitohen të krijojnë kolkoze. Shqipëria është një vend 

i prapambetur, malor. Bile edhe në Bashkimin Sovjetik, në rrethet malore nuk ka kolkoze. Prandaj hëpërhë në Shqipëri 

nuk duhen krijuar kolkoze. Po qe se fshatarët s'kanë plehra, kafshë dhe makina, shteti mund t'u vijë në ndihmë. Për këtë 

duhet që shteti të ketë pikat e veta të makinave dhe traktorëve, në mënyrë që, nëse fshatarët duan të marrin ndihmë me 

makina, shteti t'u lërojë tokën fshatarëve me ndihmën e këtyre makinave, ndërsa gjatë vjeljes së drithërave t'i ndihmojë 

fshatarët t'i shijnë ato. Për këtë ndihmë shteti duhet t'u marrë fshatarëve një farë pagese në natyrë. Se si do ta ndajnë 

fshatarët midis tyre drithin dhe misrin, kjo s'i takon shtetit. Shteti do të marrë pagë në natyrë. Shteti duhet të ketë një 

ekonomi të vetën me traktorë, makina shirëse dhe të tjera makina për të ndihmuar fshatarët po qe se ata do të kërkojnë 

ndihmë. Këto s'janë kolkoze, por në të njëjtën kohë kjo do t'u japë mundësi fshatarëve t'i kthejnë sytë nga teknika dhe të 

vlerësojnë rëndësinë e saj. Në kohën e vet kjo tek ne quhej pikë makinash dhe traktorësh. Fshatarëve u jepeshin me qira 

makinat, të cilat pastaj i ktheheshin përsëri shtetit. E njëjta gjë duhet bërë edhe në Shqipëri. Përsa i përket shpërndarjes 

së të korrave, ata fshatarë që kanë më shumë tokë do të marrin më shumë, kurse ata që kanë më pak tokë, do të marrin 

më pak. Kjo s'do të thotë luftë me kulakërinë, por ama kjo do t'i mësojë fshatarët pak të kamur të veprojnë 

bashkarisht..‖, shih: ‗Shënime nga biseda e J. V. Stalinit me Enver Hoxhën mbi marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, 

politikën e jashtme dhe të brendshme të Shqipërisë‘, (Moskë – 23 mars 1949), tek: Minxhozi Ymer, Letër e panjohur e 

Enver Hoxhës mbi Kosovën: Dokumeta të Arkivave Ruse, Tiranë, 2002, f. 68-69. 
528 Kjo nuk ishte dhe aq e qartë për një pjesë të drejtuesve stalinistë shqiptarë. Kjo paqartësi u shpërfaq dukshëm në 

pranverën e vitit 1951. Në prill të atij viti Plenumi i X i KQ të PPSH-së vendosi nisjen e një fushate masive 

kolektivizimi total, ndërsa një muaj më pas një Plenum i jashtëzakonshëm i KQ u tërhoq nga vendimet e prillit, duke 

shpallur një qasje graduale ndaj problemit të kolektivizimit: ―..Perspektiva e bujqësisë sonë është pa dyshim 

kolektivizimi, sepse vetëm me anën e kolektivizimit mund të ndërtohet socializmi në fshat. Por në lidhje me 

kolektivizimin në fshat ne nuk duhet të shpejtohemi në asnjë mënyrë, por të ecim me kujdes të madh dhe me hapa të 

sigurtë, në bazë të vendimeve të Konferencës II Nacionale të Partisë që «në kolektivizimin e bujqësisë as të mos 

shpejtojmë dhe as të ndalemi në vend». Prandaj si detyrë imediate dhe urgjente na vihet jo rritja e numrit të 

kooperativave bujqësore të prodhimit, por forcimi i gjithanshëm i kooperativave ekzistuese, në mënyrë që këto të bëhen 

shembull i shkëlqyer për fshatarët e varfër dhe të mesëm, për t'i tërhequr këta në rrugën e kolektivizimit pa asnjë 

presion, por vullnetarisht dhe në bazë të shembullit praktik të kooperativave ekzistuese. Çfarëdo shpejtimi i pamatur në 

kolektivizimin e bujqësisë në konditat e sotme do të çonte në gabime të rënda që do ta dëmtonin rëndë vetë çështjen e 

kolektivizimit të bujqësisë..‖, shih: ‗Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi disa korrigjime që ju bënë 

Rezolucionit të Plenumit X të KQ të PPSH»‘ (14 maj 1951) tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë 

KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia 

Botuese e Librit Politik, 1972, f. 225-226. Sipas studiuesit shqiptar Dilaver Sadiku tërheqja e stalinistëve shqiptarë në 

pranverën e 1951 u ndikua nga dy faktorë: ―..Së pari shteti nuk ishte ende në gjendje të përballonte problemet që 

krijonte shpejtimi ritmeve të kooperimit. Së dyti, orientimi i ri lidhej edhe me ngurrimin e, madje, dhe me 

kundërshtimin që ky proces kishte ndeshur në zona dhe shtresa të caktuara, të cilat ishin të lidhura fort pas pronës 

private dhe ekonomisë private. Format e kundërshtimit ndaj kooperativizmit shfaqeshin jo vetëm në shkeljen e statutit 

dhe të rregullave të jetës në kooperativë, në mos-plotësimin e minimumit të ditëve të punës nga anëtarët, por edhe në 
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shteg gradualist socializimi të bujqësisë, i cili do të zgjaste në tërësinë e vet rreth 20 vjet. 

Reforma agrare e viteve të para e rriti mbështetjen e regjimit nga baza e tij tradicionale 

fshatare duke e shpërblyer atë në kurriz të shtresës së pronarëve të mëdhenj, të cilët 

kishin qenë armiq të hapur të regjimit.
529

 Njëkohësisht, politikat e ashpra të rekuizimit 

dhe fushatat kundër kulakëve, në kapërcyellin e viteve 40-50-të, dërrmuan shtresën e 

fshatarësisë sipërmarrëse, duke goditur kategorinë tradicionale dominuese brenda 

fshatit.
530

 Këta u zëvendësuan nga elita e re rurale, e cila bazën e pushtetit nuk e kishte në 

fshat porse në qytete, burokratët shtetërorë, anëtarët e partisë, veteranët e UNÇL, kuadrot 

arsimorë dhe tekniko-ekonomikë, njerëz përgjithësisht besnikë ndaj regjimit.
531

 

Ndërkohë, në sajë edhe të ndihmës së shteteve të bllokut lindor, u formua një aparat i tërë 

tekniko-administrativ si dhe u sigurua një teknologji bujqësore që do të përbënte bazën e 

SMT-ve. Paralel me aparatin tekniko-administrativ u konsolidua dhe aparati patriako-

shtetëror si garanci për kontrollin ndaj çdo forme rezistence që mund të rrezikonte 

sistemin. Ndërmjet viteve 1944-1961, edhe përbërja sociale e fshatit iu nënshtrua një 

transformimi të rëndësishëm. Një numër gjithmonë e më i madh individësh u zhvendosën 

nga zonat rurale drejt qyteteve. Këtë masë të madhe fshatarësh të urbanizuar e drejtonte 

një shtresë e cila, në sajë të besnikërisë së sprovuar dhe shërbimeve që i kishte kryer 

regjimit, u gradua në poste administrative dhe partiake. Por eksodi nga fshati drejt qytetit 

nuk ishte vetëm një fenomen elitar, por përfshiu të gjitha kategoritë sociale rurale.
532

 

                                                                                                                                                                             
hezitimin e një pjese të mirë të fshatarësisë që të futej në kooperativë se dhe në largimet nga kooperativa, të cilat 

shtoheshin nga dita në ditë..‖, shih: Sadikaj Dilaver, Masat socialiste në ekonomi, tek: Gjeçovi Xhelal (Kr), Historia 

e Popullit Shqiptar, V. 4, Tiranë: Toena, 2009, f. 211-212. Ndërsa Tajar Zavalani, tek vepra e tij e famshme Histori e 

Shqipnis, e identifikon shkakun e tërheqjes në rezistencën e masave fshatare ndaj kolektivizimit dhe në këshillat 

moderuese të sovjetikëve ndaj Enver Hoxhës, shih: Zavalani Tajar, Histori e Shqipnis, Tiranë: PHOENIX, 1998, f. 

347. Studiuesja Valentina Duka nënvizon gjithashtu se kolektivizimi në Shqipëri: ―..u zbatua gradualisht dhe jo në 

mënyrë të rrufeshme, sikundër kishte ndodhur me shpronësimin e shtresës së pasur. Ai përfundoi vetëm gjatë viteve 

‘60, së pari, sepse fshatarësia ishte kundër kolektivizimit dhe bëri qëndresë për moszbatimin e tij dhe, së dyti 

komunistët ishin të kujdesshëm në këtë pikë, pasi fshatarësia përfaqësonte shumicën dërrmuese të popullsisë e, si 

rrjedhim, zemërimi i saj mund të ishte fatal për ta..‖, shih: Duka Valentina, Histori e Shqipërisë: 1912-2000, Tiranë: 

Kristalina-KH, 2007, f. 250.  
529 Reforma agrare, që mori jetë ndërmjet viteve 1945-1947, synoi të re-dimensiononte shpërndarjen e pronës mbi 

tokën në fshatin shqiptar. Këto masa dobësuan ekonomikisht dhe politikisht shtresën e pasur rurale, e cila përbënte 

rreth 21% të popullsisë totale në benefit të 65% të popullsisë rurale e cila klasifikohej si fshatarësi e mesme ose e 

varfër. Sipas studiuesit Dilaver Sadiku këto masa synonin: ―..të forcoheshin lidhjet e shtetit me fshatarësinë dhe të 

sigurohej mbështetja e saj në zbatimin e politikës shtetërore e të luftës klasore kundër çifligarëve dhe pronarëve të 

mëdhenj të tokës, për likuidimin e bazës ekonomike dhe izolimin e tyre politik. Reforma synonte, gjithashtu, të 

përgatiste premisat për të kaluar më pas në kolektivizimin e bujqësisë..‖, shih: Sadiku Dilaver, ‗Shndërrimet e para 

ekonomike-shoqërore‟, tek: Gjeçovi Xhelal (Kr), Historia e Popullit Shqiptar, V. 4, Tiranë: Toena, 2009, f. 184-185.    
530 Sipas studiuesit Kristo Frashëri efektet sociale të reformës agrare dhe politikave të grumbullimit shtetëror patën si 

efekt zhdukjen e shtresës së pasur rurale, ‗borgjezisë rurale‘, dhe ndikimit të saj politiko-social, si edhe zhdukjen, 

njëkohësisht, e shtresës së varfër të fshatarëve argatë me pak ose aspak tokë. Kjo çoi në kthimin e fshatarësisë shqiptare 

në një fshatarësi të mesme, sipas konceptit leninist, shih: Frashëri Kristo, The History of Albania: A Brief Survey, 

Tirana, 1964. f. 332-334. 
531 Për të dhënë një shembull konkret të kësaj politike kolonizimi ideologjik të fshatit kemi shkëputur një fragment nga 

një dokument i rëndësishëm i PPSH-së: ―..Të mbahet parasysh që në fshat të dërgohen sa më shumë mësues anëtarë 

partie për të ushtruar një influencë të madhe në zhvillimin e fshatit..‖, shih: ‗Vendim i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi 

disa çështje të Partisë, të qeverisë dhe të organizatave të ndryshme» (30 prill 1949)‘, tek: Instituti i Studimeve 

Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi 

i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 40. 
532 Ky eksod e privoi botën rurale nga segmenti i saj më vital, duke e rekrutuar atë në shërbim të regjimit dhe duke e 

kthyer në një pasues të politikave të tij. Kjo kategori drejtohej kryesisht prej ish-partizanëve të cilët u emëruan në poste 

burokratike, por edhe nga fshatarë të cilët zhvendosjen në qytet për studime, punë në ndërmarrje ose poste burokratike 

e përjetuan si një ngritje në status, dhe që nga kontakti me qendrën ideologjike brendësuan shumë nga vlerat politike të 

regjimit. Përveç kësaj kategorie, një pjesë e mirë e fshatarësisë anti-komuniste gjithashtu u zhvendos nga fshati, për t‘i 
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Zhvillimi ekonomisë industriale dhe arsimimi përbënin dy faktorët kryesorë që 

mundësuan këtë zhvendosje masive të popullsisë. Ndërkohë, edhe politikat e përkujdesjes 

sociale, në formën e arsimimit falas, përkujdesit bazik higjenik dhe shëndetësor, 

pensioneve të pleqërisë, pensioneve të invaliditetit, pensioneve për prindërit e 

dëshmorëve, si dhe ndihmës ekonomike për shtresat e vobekta dhe jetimët, e thelluan 

vartësinë e segmenteve të gjera të botës rurale ndaj regjimit.
533

 Pasi fuqizoi mjaftueshëm 

pozitën e vet karshi fshatarësisë, regjimi nisi në mesin e viteve 50-të një sërë fushatash 

madhore për kolektivizimin e zonave bujqësore fushore. Edhe pse në pozita tepër të 

dobëta karshi ofensivës së shtetit fshatarët, në masën e tyre dërrmuese, i rezistuan 

kolektivizimit. Në këtë qëndresë u përfshinë pothuajse të gjitha segmentet e shoqërisë 

rurale shqiptare, që nga komunistët e deri tek kulakët, të bashkuar në interesin e 

përbashkët për të siguruar një nivel dinjitoz jetese dhe në mbrojtje të zakoneve kulturore 

rurale dhe të autonomisë tradicionale të fshatit shqiptar, të kërcënuar nga fushatat 

dominuese me karakter ekonomik, kulturor dhe politik nga ana e regjimit dhe segmenteve 

shoqërore që e mbështesnin atë.
534

 Kësisoj përplasja mes fshatarësisë dhe regjimit në këtë 

periudhë përbën fenomenin më të rëndësishëm politik, fenomen që do të ketë një ndikim 

të madh në natyrën e regjimit stalinist shqiptar dhe në dinamikat politike që e 

karakterizuan atë. Ajo përfaqësonte një përplasje sociale dhe kulturore të përmasave 

                                                                                                                                                                             
shpëtuar stigmatizimit klasor ose për të kërkuar kushte më të mira jetese në qytete pas kolektivizimit. Zhvendosja e 

kësaj kategorie gjithashtu e dobësoi rezistencën fshatare, duke e privuar atë nga pjesa më e vendosur e saj. Sipas 

statistikave ky segment, ai i të zhvendosurve nga fshati në qytet ndërmjet viteve 1938-1960, përbënte rreth 15% të 

popullsisë, shih: Drejtoria e Statistikës në Komisionin e Planit të Shtetit, 35 vjet Shqipëri Socialiste: të dhëna 

statistikore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës, Tiranë, 1979, f. 22. 
533 Për të dhënë një shembull tipik të vlerësimit nga ana e botës rurale të politikave të përkujdesjes shtetërore staliniste, 

kemi përzgjedhur letrën e fshatarit Nexhim M. nga fshati Kukur i Gramshit dërguar Enver Hoxhës, letër të cilën e kemi 

cituar edhe më sipër në këtë studim: ―..E ndjej vehten shumë të lumtur, dhe emocioni që përshkon zemrën time dhe të 

gjithë rinis të vendit tonë, kam dëshirë që unë të shpreh dashurinë që ndiej për Komitetin Qendror dhe partin e p. 

shqipnis e cila i hapi rrugët e dijes rinis dhe mbar popullit për ndërtimin e jetës së lumtun socializmin dhe gjëja që asht 

më e shtrenjt shoqërija komuniste. Për konditat e vështira familjare nuk pata mundësi më parë për të ndjekur shkollat e 

nalta të vendit. Kjo erdhi si rezultat i politikave shfrytëzuese të klikave tradhëtare të cilat i rropën popullit lëkurën. Më 

parë në fshatin tonë kishim 1 shkollë fillore ku mësonin rreth 20 nxanës. Në sajë të ekzistencës së Pushtetit Popullor 

dhe të kujdesit të vazhdushëm të partis në fshatin tonë u ngrit shkolla 7 vjeçare ku mësojn rreth 200 nxanës....Fshati 

jonë u kolektivizua. Kjo qe fitorja vendimtare për ndërtimin e socializmit në fshat. Jeta ime në të kaluarën ka qenë 

shumë e keqe. Ju siguroj shoku Enver se nuk do të vuaj më as për bukë as për ndonjë gjë tjetër..‖, shih: AQSH, Fondi 

14 (STR), Viti 1960, D. 841, Fl. 14-16. 
534 Uniteti i botës rurale shqiptare karshi ofensivës kolektivizuese pranohet gjerësisht nga studiuesit: ―..në shumë raste 

komunistët ishin ata që hezitonin të futen apo dhe të qëndrojnë në kooperativë. Kështu në një raport të dikasterit të 

bujqësisë përmenden disa fshatra në Berat dhe në Tiranë, ku mjaft fshatarë, ndër ta dhe komunistë, po orvateshin të 

prishnin kooperativat e ngritura..‖, shih: Sadikaj Dilaver, Masat socialiste në ekonomi, tek: Gjeçovi Xhelal (Kr), 

Historia e Popullit Shqiptar, V. 4, Tiranë: Toena, 2009, f. 212. Ky unitet konfirmohet qartësisht edhe nga informacionet 

e gjendura në letërkëmbimin mes udhëheqësve dhe popullsisë në periudhën nën studim. Shumë nga komunistët e 

dënuar për agjitacion dhe propagandë, kishin rënë në rrjetën e Sigurimit pikërisht si pasojë e kundërshtimit të tyre ndaj 

kolektivizimit. I tillë ishte përshembull rasti i Jani K. nga Gjirokastra, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, 

Fl. 241-267. Të shumtë ishin gjithashtu komunistët e përjashtuar nga partia si pasojë e ngurrimit të tyre, ose familjarëve 

të tyre për të hyrë në kooperativa. Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e Halil T. nga fshati Qerret i 

Pukës. Në informacionin e aparatit drejtuar Enver Hoxhës, pas letrës së ankesës që Haliti i kishte dërguar këtij të fundit, 

shkaku i përjashtimit të Halilit shprehet tepër qartë: ―..Përjashtimi nga partija është për arsye se familja e tij nuk ka 

hyrë në kooperativë gjë që ka influencuar negativisht në kolektivizimin e fshatit të tij..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.824, Fl. 62. Por forma më e zakonshme e ‗sabotimit‘ të kooperativave nga komunistët ishte largimi i tyre 

nga fshati për të punuar në burokraci ose në qytete. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një letër nga 

fshatari Halit F. nga fshati Soropull i Përmetit, dërguar Enver Hoxhës, ku letërshkruesi ankohej për braktisjen në masë 

që komunistët i kishin bërë punës bujqësore në kooperativë duke u zhvendosur në qytete: ―..Këtu komunistët nuk 

punojnë sa duhet si komunist por kanë gjetur rrugëdalje me të shpërngulur nga fshati. Që kjo ka rënë shumë në sy të 

keq në popull. Nuk më duket e mirë sepse Partia ka thënë do ta bëjë si Qytetin dhe Fshatin..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 150-153 
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dramatike, një ‗luftë civile pa armë‘, mes dy grupimesh të mëdha: aparatit partiako-

shtetëror dhe asaj pjese të shoqërisë shqiptare që e mbështeste atë në zbatimin e 

transformimit radikal stalinist nga njëra anë, dhe shumicës së fshatarësisë nga ana tjetër, e 

cila përpiqej me çdo kusht ti shpëtonte ‗kapistrës‘ së dominimit dhe shfrytëzimit 

ekonomik, të degradimit social në një koloni të brendshme, dhe të tëhuajtësimit kulturor 

sipas recetave ideologjike staliniste. Për shkak të raportit asimetrik të mjeteve të pushtetit, 

regjimi, ndërmjet viteve 1956-1961, e arriti objektivin e tij afatshkurtër, atë të 

kolektivizimit të pjesës dërrmuese të ekonomive agrare dhe të shuarjes së çdo 

kundërshtimi të hapur.
535

 Por përballja nuk u shua, ajo thjesht ndryshoi formë. Qëndresa e 

fshatarësisë shqiptare mori një natyrë pasive, u kthye në një fenomen qëndrese jo të hapur 

porse të tërthortë. Arma kryesore e kësaj qëndrese ishte produktiviteti i ulët. Kjo përbënte 

një strategji tipike, të hasur në historikun e qëndresave fshatare të çdo kulture ndaj 

sunduesve, dhe paraqet një fenomen jashtëzakonisht të ngjashëm me qëndresën e 

fshatarësisë sovjetike ndaj politikave të ngjashme shtetërore.
536

 Kjo rezistencë do të çonte 

në dështimin e programit modernizues agrar të stalinizmit shqiptar, duke kompromentuar 

rrjedhimisht edhe zhvillimin industrial. Duke konsumuar, frustruar, ekstremizuar dhe 

brutalizuar aparatin partiako-shtetëror, duke e shtyrë atë drejt përdorimit intensiv të 

dhunës si mjet kontrolli, duke e përballur regjimin me mungesa të shumta të mjeteve të 

konsumit për popullsinë urbane, qëndresa pasive fshatare i shkaktoi stalinizmit shqiptar 

disfatën më serioze politike, disfatë e cila në terma afatgjatë do të ndikojë shumë në de-

legjitimimin dhe shembjen e tij përfundimtare. Ky kapitull, përveç të tjerave, do rreket të 

vëzhgojë këtë përballje përmes letrave të fshatarësisë dhe korrespondencës shtetërore mbi 

këto letra. Kësisoj në këtë studim ne do të bazohemi si në këndvështrimin e masës së 

fshatarëve ashtu dhe në atë të kundërshtarëve të tyre. 

Si fillim nevojitet të analizojmë konceptin e rezistencës fshatare, një temë qendrore në 

studimet bashkëkohore mbi raportin ndërmjet regjimeve staliniste dhe popullsive të tyre 

rurale. Studiuesit e përkufizojnë rezistencën e fshatarësisë ndaj programeve 

transformuese radikale staliniste si një përbashkësi mendimesh, sjelljesh dhe veprimesh 

në antitezë me politikat agrare të regjimeve të tipit sovjetik.
537

 Kjo qëndresë kishte një 

                                                           
535 Deklarata e fitores së rendit kooperativist mbi rezistencën fshatare u dha në Kongresin e IV-të të PPSH-së, në shkurt 

të vitit 1961: ―..Përfundoi transformimi socialist i bujqësisë, duke u zgjidhur kështu me sukses një nga çështjet më të 

ndërlikuara të periudhës kalimtare nga kapitalizmi në socializëm. Fshatarësia jonë, me besim të patundur te Partia, hyri 

përfundimisht në rrugën e kolektivizimit dhe ecën me vendosmëri në këtë rrugë, e bindur plotësisht për epërsinë e saj 

ndaj ekonomisë së vogël individuale. Ky është një shembull tjetër i shkëlqyer i zbatimit në praktikë të planit leninist të 

kooperimit..(..)..Kongresi vëren me kënaqësi se kolektivizimi i bujqësisë u realizua me sukses një vit para afatit. Me 

përjashtim të zonave me karakter të theksuar malor, në të gjitha fshatrat e republikës janë ngritur kooperativa 

bujqësore, të cilat përfshijnë 85 për qind të tokës - arë që zotëron fshatarësia dhe më se 71 për qind të ekonomive 

bujqësore. Kjo është një nga fitoret më të shkëlqyera të Partisë e të popullit tonë, që tregon edhe një herë unitetin e 

pathyeshëm të Partisë me popullin, pjekurinë politike të fshatarit tonë, i cili e përqafon me bindje dhe vendosmëri 

kolektivizimin, si rrugën e vetme të drejtë për të dalë një herë e përgjithmonë nga prapambetja dhe për të ndërtuar jetën 

e re socialiste në fshat..‖, shih: ‗Rezolucion i Kongresit IV të PPSH për raportin «Mbi veprimtarinë e Komitetit 

Qendror të PPSH», (20 shkurt 1961)‘, tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi III, Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1970, f. 

522, 527-528. 
536 Për një përmbledhje studimore mbi shkaqet, natyrën dhe metodat e qëndresës së fshatarësisë sovjetike kundrejt 

rendit kooperativist stalinist shih: Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant 

Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 205-233; Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & 

Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 5-7. 
537 Për një përkufizim të rezistencës pasive të fshatarësisë brenda kooperativave shih: Viola Lynne, Peasant Rebels 

Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 237-238. 
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ideologji të sajën, të mbështetur kryesisht tek vlerat tradicionale, e cila i kundërvihej 

diskursit ultra-modernizues të regjimit, dhe në të ashtuquajturën ‗ekonomi morale‘ e cila i 

kundërvihej normave ekonomike të politikës agrare staliniste.
538

 Ekonomia agrare 

staliniste karakterizohej nga mungesa e theksuar e produkteve bujqësore dhe mallrave të 

konsumit për fshatarësinë duke e degraduar këtë të fundit në kufijtë e mbijetesës për 

hesap të procesit akumulues shtetëror. E lindur nga privacioni material dhe nga mëria e 

masave rurale ndaj shfrytëzimit ekonomik dhe degradimit në statusin e bujkrobërisë dhe 

gjysmë-kolonisë për hesap të qytetit dhe industrisë, ekonomia morale synonte të 

rivendoste drejtësinë në shpërndarjen e burimeve dhe e të ardhurave nga puna duke 

përdorur metoda rishpërndarjeje të produkteve të punës kooperativiste, duke vendosur 

interesin ekonomik familjar mbi atë të kolektivit, ose interesin ekonomik të kolektivit 

fshatar mbi atë shtetëror, duke iu shmangur detyrimeve shtetërore dhe duke tjetërsuar ose 

edhe grabitur pronën e socializuar, etj.
539

 Ideologjia rezistencës synonte de-legjitimimin e 

vlerave dhe normave të rendit rural bolshevik, duke iu kundërvënë atyre vlerat dhe 

normat zakonore të komunitetit fshatar. Për të dhënë një shembull: politikave anti-fetare 

të regjimit fshatarësia i kundërpërgjigjej duke ri-vitalizuar zakonet fetare dhe besytnitë.
540

 

Politikave të regjimit që synonin shkatërrimin e strukturave fisnore dhe patriarkale si dhe 

afirmimin e pavarësisë së individit, fshatarësia u kundërpërgjigjej duke ritheksuar 

hierarkitë tradicionale dhe parimet tradicionale të mbivendosjes së komunitetit mbi 

individët e veçantë.
541

 Diskursit zyrtar të luftës së klasave, që synonte përçarjen dhe 

                                                           
538  Koncepti i ‗ekonomisë morale‘ u krijua nga historiani shquar marksist britanik Edward. P. Thompson, gjatë 

studimeve të tij mbi efektet e kapitalizmit të hershëm në shoqërinë angleze të fund-shekullit të XVIII-të. Sipas 

Thompsonit, nën ndikimin e një kulture tradicionale anti-kapitaliste, masat angleze përdornin forma rishpërndarjeje të 

të ardhurave nga prodhimi në antitezë me ideologjinë e ‗ekonomisë së tregut‘, shpeshherë të shprehur edhe dhunshëm 

me sulmin e turmave mbi magazinat e tregtarëve dhe plaçkitjes së mallit. Ky sistem rishpërndarjeje bazohej në logjikat 

tradicionale të tregut dhe e konsideronte imorale logjikën kapitaliste të kërkesës dhe ofertës, shih: Thompson E.P., The 

making of the English working class, New York: Vintage, 1966, f. 62-63. Këtë koncept e zhvilloi më tej antropologu 

amerikan James C. Scott, i cili e cilësoi ekonominë morale si një tipar të kudogjendur të kulturave fshatare pre-

industriale, të cilat të kërcënuara kurdoherë nga uria endemike dhe në kufijtë e mbijetesës tregohen gjithmonë 

teknologjikisht konservatore ndaj formave të reja të prodhimit, konservojnë ‗zakonet teknike‘, si dhe theksojnë unitetin 

brenda komunitetit ndërmjet lidhjeve patronale dhe të përkujdesjes reciproke mes fshatarëve të pasur dhe atyre të 

varfër, konservojnë ‗zakonet sociale‘, shih: Scott James C., The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and 

Subsistence in Southeast Asia, New Heaven: Yale University Press, 1979, f. 2-4. Qoftë Thompsoni ashtu edhe Scott e 

përdorën këtë koncept për të studiuar sjelljen e fshatarësive përballë përhapjes së metodës kapitaliste të prodhimit, 

ekonomisë së tregut, dhe tronditjeve sociale dhe kulturore që ato përfaqësonin për botën tradicionale rurale. Studiuesit 

revizionistë të politikave agrare të stalinizmit e huazuan konceptin e ekonomisë morale për të interpretuar morinë e 

sjelljeve rezistuese të fshatarësisë ndaj pushtetit bolshevik, i cili përfaqësonte si një imponim të një mënyre të re 

prodhimi, një kërcënim për mbijetesën materiale të fshatarësisë si pasojë e përthithjes shtetërore të produkteve të punës, 

ashtu edhe një kërcënim për unitetin dhe solidaritetin zakonor të komunitetit agrar nëpërmjet politikës së luftës së 

klasave, shih: Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: 

Oxford University Press, 1996, f. 206-210. 
539 Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford 

University Press, 1996, f. 209. 
540 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim letrën e disa fshatarëve nga Mamurrasi, drejtuar KQ, 

ku ata ankohen për pengimin e ndërtimit të një kishe nga ana e organeve të pushtetit të Krujës: ―..Shpjegime të tilla që 

kundërshtojnë njëra tjetrën, nuk justifikojnë pushtetin lokal QË TË NA PRIVOJË NGA NJË E DREJTË 

KUSHTETORE, SIÇ ËSHT AJO E USHTRIMIT TË FUNKCIJONEVE  FETARE, PSE SIPAS RITIT KATOLIK 

FUNKCIJONET FETARE USHTROHEN NË FALTORE...Të bindur se kjo ndalesë ësht një urdhër arbitrar i organeve 

të pushtetit lokal, të bindur gjithashtu se një kërkim i till nuk ësht në kundërshtim me rendin e ri shoqëror, që siguron 

funkcijonet fetare brenda caqeve të besimit, i drejtohemi Juve dhe bëjmë apel për një përkrahje të çështjes sonë, që e 

konsiderojmë të drejtë dhe jetike për ndjenjat tona fetare të katërqind familjeve katolike, të gjithë besnikë të Rregjimit 

popullor..:, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.814, Fl. 14-16. 
541 Ky fenomen mund të konstatohet më lehtësisht në përbuzjen e komuniteteve rurale ndaj vajzave të cilat prishnin 

martesat e kombinuara nga fisi për tu lidhur me njeriun e dashur. Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur letrën e 
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veçimin e segmenteve me influencë brenda komunitetit, fshatarësia iu përgjigjej duke 

ritheksuar lidhjet tradicionale dhe duke mbrojtur ata që ishin nën shënjestrën e 

regjimit.
542

 Mbi këtë ideologji bazoheshin një mori sjelljesh dhe veprimesh, të cilat 

synonin ti kundërpërgjigjeshin akteve të pushtetit partiako-shtetëror, duke synuar 

dështimin e tyre, herë me metoda kundërvënieje të hapur, si psh.: protesta, kundërshtimi 

dhe rebelimi, por më shpesh me anë të një qëndrese pasive ose të tërthortë, që synonte 

frustrimin dhe dështimin e projekteve të aparatit të regjimit. Kjo rezistencë pasive kishte 

disa forma tipike, pothuajse identike me modelin origjinal sovjetik dhe të shoqërive të 

tjera agrare ku u implementua modeli agrar stalinist, si psh.: disiplina e ulët e punës në 

kooperativa; produktiviteti i ulët; ruajtja, zgjerimi dhe zhvillimi i asaj sasie të pakët prone 

private që regjimi u kishte toleruar, në formën e kopshtit personal dhe bagëtive familjare; 

largimi nga kooperativa drejt qytetit ose sigurimi i një pune jashtë kooperativës; sabotimi 

i prodhimit dhe dëmtimi makinerive bujqësore shtetërore; vjedhja dhe shpërdorimi i 

pronës socialiste nëpër kooperativa, mos-kujdesa dhe dëmtimi i bagëtisë dhe foragjereve; 

izolimi, kundërshtimi dhe lufta ndaj njerëzve të regjimit brenda fshatit si dhe përkrahësve 

të tyre në gjirin e vetë komunitetit, etj.  

Autoritetet shqiptare e shihnin këtë rezistencë nën optikën klasike të mentalitetit stalinist: 

si një produkt të influencës dhe intrigave të kulakëve, ose elementëve të tjerë armiqësorë, 

dhe të mentalitetit të prapambetur fshatar, të ndjenjave të forta të pronësisë të ngulitura 

thellë në ndërgjegjen e masave agrare.
543

 Ndaj dhe ashpërsimi luftës së klasave nëpërmjet 

                                                                                                                                                                             
Hasije I., një vajzë çame me punë llogaritare në kooperativën e konsumit Konispol, drejtuar Enver Hoxhës. Hasija 

kërkonte mbrojtjen dhe ndihmën e udhëheqësit për shkak se ajo kishte prishur dëshirën familjare për tu martuar me një 

djalë të zgjedhur prej tyre, duke nisur një lidhje dashurie me mësuesin e fshatit: ―..Në vitin 1959 familja ime më fijoj me 

një djalë çam të ardhur në vendin tonë. Mirëpo unë e prisha këtë fijes dhe në kundërshtim me dëshirën e familjarëve të 

mi pasi i dashuruash me të quajturin Aleko T. me detyrë arsimtar në Konispol bëra martese fakti nga e cila më ka 

lindur edhe një fëmijë...u nisa për në fshat, mirëpo në mes të rrugës që shkoja për në fshat me korjerën më takon një 

oficer operativ i sigurimit dhe më thot që të mos shkojë në fshat për shkak se ay më ka lënë dhe familja ime nuk më 

pranon më në shtëpi..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.894, Fl. 52-65. 
542 Ky fenomen mund të konstatohet shpesh në rastet e aplikimit të moderuar të luftës së klasave brenda fshatit, ose 

edhe të mbrojtjes dhe përkrahjes edhe nga komunistët e fshatit ndaj atyre të cilësuar si të përjashtuar. Për të dhënë një 

shembull në këtë drejtim do të citojmë rastin e Fejzo S. nga fshati Luftinjë i Tepelenës. Fejzoja ishte përjashtuar nga 

shkolla tregtare e Durrësit për shkak se ishte zbuluar se qe i biri i një ballisti, dhe për këtë ai shkoi dhe u ankua në KQ. 

Por ankesa nxiti organet drejtuese të hetonin se si kishte mundur djali i një ballisti të hynte në shkollën e 

sipërpërmendur me gjithë pengesat biografike. Pas hetimit rezultoi se Fejzoja ishte pranuar në shkollë në sajë të një 

rekomandimi të gënjeshtërt të Organizatës së partisë së fshatit. Komiteti partisë së Durrësit u kritikua për neglizhencën 

e tij, duke pranuar një student nga një rreth tjetër pa verifikuar më parë me Komitetin ekzekutiv përkatës. Haki Toska 

urdhëroi ndëshkimin e anëtarëve të Organizatës së partisë së fshatit Luftinjë me anën e një shënimi tjetër: ―Dhe të venë 

përpara përgjegjësisë ata që kanë shtrembëruar (kanë informuar keq)‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 

762, Fl. 20-32. 
543 Një parim i tillë haset që në aktet e para të regjimit në fushën e politikave të tij agrare: ―..Organizatat e Partisë duhet 

të kenë parasysh se fshatari, për natyrën e tij, do të kërkojë rrugën që i jep fitime më të mëdha e të çastit, pa parë 

perspektivën dhe interesin e përgjithshëm. Në këtë rrugë do të na pengojnë dhe kulakët, të cilët, në bashkëpunim me 

tregtarët ose matrapazët e qyteteve, do të kërkojnë të sabotojnë grumbullimet e shtetit për t'i lënë vend të lirë tregut të zi 

e spekulimit..‖, shih: ‗Instruksion i KQ të PPSH mbi detyrat e organizatave të Partisë për sistemin e ri të grumbullimit 

dhe të furnizimit të popullsisë.‘ (18 janar 1949). Po ky parim do të shërbente edhe si një shpjegim kryesor për 

qëndresën e fshatarëve kundër kolektivizimit në vitet 50-të: ―..Duhet pasur parasysh se zgjerimi i kolektivizimit të 

bujqësisë nuk po bëhet te ne në kushtet e shuarjes së luftës së klasave, por bëhet në ashpërsimin e luftës së klasave. 

Kulakët dhe armiqtë e tjerë të klasës e dinë mirë se zgjerimi i kolektivizimit të bujqësisë 

shpejton ditën e tyre të vdekjes, ditën e likuidimit. Pra ata do të përpiqen me të gjitha mjetet, duke kërkuar metoda të 

reja të luftës, për të penguar kolektivizimin e bujqësisë, për ta sabotuar atë. Prandaj është e nevojshme që organet e 

Partisë dhe të pushtetit të forcojnë vigjilencën politike për të goditur në kohën e duhur çdo orvatje të armiqve të klasës, 

për të penguar dhe për të sabotuar kolektivizimin e bujqësisë..‖, shih: ‗Vendim i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi 

realizimin e detyrave të planit të shtetit të vitit 1955 dhe masat për sigurimin e realizimit të planit të shtetit të vitit 
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demaskimit, izolimit dhe ndëshkimit të armiqve, si dhe propaganda intensive ideologjike 

për të çrrënjosur nga ndërgjegjja konceptet e vjetra të pronësisë, konsideroheshin 

gjerësisht, si nga udhëheqësit ashtu dhe nga apartçikët, si ‗ilaçi‘ i duhur.
544

 Për stalinistët 

shqiptarë rezistenca rurale nuk qe gjë tjetër veçse përpëlitja e botës së vjetër përpara 

zhdukjes së saj përfundimtare. Këtij konceptimi ideologjik të realitetit rural autoritetet 

staliniste shqiptare do ti qëndrojnë besnikë deri në vitet e fundit të sundimit të tyre, duke 

intensifikuar përpjekjet për nënshtrimin e plotë të fshatarësisë nëpërmjet socializimit total 

të ekonomisë bujqësore, duke ashpërsuar kësisoj atë përballje që në fund do ti jetë fatale 

vetë regjimit.
545

 Ruajtja e një konceptimi të pastër stalinist për sa i përket realitetit rural 

nuk përjashtonte automatikisht nevojën dhe gatishmërinë e autoriteteve shqiptare për të 

përdorur metoda të tjera anashkalimi ndaj rezistencës fshatare, përveç terrorit dhe 

propagandës. Tërheqjet nga politika të caktuara veçanërisht jo-popullore; kompromisi me 

kulturën zakonore fshatare dhe disa nga nevojat e tyre bazike; si edhe, kooptimi dhe 

rekrutimi i segmenteve të caktuara fshatarësisë në kampin e vet, nëpërmjet ngritjes në 

poste pushteti dhe statusi; përkujdesja sociale dhe shëndetësore me shtrirje të gjerë, si dhe 

arsimimi, përbënin ndoshta mjetet më të suksesshme që mundësuan ruajtjen e një 

ekuilibri, me gjithë kundërvënien e hapur të interesave ekonomike dhe botëkuptimeve, 

mes regjimit dhe masës së fshatarësisë.
546

 Rezistenca fshatare në këtë drejtim arriti disa 

                                                                                                                                                                             
1956». (28 dhjetor 1955)‘, tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore 

të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 21, 565. 
544 Brendësimi i këtij mentaliteti nga aparatçikët, si në provinca ashtu dhe në qendër, duket fare qartë nëse marrim si 

shembull raportet e instruktorëve të KQ të dërguar nëpër fshatra me qëllim hetimin e problemeve të ndryshme. Në 

pothuajse të gjitha këto raporte, instruktoret nënvizojnë gjithmonë dy shkaqe për të shpjeguar problemin: punën nën 

rrogoz të kulakëve dhe punën e dobët të organeve lokale të partisë për të nxitur te fshatarësia ndërgjegjësimin për 

benefitet e kolektivizimit. Për të dhënë një shembull klasik në këtë drejtim do të përmendim një rast të vitit 1960-të, që 

e kemi cituar edhe më sipër gjatë këtij studimi. Një grup fshatarësh, nga fshati Thumanë lokaliteti Mamurras, i dërguan 

një telegram KQ për të kërkuar dëmshpërblimin e pemëve frutore të kopshteve të tyre personale që u ishin marrë nga 

NBSH-Thumanë, si dhe për të kërkuar pagesat e punës së tyre që ndërmarrja nuk ua jepte. Fshatarët theksuan se nëse 

kërkesat e tyre nuk plotësoheshin ata nuk do të dilnin në punë. Për të verifikuar situatën në terren Drejtoria e bujqësisë 

pranë KQ dërgoi një inspektor, i cili në raportin e tij do ta identifikonte kësisoj shkakun e vërtetë të ngjarjes: ―..pjesa 

dërrmuese e punonjësve është sqaruar për këtë vendim (mospagimin e ditëve të punës dhe pemëve frutore, SM) dhe ka 

vazhduar të punojë me qejf, por elementi kulak dhe armik duke çfrytëzuar dobësitë e organizatës bazë si dhe të 

personelit të sektorit kanë ngjallur mos kënaqësira dhe kanë nxitur punonjësit të ankohen me lutje dhe telegrame deri 

në Komitetin Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë...çështja rezulton se elementi armik i përbërë prej Met H. Rem 

H...si dhe prej Dod V. dhe Pashk V. kanë organizuar në mënyrë të fshehtë (natën) punën armiqësore duke mbledhur 

firmat e të gjithë punonjësve dhe duke bërë presion në drejtorinë e ndërmarjes se në rast se ndërmarja nuk do të 

mbante premtimin që ju kishte dhënë punonjësve para se të shkrihej kooperativa, punonjësit e këtij sektori nuk do të 

delnin në punë. Më datën 21-6-60 kjo situatë u zbulua dhe me masën që u muar në vënd punonjësit vazhduan punën, 

kurse elementi kulak ju dha për ndjekje ligjore organeve të Punëve të Mbrendëshme. Për mejtimin t‟im përgjegjësi të 

rëndë në krijimin e kësaj situatë në këtë sektor mban organizata bazë e Partisë, e cila nuk ka lëftuar siç duhet për tja u-

bërë të qartë punonjësve dekretin nr.3052..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.879, Fl. 3-7. 
545 Kjo u shpërfaq me masat ekstreme të ndërmarra në vitet 60-70-të, masa të cilat konsistonin në kufizimin ekstrem të 

oborrit kooperativist dhe sidomos me tufëzimin e bagëtive të këtij oborri. Këto politika çuan në rënien drastike e të 

ardhurave të fshatarësisë – sipas studiuesve deri në 40% - dhe dëmtuan rëndë ekonominë bujqësore. Këto masa 

dëshmojnë për botëkuptimin dogmatik stalinist të udhëheqjes shqiptare, në një kohë kur të gjitha regjimet e tjera 

socialiste lindore ndërmorën hapa në kah të kundërt me këtë drejtim, shih: Sadikaj Dilaver, ‗Masa të tjera në fushën e 

ekonomisë‟, tek: Gjeçovi Xhelal (Kr), Historia e Popullit Shqiptar, V. 4, Tiranë: Toena, 2009, f. 282-283.  
546 Kjo qasje e kujdesshme dhe e moderuar ndaj disa prej kërkesave të domosdoshme të botës fshatare duket qartë në 

shënimet e udhëheqësve në letrat ankimuese të fshatarëve kundrejt zellit kolektivizues të burokratëve lokalë. Për të 

dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një shënim të Enver Hoxhës mbi letrën e fshatarit Ilia B., nga Narta e 

Vlorës, i cili i ankohej udhëheqësit se autoritetet e Vlorës po e rrënonin ekonomikisht nëpërmjet barrës tatimore për ta 

shtrënguar të futej në kooperativë. Hoxha la këtë shënim në letrën në fjalë: ―Shoku Mihallaq. (Mihallaq Gjinkasi, 

asokohe sekretar i parë i Komitetit të partisë së Vlorës, SM) Ta studjojë me kujdes dhe të mos merren masa „presioni‟ 

për ta futur në kooperativ. Në qoftë se duhet të paguaj tatime këto të vendosen sipas ligjit dhe as gjë më tepër‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 850, Fl. 55. 
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objektivë të rëndësishëm. Rendi i ri rural që krijohet si pasojë e kolektivizmit nuk ishte ai 

që regjimi planifikonte në projektin e vet, porse një produkt i kompromisit mes 

fshatarësisë dhe regjimit, ku regjimi mjaftohet me përthithjen e pjesës së domosdoshme 

të produktit bujqësor dhe masat fshatare ruajnë elementët bazikë të kulturës së tyre 

tradicionale, duke e përshtatur rendin kooperativist ndaj vlerave të tyre kulturore dhe 

nevojave  të tyre social-ekonomike. 
547

   

Organizimi i punës kooperativiste përbënte një ndër temat qendrore të përballjes mes 

fshatarësisë dhe regjimit. Regjimi dëshironte, si në të gjitha drejtimet, të transformonte 

kulturën fshatare të punës duke e përafruar me atë të fabrikës, të qytetit. Në këtë drejtim 

disiplinimi i forcës punëtore ishte një pikë kyçe. Fshatarët duhet të mësoheshin të 

punonin me orar të standardizuar, të organizuar në brigada, të racionalizonin kohën e 

punës, të kualifikoheshin vazhdimisht për tu kthyer në mjeshtra, etj. Plus kësaj, stalinizmi 

shqiptar, njëlloj si modeli origjinal sovjetik, u rrek të zbatonte edhe politikat e 

emulacionit socialist, të stakhanovizmit, në kolektivat bujqësore.
548

 Kjo dëshirë e zjarrtë 

për ti transformuar kooperativistët në proletarë bujqësorë do dështonte tërësisht si pasojë 

e refuzimit të masave agrare për t‘ju nënshtruar disiplinimit industrial të procesit 

prodhues, ndaj dhe regjimi do të tërhiqej, duke u përpjekur të siguronte të paktën një 

pjesëmarrje të kënaqshme në punë. Kjo disiplinë e domosdoshme përmblidhej në 

kërkesën këmbëngulëse ndaj anëtarëve të kooperativave për tu paraqitur në punë.
549

 

Shumica e kooperativistëve, për shkakun e të ardhurave të pakta, kryenin shumë pak ditë 

pune në kooperativë për tu përqendruar tek puna në kopshtet personale, ose duke gjetur 

punë jashtë kooperativës, megjithëse banonin në fshatrat e përfshira nga kooperativa ku 

                                                           
547 Studiuesit revizionistë theksojnë se rendi rural sovjetik i krijuar si pasojë e kompromisit mes regjimit dhe masës 

fshatare ishte aq i qëndrueshëm saqë autoritetet post-sovjetike në vitet 90-të të shekullit të shkuar hasën në shumë raste 

në kundërshtimin e fshatarësisë në projektin e tyre liberal për të dekolektivizuar ekonominë bujqësore dhe për t‘ia 

nënshtruar atë parimeve klasike të kapitalizmit agrar. Sipas studiuesve edhe dekolektivizimi, njësoj si kolektivizimi, 

përbënte një politikë që iu imponua fshatarësisë nga jashtë, nëpërmjet urdhrave burokratikë nga lart, dhe përbënte 

gjithashtu një sakrifikim të interesave fshatare për hesap të projektit ideologjik dhe interesave ekonomike jo të tyret, 

shih: Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford 

University Press, 1996, f. 240; Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & Survival in the Russian Village 

After Collectivization, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 319-320. Në rastin e Shqipërisë, forca politike 

kryesore liberale, Partia Demokratike, arriti të kthehet në një faktor me peshë në gjirin e fshatarësisë vetëm pasi u 

mohoi rikthimin e tokës pronarëve të dikurshëm, dhe pasi garantoi një rishpërndarje ‗anti-kapitaliste‘ të tokës sipas 

parimit ‗toka atij që e punon‘, me anë të ligjit Nr. 7501, datë 19.07.1991, ‗Për Tokën‘. Përveç Shqipërisë, në të gjithë 

Evropën lindore vetëm Bullgaria adoptoi një qasje të tillë në rishpërndarjen e tokës së kolektivizuar, shih: Biberaj 

Elez, Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy, Boulder: Westview Press, 1998, f. 117-118. 
548 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga rezolucioni i Plenumit të VI të KQ të 

PPSH, të mbajtur në marsin e vitit 1953: ―..Rëndësi e veçantë duhet t'i vihet organizimit të punës dhe forcimit të 

disiplinës, forcimit të ndërgjegjes socialiste në punonjësit e ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. Të organizohet 

emulacioni, në mënyrë që punonjësit të sigurojnë prodhime të larta në bujqësi. Të goditet ashpër çdo qëndrim indiferent 

dhe i pandërgjegjshëm ndaj pasurisë shtetërore. Organizatat profesionale të përforcojnë punën e tyre me punonjësit e 

bujqësisë në ndërmarrjet bujqësore e blegtorale..‖, shih: ‗Vendim i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi masat për 

përmirësimin e bujqësisë», (3 mars 1953) tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, 

Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit 

Politik, 1972, f. 869. 
549 ―..Të sigurohet pjesëmarrja në punë e të gjithë anëtarëve dhe e anëtareve të kooperativës, të cilët duhet të kryejnë 

minimumin e domosdoshëm të ditëve të punës. Të luftohen tendencat për të shtuar njerëzit që punojnë në administratë. 

Për të mos shpërdoruar ditët e punës, gjë që dëmton rëndë ekonominë kolektive, kooperativave bujqësore t'u 

rekomandohet të planifikojnë që në fillim të vitit sasinë e ditëve të punës që do të duhen për çdo degë e kulturë 

kryesore dhe të organizojnë kontroll rigoroz për zbatimin e këtij plani..‖ shih: ‗Vendim i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi 

masat për përmirësimin e bujqësisë», (3 mars 1953) tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të 

PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e 

Librit Politik, 1972, f. 870. 



149 
 

qenë anëtarë.
550

 Përveç burrave, edhe pjesëmarrja e grave në punët e  kooperativave linte 

shumë për të dëshiruar. Fshatarët nuk i nxirrnin gratë në punë me pretekstin e zakoneve 

prapanike të trashëguara, duke u përpjekur në këtë mënyrë të përdornin retorikën e 

sistemit kundër vet‘ sistemit. Disa nga justifikimet e tjera të përdorura rëndom si formë 

refuzimi ndaj pjesëmarrjes së grave në prodhim ishin: ngarkimi i femrës rurale me punët 

shtëpiake; impenjimi tyre për përkujdesjen ndaj fëmijëve në kushtet e mungesës së 

theksuar të kopshteve në fshatra; impenjimi i tyre për përkujdesjen ndaj të moshuarve ose 

të sëmurëve, gjendja shëndetësore dhe mosha e shkuar, etj.
551

 Edhe ngjarje periferike, si 

rastet e imoralitetit mes grave fshatare dhe drejtuesve të kooperativës, shpeshherë 

shfrytëzoheshin si një shkak për t‘ju shmangur punës në kooperativa.
552

 Edhe kur 

paraqiteshin në punë fshatarët nuk e respektonin orarin zyrtar, shpeshherë edhe në sajë të 

tolerancës së kuadrove të kooperativës që me raste mbyllnin një sy në këtë drejtim. 

Mirëmbajtja e veglave të punës dhe bagëtive të kolektivizuara qe gjithashtu një problem 

madhor për sa i përket disiplinës së punës. Mosmarrëveshjet dhe sherret mes anëtarëve të 

kooperativës shërbenin gjithashtu si shkak për të thyer pjesëmarrjen në prodhim dhe për 

të mos zbatuar urdhrat e drejtuesve të kooperativës, duke krijuar kaos dhe ndërprerje të 

vazhdueshme të punës.
553

 Edhe në ato raste kur punohej, produktiviteti linte shumë për të 

dëshiruar, dhe fshatarët në mjaft raste ‗tërhiqnin këmbët zvarrë‘ në zbatimin e detyrave. 

Cilësia e punës gjithashtu ishte e një niveli të pakënaqshëm, duke frustruar shpresat e 

drejtuesve të bujqësisë për të fuqizuar eksportet dhe nevojën e autoriteteve partiako-

shtetërore për valutë të fortë. Nga këndvështrimi autoriteteve shkaku kryesor i kësaj 

                                                           
550 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e komunistit Shyqyri P. nga fshati Galem i 

Beratit. Në një letër dërguar Enver Hoxhës, Shyqyriu i lutej të ndërmjetësonte pranë Komitetit të partisë Berat për 

transferimin e tij përfundimtar nga fshati në qytet, ku ai prej disa vitesh punonte në ndërtim, për arsye se në fshat 

gjendja e tij ekonomike linte shumë për të dëshiruar. Në përgjigjen e vet, Komiteti i partisë Berat informoi se Shyqyriu 

ishte jo vetëm anëtar partie, por edhe sekretari org. bazë të fshatit, dhe se qëndrimi i tij kundrejt kooperativës ishte 

shumë poshtë pritshmërive për një komunist. Enver Hoxha, dukshëm i indinjuar, la këtë shënim mbi shkresën e 

sipërpërmendur: ―Anëtar partije i bukur! Na qenka edhe sekretar‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 828, Fl. 

204-207. 
551 Të shumta janë kërkesat nga ana e popullatës për tu larguar nga puna në bujqësi me pretekst gjendjen shëndetësore 

dhe moshën e shkuar. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e Sherife Gj. punonjëse 

pranë Ndërmarrjes bujqësore Cërrik. Sherifja u paraqit pranë aparatit të KQ në Tiranë me kërkesën për takim me Enver 

Hoxhën. Ajo kërkonte ti gjendej një punë më e lehtë sepse pretendonte se, për arsye moshe dhe shëndeti, nuk mund të 

përballonte sforcimin e madh fizik të punës në ara, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 790, Fl. 98. 
552 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një rast të ndodhur në fshatin Qereshnik të Beratit. Në 

një letër dërguar Enver Hoxhës, ndihmës-llogaritarja ë kooperativës, Meto T. ankohej për kryetarin dhe sekretarin e 

org. bazë të cilët kishin marrë masa ndëshkuese ndaj saj me shkak lidhjen jashtë-martesore me një brigadier. Si pasojë e 

kësaj fshati kishte nisur ta përbuzte dhe burri i saj donte ta ndante. Komiteti i partisë Berat, në shkresën e vet 

shpjeguese sqaron domosdoshmërinë e ndëshkimit të dy dashnorëve: ―..Komiteti i partisë kur mori vesh u mundua që të 

mos bëhej bujë, por vetë komunistët dhe disa të rinj e përhapën në gjithë popullin, aqë sa filluan një pjesë e grave të 

mos dalin në punë. Për këtë arsye ne u detyruam të mbledhim organizatën dhe të marim masat e lart përmendura..‖, 

shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 818, Fl. 87-92. 
553 Për të dhënë një shembull do të përmendim një letër, të cituar edhe më parë në këtë studim, dërguar Enver Hoxhës 

nga një komunist i fshatit minoritar Hllomo, lokaliteti Derviçan, rrethi Gjirokastër. Në letër komunisti denonconte disa 

anëtarë partie nga i njëjti fshat për abuzime dhe shkelje të rregullave partiake. KQ urdhëron inspektorin vet për rrethin e 

Gjirokastrës Sofo P. të hetonte çështjen. Në raportin e tij inspektori zbardhi rrethanat e ngjarjes: ―..gjatë një periudhe 

prej 2-3 vjetësh në këtë organizatë ka pasë grindje dhe tarafe të cilat çuan më në fund në ndarjen e komunistëve në dy 

grupe: një grup prej 4 vetash i cili kryhesohej prej ish-kryetarit të kooperativës Pano K. dhe një grup tjetër prej 4 

vetësh që kryhesohej nga ish sekretari organizatës Irakli K. Vetë autori letrës ka qenë në fakt pjestar i grupit të dytë. 

Në mbledhjet e organizatës, dhe jashtë, zhvillohej një luftë ambicioze pa princip midis dy grupeve, që shkaktonte 

prishjen e unitetit të organizatës. Puna arriti deri sa të ndahej edhe i gjithë fshati në dy grupe, dikush me kryetarin e 

kooperativës dhe dikush me sekretarin e organizatës. Si rezultat gjendja e kooperativës u keqësua shumë, njerëzit nuk 

delnin në punë, vitin e kaluar gjysma e tokës mbeti pa punuar..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 

210-215.   
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disipline të dobët pune ishte veprimtaria e elementit armiqësor, kulakëve dhe 

dallaveraxhinjve, si edhe niveli ulët kulturor i fshatarësisë.
554

 Fshatari shihej si një individ 

i papërgjegjshëm, i cili, njëlloj si një fëmijë i papjekur, nuk donte të kuptonte se 

disiplinimi punës ishte mjeti vetëm i tij për të rritur nivelin e jetesës, për tu ‗kulturuar‘, 

dhe kësisoj ngritur në status njëlloj me punëtorinë e përkëdhelur nga regjimi.
555

 Në fakt, 

fshatarësia ishte tërësisht e ndërgjegjshme për vlerën e punës së saj, dhe kjo dukej qartë 

në zhvillimin e ekonomisë private të kopshteve. Nëpërmjet refuzimit për të punuar ajo 

kundërshtonte shfrytëzimin për hesap të akumulimit shtetëror dhe mirëqenies së qyteteve, 

ajo rrëzonte me veprime të tërthorta retorikën e regjimit se kolektivizimi ishte në benefit 

të tyre dhe jo të shtetit. Në këtë drejtim disiplina e ulët e punës përbënte një akt të pastër 

sabotimi. Por ky nuk ishte një sabotim i kryer nga ajo pakicë e cila kategorizohej si 

armiqësore, siç e perceptonte rëndom regjimi, por nga ana e masës dërrmuese së 

fshatarësisë, e shumicës së kolektivit rural, siç dëshmohet edhe nga rastet e shumta të 

komunistëve pjesëmarrës në akte qëndrese. Ndaj dhe shkaku kryesor i kësaj disipline të 

ulët të punës, që përben një tipar dallues e të gjitha ekonomive agrare staliniste, duhet 

kërkuar, nën këndvështrimin edhe të shumë studiuesve, në mungesën e incentivave 

materiale.
556

 Të ardhurat e kooperativave që tepronin pasi kryheshin detyrimet shtetërore, 

pagesat për teknikën bujqësore, plehrat kimike, farërat, etj, ndaheshin në mënyrë të 

barabartë mes punonjësve pa marrë parasysh punën e gjithsecilit. Plus kësaj, edhe 

abuzimet e shumta, favorizimet selektive, brutaliteti dhe paaftësia e drejtuesve të 

kooperativave de-motivonin fshatarët për të punuar.
557

 Gjithashtu, paga e ulët për ditë 

                                                           
554 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një rast tipik, mes shumë të ngjashmëve, të një 

rezistence fshatçe kundër kolektivizimit. Në një peticion të fshatarëve të Zall-Mnerit të Tiranës, drejtuar Enver Hoxhës, 

kërkohej de-kolektivizimi i fshatit për arsye se, siç pohonin vetë fshatarët: ―..Jemi në gjendje shumë të dobët qoft nga 

prodhimi bereqetit apo nga Blegtoria, shkaku ky asht se toka asht e pavlefshme. Gjatë këtyre viteve s‟kemi marë asnji 

lek për dit pune, po ashtu s‟kemi siguruar as bukën e gojës...i lutemi Juve SHOKU ENVER të keni mëshirë për neve se 

në katundin tonë po ndodhet një gjendje shumë e vështirë nga jetesa e jona..‖. Komiteti i partisë Tiranë dërgoi 

menjëherë një ekip në Zall-Mner, dhe në raportin e vet drejtuar KQ, i identifikon nën një këndvështrim tipik stalinist 

shkaqet e pakënaqësisë së fshatarëve: ―..kryesorja nuk ishin mungesat e ngritura në letër por puna armiqësore nga disa 

elementë që në të kaluarën kanë pasur një qëndrim të keq politik dhe njerëz fetarë si Halil H. (hoxha i fshatit Zall-

Mner, SM) i cili del se është autori kryesor i shkruarjes së letrës për prishjen e kooperativës dhe propagandimin për 

firmosjen e saj nga antarët e tjerë të kooperativës duke përdorur për këtë qëllim njerëz të varfër dhe antar të rregullt të 

kooperativës...kishin organizuar natën mbledhjen e popullit për thyerjen e stallave dhe marjen e qeve, Halil H. si 

elementë fetar garanci për mbajtjen e fshehtë të kësaj pune kanë betuar fshatarët me zakone fetare me qëllim që të mos 

nxirrej në shesh organizatori i prishjes së kooperativës..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.808, Fl. 18-31.   
555 Për të dhënë një shembull të këtij mentaliteti do të citojmë një fragment nga fjalimi Enver Hoxhës në plenumin e 

Komitetit të partisë së Fierit, në shkurt të vitit 1958,: ―..Shfrytëzimi i kohës së punës në kooperativë nuk bëhet si duhet. 

Vihet re se disa njerëz sillen vërdallë, këtyre duhet t‘u jepet rrugë. Me këta duhet të luftohet që të qëndrojnë në 

kooperativë, të punojnë atje me të gjitha forcat, t‘u shpjegohet perspektiva e kooperativave, të binden për të mirat e saja 

e të mos lëvizin poshtë e përpjetë në një kohë kur kooperativa ka aq shumë nevojë për forca pune..‖, shih: Hoxha 

Enver, Vepra, V. 15, Tiranë: ‗Naim Frashëri, 1973, f. 229-230. 
556 Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford 

University Press, 1996, f. 212. 
557 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e fshatarit Hilmi T. nga fshati 

Strikçan i lokalitetit Zerqan të Peshkopisë, drejtuar Enver Hoxhës. Në letër Hilmiu denoncon ekzistencën e një tarafi 

zyrtarësh të kooperativës të cilët, nën mbrojtjen e instruktorit të zonës së Komitetit të partisë, vidhnin në bashkëpunim 

pronën kolektive: ―..Kto damtime janë shkaktuar dhe shtohen çdo ditë nga një grup njerëzish që janë lidhur tarafllik me 

njëri tjetrin dhe po shkelin vendimet e Partisë dhe Qeverisë duke u mbështetur gjithmonë tek hatri e te interesi 

personal...Këtu në këtë kooperativ këto pjestar të ktij grupi po bajnë kërdinë duke e çmuar pasurinë e përbashkët si një 

pasuri të ardhur nga qielli. Antarët e koperativës shpeshherë kanë vue në dukje këto damtime, por janë mbuluar nga nji 

instruktor i kom. Partisë që e quajnë Gani L...nga këto gjana shkaktohen pakënaqësina tek puntorët dhe punojnë si të 

vrarë sepse fakti tregon se për hatër shënohen ditë pune fallso nga brigadierët..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.790, Fl. 81-87.   
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pune në kooperativë e shtynte fshatarësinë drejt formave më leverdisëse të punës, si puna 

në qytete ose në ndërmarrjet bujqësore shtetërore.
558

 Në disa raste përmendet edhe keq-

ushqimi si shkak për punën e dobët në kolektivat bujqësore.
559

 Elementët kulturorë qenë 

gjithashtu një faktor me peshë. Megjithëse ato nuk kishin atë rëndësi që u jepnin 

autoritetet staliniste shqiptare, zakonet e parazitarizmit dhe mentaliteti i prapambetur 

kishin peshën e tyre në këtë drejtim.
560

 Edhe barra e rëndë e punëve shtëpiake dhe 

përkujdesit ndaj fëmijëve, që rëndonte veçanërisht mbi gratë në zonat rurale përbënte një 

faktor në këtë drejtim, pavarësisht ekzagjerimit në apelet e fshatarëve për ta përdorur atë 

si justifikim.
561

 Në këtë drejtim regjimi u përpoq të ndërmerre disa masa konkrete, qoftë 

të natyrës administrative ashtu dhe të natyrës propaganduese, për të ndrequr këtë problem 

madhor të sistemit kooperativist. Masat administrative nisnin që nga kontrolli i 

vazhdueshëm e deri tek kufizimi oborrit kooperativist ose përjashtimi nga kooperativa.
562

 

Ndërsa masat e natyrës bindëse, varionin nga puna ideologjike e segmenteve partiake e 

deri tek stimulimi material i fshatarëve.
563

 Në terma afatgjatë këto teknika do të 

                                                           
558 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e fshatares Petrite I. nga fshati Bamatat i Delvinës. 

Petritja, në letrën e saj drejtuar Hysni Kapos, kërkonte të lejohej nga kooperativa të shkonte të punonte në fermën 

shtetërore ngjitur, për shkak se në kooperativë ajo nuk arrinte të siguronte të ardhura mjaftueshëm për të mbijetuar. Nga 

dokumentet dëshmohet se në këtë fshat, edhe në të tjerë, kjo ishte një praktikë e zakonshme, shih:  AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.808, Fl.87-89. 
559 Për të dhënë një shembull të një fenomeni të tillë do të citojmë një fragment nga një telegram i popullit të fshatit 

Nash Përvall të Librazhdit,drejtuar KQ: ―..neve populli kat nesht përvall librazhdë vuajmë tash katër ditë për bereqet 

dhe nuk mundemi me marrë edhe nuk na japin asnjë përgjigje edhe bujqësia asht mbrapa se ska kush ta punoj se janë 

mbledhur pranë depos..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 149-151. 
560 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një rast të ndodhur në fshatin Vësesht të Skraparit. Një 

oficer i Degës së MPB të Q. Stalin i dërgoi një letër Enver Hoxhës ku denonconte kryetarin e kooperativës dhe 

sekretarin e partisë së fshatit si njerëz me të kaluar politike të keqe, të cilët kishin përjashtuar nga puna në kooperativë 

padrejtësisht të vëllanë e tij. Në letrën sqaruese të Komitetit të partisë së Skraparit del në pah shkaku i vërtetë i 

mosmarrëveshjes: ―..i vëllaj i tij nga ana kryesisë kooperativës është pushuarë 45 ditë nga puna, kjo është bërë për 

arsye se koop. bujqësore krijoi sektorin e derrave, marja e tyre në koop. u kundërshtua se kish mendime prapanike, për 

këtë ju ngarkua detyrë org. rinisë, ajo vendosi deri sa të rregullohej gjendja AB Rinisë të ruajë derrat nga një muaj me 

rradhë dhe kështu u veprua, kur erdhi radha për ti ruajtur vëllai Servet Sh. megjithëse pranoi kur vendosi org. e rinis 

kur e caktoi kryesia koop. nuk pranoi i shtyrë nga familja e tij, një veprim i tillë u la shtek të mos pranojë as një për të 

ruajtur derrat..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 128-132. 
561  Për ti gjetur një zgjidhje problemit të mos-paraqitjes së grave në punët e kooperativës, me shkak nevojën e 

përkujdesjes për fëmijët, Enver Hoxha, në një fjalim në një fshat të Gjirokastrës, do të paraqiste një propozim kurioz: 

―..Pjesëmarrja e gruas në punët bujqësore nuk është vënë në rrugën që duhet. Po ka edhe disa shkaqe që bëhen pengesë 

për këtë çështje, siç është ngritja e çerdheve. Ky problem duhet të zgjidhet në bazë të kushteve tona konkrete. Le të 

shfrytëzojmë kushtet tona duke përgatitur qoftë edhe tenda prej gjethesh nën hijen e pemëve, ku fëmijët të qëndrojnë 

verës në ajër të pastër, nën kujdesin e grave të përshtatshme të caktuara për këtë punë. Kështu gratë, duke siguruar 

fëmijët në këto çerdhe, do të jenë të qeta për të marrë pjesë në shkallë më të gjerë dhe të realizojnë më shumë ditë-pune 

në kooperativa..‖, shih: Hoxha Enver, Vepra, V. 17, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1974, f. 263-264. 
562 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Haziz V. nga fshati Lanabregas i Tiranës. Hazizi 

ishte zgjedhur kryetar me formimin e kooperativës, por pa kaluar shumë kohë ishte shkarkuar nga posti dhe që 

përjashtuar nga partia dhe nga kooperativa pa të drejtë toke për shkak se nuk dilte në punë në prodhim, dhe se familja e 

motrës së tij nuk kishte pranuar të hynte në kooperativë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.808, Fl. 1-17. 
563 Pas dështimit të ndërgjegjësimit ideologjik, autoritetet nxitën edhe përdorimin e stimujve materialë për të zgjidhur 

problemin e disiplinës së punës në kooperativa: ―..Forcimi i vazhdueshëm ekonomik dhe organizativ i kooperativave 

bujqësore kërkon një organizim më të mirë në punë, me qëllim që të përdoren sa më drejt forcat e punës, koha dhe 

mjetet e kooperativës. Në të gjitha kooperativat punë ka në çdo kohë të vitit dhe për të tërë, por duhen luftuar mendimet 

e gabuara se gjoja duke bërë shumë ditë pune ulet vlera e saj. Të zbatohet drejt sistemi i shpërblimit të punës dhe të 

rritet interesi material i anëtarëve që punojnë më shumë dhe më mirë. Për këtë qëllim kooperativat bujqësore të 

zbatojnë shpërblimin e punës jo vetëm sipas punës që kryen secili, por edhe sipas rezultateve të arritura në prodhim. 

Kooperativat bujqësore t'u japin anëtarëve rregullisht paradhënje në lekë, në bazë të rregullave të caktuara për këtë 

qëllim..‖, shih: Vendim i Plenumit të KQ të PPSH «Mbi rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe të buxhetit të 

shtetit për vitin 1958 dhe detyrat e planit dhe të buxhetit për vitin 1959», (27 dhjetor 1958) tek: Instituti i Studimeve 
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rezultonin të pamjaftueshme, ndaj dhe regjimi do të detyrohej të zbatonte politika 

drastike në shkallë të gjerë, si kufizimi deri në heqje të oborrit kooperativist, një politikë 

që do të kishte pasoja tepër të rënda ekonomike dhe politiko-sociale.
564

 

Mbrojtja, zhvillimi dhe zgjerimi i pronës private në dëm të asaj kolektive ishte gjithashtu 

një akt i pastër rezistence i fshatarësisë ndaj regjimit. Në letrat e shumta drejtuar 

Komitetit Qendror nga fshatarët, kopshti personal dhe sigurimi i tij nga oreksi 

kolektivizues i autoriteteve vendore përbëjnë temën qendrore.
565

 Fshatarët kërkojnë me 

çdo kusht të shfrytëzojnë maksimalisht koncesionet e bëra nga regjimi me anë të Statutit 

tip të kooperativave bujqësore ndaj pronës së vogël private. Ata duan jo vetëm ta ruajnë 

atë, të përzgjedhin tokat më pjellore, por edhe ta zgjerojnë nëpërmjet ndarjeve fiktive të 

familjeve dhe teknikave të tjera.
566

 Një përballje e ashpër zhvillohet në këtë drejtim midis 

fshatarësisë dhe drejtuesve partiakë dhe ekonomikë lokalë, ku, nëpërmjet apelit tek 

udhëheqja e lartë, fshatarët synojnë ta përdorin aparatin e regjimit dhe retoriken e tij në 

favor të çështjes së tyre. Fshatarët e lirë, ata ende të pa-kolektivizuar, me gjithë barrën e 

rëndë të detyrimeve fiskale dhe presionit tepër agresiv të organeve partiake lokale 

përpiqeshin, me anë të peticioneve të shumta, të mbronin me dëshpërim pronën e tyre, 

mjaft herë duke përdorur edhe retorikën e sistemit kundër planeve të regjimit.
567

 

                                                                                                                                                                             
Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi III, Tiranë: 

Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1970, f. 235 
564 Heqja e oborrit kolektivist do të vendosej në gjysmën e dytë të viteve 60-të. Ish zyrtari lartë shqiptar Ramiz Alia e 

përshkruan kështu marrjen e vendimit në kujtimet e tij post-staliniste: ―..Njëri nga shokët, nuk më kujtohet kush, duke 

folur për gjendjen e kooperativave, ngriti çështjen e pjesëmarrjes në punë. Ai theksoi se oborri kooperativist dhe tregu 

fshatar angazhonte mjaft forca pune. Mehmeti, menjëherë, hodhi idenë që kooperativa të merrte përsipër edhe punimin 

e oborreve. Hysniu, i cili përgjigjej për bujqësinë në aparatin e KQ, e mbështeti, ndërsa sekretarët e rretheve, me shumë 

zjarr, thanë se edhe për fshatarët më mirë do të jetë sikur perimet dhe qumështin t‘ua siguronte kooperativa. Enveri 

dëgjonte, por nuk u prononcua përfundimisht...Pas disa ditëve, kjo çështje u shtrua dhe u diskutua në Byronë Politike. 

U dhanë arsyetime të ndryshme, kryesisht në mbështetje të propozimit për heqjen e oborrit dhe në fund u vendos 

(askush nuk votoi kundër) që të shkurtoheshin, jo plotësisht, por 50 përqind e oborrit dhe e bagëtisë personale të 

kooperativistëve. Por kjo gjendje nuk vazhdoi gjatë. Në mjaft rrethe kuadrot drejtuese u rrëmbyen nga ‗entuziazmi‘ dhe 

në kuadrin e ‗revolucionarizimit të jetës së vendit‘, i bashkuan plotësisht me pronën kooperativiste oborrin dhe bagëtitë 

e fshatarëve..‖, shih: Alia Ramiz, Jeta ime: Kujtime, Tiranë: Toena, 2010, f. 180.  
565 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e Haxhi M. nga fshati Mëzez i Tiranës, i cili u 

paraqit në aparatin e KQ për tu ankuar kundrejt drejtuesve të kooperativës të fshatit të tij. Shkaku i ankesës ishte marrja 

e kopshtit personal për arsye se djemtë e familjes punonin jashtë kooperativës, në ndërmarrjet shtetërore të Tiranës, 

ndërsa pleqtë dhe nuset nuk dilnin në punë në fushat e kooperativës por kujdeseshin vetëm për 3 dynymshin dhe 

bagëtinë e kopshtit. Enver Hoxha mbajti anën e fshatarit dhe la këtë shënim në praktikën e tij: ―Sa vjeç i ka prindërit, 

ç‟do të bëhen këto në rast se ju marin kopshtin? Me se do rrojnë? A po ti bëhen barrë djalit dhe nuses së djalit, dhe më 

në fund ti lenë në të katër rrugët !? Të bisedohet me shokun Ismail Çaushi (asokohe kryetar i Komitetit ekzekutiv të 

Tiranës, SM)‖. Sipas porosisë së Enver Hoxhës familjes së Haxhiut iu kthye kopshti personal, me kusht që njëri nga 

vëllezërit dhe gratë e familjes të punonin rregullisht në kooperativë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.878, Fl. 

15-16. 
566 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e disa familjeve malësorësh nga Shllaku, rrethi i 

Shkodrës, të shpërngulura me ndihmë shtetërore në zonat më pjellore të Trushit, të fushës së Shkodrës. Në një telegram 

të tyre drejtuar Enver Hoxhës, fshatarët luteshin tu shtyhej marrja e tokave që u kishte dhënë shteti nga kooperativa për 

shkak të vështirësive që ende kishin për tu stabilizuar me banesa dhe kushte të tjera ekonomike. Në informacionin e 

aparatit për Enver Hoxhën lidhur me rastin në fjalë zbardhet fakti se kjo ishte një teknikë e përdorur disa herë nga këto 

familje për ti bërë bisht kolektivizimit të tokave: ―..Komiteti Partis rrethit Shkodrës na njoftojn se këta kanë dhënë 

fjalën disa herë për vjeshtë ose pranverë por deri tashti s‟janë futur në kooperativë. Nga ana jonë u porositën që të mos 

u bëhet presion, por të punohet me ta për në vjeshtë, me qenë se për atëherë e pohojnë edhe vetë që janë dakord..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.853, Fl. 132-136. 
567 Teknika kryesore e përdorur në apelet e fshatarëve ishte ajo e denoncimit të presionit të ushtruar nga zyrtarët lokalë 

karshi tyre për ti bindur të dorëzonin tokën dhe bagëtitë në kooperativë. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të 

citojmë një fragment nga letra e fshatarit Sali Rr. nga  fshati Luz i Krujës, drejtuar Enver Hoxhës. Saliu ishte me 

origjinë nga një fshat tjetër dhe tokën në Luz e kishte marrë prej reformës agrare, ndërsa tokën e tij në fshatin e 

origjinës ja kishte lënë të birit pasi kishte bërë ndarje familjare me të: ―..më thanë që ti të hjedhësh firmë për tokën 



153 
 

Shpeshherë fshatarët e kolektivizuar duke përdorur argumente ‗teknike‘, të cilët ishin të 

pranueshme nga logjika e sistemit, si psh.: faktin se ishin zonë malore, mungesën e 

burimeve njerëzore të domosdoshme për punën në kooperativë, përpiqeshin të dilnin nga 

kooperativa individualisht, por në disa raste edhe fshatçe.
568

 Përveç argumenteve teknikë, 

fshatarët përdorin edhe gjendjen e tyre subjektive si shkak për të dalë nga kooperativat, si 

moshën e shkuar, gjendjen shëndetësore dhe problemet familjare.
569

 Nëse nuk arrinin ti 

shpëtonin sistemit kolektiv, siç ndodhte në shumicën e rasteve, fshatarët përpiqeshin t‘ia 

përshtatnin sistemin kolektiv interesave të tyre personale. Ky fenomen në rastin konkret 

merrte formën e shfrytëzimit të burimeve kolektive në shërbim të sektorit privat 

kooperativist. Shembulli më i dukshëm ishin rastet e përdorimit të teknikës ose fuqisë 

punëtore të kooperativës për hesap të kopshteve personale. Tejkalimi sasior i pronës 

private mbi masën e lejuar nga Statuti kooperativës ishte gjithashtu një teknikë e 

fshatarësisë për të anashkaluar planet kolektivizuese të regjimit.
570

 Ndarjet fiktive 

familjare për të siguruar sa më shumë kopshte personale ose për të shmangur tatimet 

                                                                                                                                                                             
seneve do ta marim ose të dorëzojsh triskët e frontit me gjithë familje se për ndryshe do të shemim me hue. Tashi unë 

mendova që kjo gja e tillë ish epa drejt dhe për të rujt nderin e familjes dhe të partis tonë popullore dorëzova tokën dhe 

jo triskët e frontit demokratik...kam nevoj për s‟qerim që a osht e drejt sot me kët demokraci të përdoren fshatarët e 

varfër si me qenë fashist..‖. Ankesa e Saliut pati sukses, dhe KQ, pasi i tërhoqi vëmendjen për metodat brutale të 

përdorura, e urdhëroi Komitetin e partisë së Krujës ti rikthente tokën fshatarit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.878, Fl. 18-27. 
568 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të citojmë një fragment nga letra e fshatarit Abdyl M. nga fshati 

Zallherr i Tiranës. Në letrën drejtuar KQ, Abdyli përmend qoftë një shkak objektiv, mungesën e krahëve të punës në 

familje, ashtu dhe një shkak subjektiv, gjendjen shëndetësore, për të dalë nga kooperativa: ―..Unë kam pranue të hyej 

në kooperativën bujqësore të katundit tonë. Siç vërtetohet nga raporti i bashkangjitur unë nuk jam në gjendje (i aftë për 

punë bujqësore për një vit. Unë përbëhem veti 8 frymë: burr e grue dhe 6 fëmijë të mijtur, dhe të cilvet si anëtar‟ i 

kooperativës bujqësore nuk ju siguroj dot kafshatën e gojës...Prandaj kërkoj dhe lutem t‟urdhëroni ku duhet për të mu 

lanë toka që kam dorëzue për një vit kohë, që kështu të mundem me ju sigurue bukën e gojës fëmijëve të sipërm..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.853, Fl. 98-101. Shih rastin po aty 60. 
569 Shkaku më i përdorur subjektiv për të kërkuar daljen nga kooperativat ishte mungesa e krahëve të punës. Një rast i 

tillë ishte ai i Azize B. nga Katundi Ri i Durrësit, e cila u paraqit pranë aparatit të KQ me kërkesën për të dalë nga 

kooperativa pasi ti jepeshin për përdorim privat 10 dynymë tokë të kooperativës deri sa ti rriteshin fëmijët e vegjël, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.853, Fl. 85-86. 
570 Për të dhënë një shembull konkret të përdorimit të pronës së kooperativës për interesat private të fshatarëve dhe të 

tejkalimit të sasisë së pronës private të lejuar nga Statuti tip i kooperativave bujqësore do të përmendim një rast të 

konstatuar në fshatin Jollë të Pogradecit. Në letrën e tij drejtuar KQ, mësuesi i fshatit Rakip E. informonte se në këtë 

fshat: ―..kemi antar që kanë deri në 6 dylym (nga 3 që ishte maksimumi i lejuar nga Statuti, SM)...kemi antarë që kanë 

deri 70-80 krerë bagëti të imta (nga 20 që ishte maksimumi i lejuar nga Statuti, SM) ose 2-3 lopë që prodhojnë 

qumësht (nga 1 që ishte maksimumi i lejuar nga Statuti, SM)...kemi disa anëtarë kooperative që pemët që ndodhen në 

tokën e kooperativës i përdorin për interesat e tyre...bariu i kooperativës i ruan bagëtitë e veta me ato të koop. 

Kooperativa e Jollës ka vetëm dhi dhe i bëhen deri 70 krerë, dhe 40 krerë i ka familja e bariut veç dhënëve (deri në 22 

krerë)...kemi çështjen mbi mjetet dhe veglat e punës së kooperativës. Këtu thasët e kooperativës përdoren për plehun 

personal dhe shatat e prashitjes gjithashtu përdoren nga anëtarët për të prashitur kopshtin personal..‖. Në shkresën 

sqaruese mbi letrën në fjalë, Komiteti i partisë së Pogradecit përpiqej të minimizonte sasinë e pronës private që 

zotëronin fshatarët, porse në përgjithësi konfirmon përdorimin e teknikës dhe pronës së kooperativës për interesin 

privat të anëtarëve të saj, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 57-62. 



154 
 

përbënin një fenomen masiv.
571

 Sigurimi i një toke sa më cilësore për përdorim personal 

ishte po ashtu një ndër kërkesat më të hasura nga fshatarësia.
572

 

Dëmtimi i teknikës bujqësore dhe bagëtisë së kolektivizuar ishte gjithashtu një akt 

rezistence. Ky dëmtim mund të ishte pasojë e paaftësisë, neglizhencës, por mund të 

merrte dhe formën klasike të sabotimit të qëllimshëm.
573

 Edhe në rastin e kolektivizimit 

shqiptar kemi një therje masive ose shitje të bagëtive nga fshatarët për të mos e dhënë atë 

me një çmim qesharak kooperativës, një fenomen të ngjashëm me modelin sovjetik.
574

 

Blegtoria, së bashku me pemëtarinë, do të mbetej për dekada me radhë ‗thembra e 

Akilit‘, pika e dobët e ekonomisë kooperativiste shqiptare. Bagëtia e kolektivizuar 

gjithashtu vuante neglizhencën dhe shpërdorimin në kooperativë.
575

 Makineritë e reja dhe 

teknika bujqësore ishin gjithashtu pre e neglizhencës ose e shpërdorimit në mjaft raste.  

                                                           
571 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e fshatarit Filip Q. nga Narta e Vlorës. Filipi i 

dërgoi një letër Enver Hoxhës ku ankohej se autoritetet e Vlorës e kishin tatuar më tepër se duhej, me shkak se ai 

përdorte edhe tokën e vjehrrës së tij me të cilën banonte në një shtëpi. Filipi theksonte se ai ishte i ndarë nga trungu 

familjar i vjehrrës dhe se nuk mund të tatohej edhe për ekonominë private të plakës. Në shkresën e vet sqaruese për 

KQ, organet e Vlorës zbardhën faktin se Filipi kishte bërë një ndarje fiktive familjare me vjehrrën e tij, me synim 

shfrytëzimin e tokës së saj, e cila sipas ligjit nuk mund të tatohej për shkak se ligji tatimor diskriminonte pozitivisht 

ekonomitë nën zotërim të pleqve të vetmuar, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.853, Fl. 90-97. 
572 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e tre vëllezërve nga fshati Kreshovë i 

Kolonjës, drejtuar KQ. Në promemorien e tyre, tre vëllezërit ankoheshin për spostimin e tokave të tyre nga kooperativa 

dhe kompensimin me një tokë të cilësisë më të ulët sesa toka që kishin: ―..Nga toka që kemi në ngarkim, para 10 ditëve 

kooperativa bujqësore e Kreshovës na mori me një herë 15 dylymë tokë buke dhe 6 dylymë livadhe, që të gjitha këto 

ishin në parçela të ndryshme. Nga toka e marrë 9 dylymë ishin mbjellur grurë kurse pjesa tjetër ishte destinuar për t‟u 

mbjellur misër në kohën e duhur. Në vend të tokës marur, na u dha tokë që nuk ishte mbjellur as një herë, 

improduktive, kurse toka e marë ishte punuar dhe plehrosur kualiteti shumë të mirë...Si dihet koha e mbjelljes së grurit 

ka kaluar dhe pra toka e punuar dhe e mbjellur prej nesh grurë duhej të na jepte neve prodhim, ndersa kullotën ta 

kishim në përdorim deri nga mezi i Marsit që të mos mbesin bagetia pa kullote dimnore. Neve lutemi qe te meren para 

sysh kerkimet tona qe prodhimin e grurit te 9 dylymeve ta marim vet, qe kulloten dimnore ta kemi ne shfrytezim deri ne 

mezin e Marcit, qe toka te na jepet me nje cilesi agroteknike pothuaj te njejtë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1960, D.849, Fl.13-20. 
573 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e Elmaz F. nga fshati Dukat i Vlorës. 

Në dy letra të tij drejtuar Enver Hoxhës, Elmazi denoncon kryesinë e kooperativës dhe sekretarin e org. bazë të fshatit 

se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kishin shpërdoruar dhe dëmtuar në masë pasurinë e kooperativës. Elmazi në letër 

hedh dritë mbi biografinë e tyre politike në të shkuarën, duke i akuzuar ata si simpatizantë të anglo-amerikanëve dhe të 

Ballit kombëtar. Ai akuzon se keq-menaxhimi i bagëtisë së kooperativës ishte veprim i kryer me synim armiqësor, me 

objekt sabotimi: ―..sektori i bletëve, i lopëve, i derrave, i pulave dhe si këti dhëntë dhe dhitë për mendimin tim këtu 

puna armiqësore bëhet sheshit..‖. Në fakt, në letrën e dytë Elmazi jep shifra konkrete dhe pohon se:  ―..Puna vjen se 

nuk është vetëm vjedhje dhe dëmtimet e pa drejtë, shtrembërimet dhe shtypjet, ështe dy herë më keq se Dukati që kanë i 

zoti 60.000 – 80.000 kokë bagëti ka arritur, o zot! qofshin 12.000 kokë..‖. Autoritetet e Vlorës e konfirmojnë gjendjen e 

rëndë në kooperativën e Dukatit si pasojë e abuzimeve dhe punës së dobët, por ndaj drejtuesve morën vetëm masa të 

natyrës administrative, duke mos i venë rëndësi mundësisë së një sabotimi të qëllimshëm, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1961, D.790, Fl. 68-80. 
574 ―Por gjatë kolektivizimit në masë të bujqësisë, qysh në vitin e parë, Partia vuri re një shfaqje të dëmshme lidhur me 

blegtorinë. Nga njëra anë, një numër i mirë fshatarësh, të tërhequr nga interesi i tyre vetjak ngurronin t‘ia shisnin 

kooperativës kafshët e tepërta prodhuese. Shpesh ata i thernin ose i shisnin bagëtitë para se të hynin në kooperativë. 

Kështu, shumica e kooperativave të reja bujqësore zotëronin shumë pak bagëti kolektive..‖, shih: Instituti Studimeve 

Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1968, f. 

341-342. 
575 Neglizhenca ndaj bagëtisë në kooperativa nuk ishte vetëm produkt i nivelit të ulët politiko-kulturor të fshatarëve ose 

punës armiqësore, siç pretendonte rëndom propaganda e regjimit, por ishte dhe një pasojë e sjelljes moskokëçarëse dhe 

abuzive të kuadrove të kooperativës dhe komunistëve. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim 

rastin e një letre anonime drejtuar KQ nga kooperativa ‗Bashkimi‘ e Elbasanit, ku akuzohej sekretari org. bazë dhe 

njëkohësisht përgjegjësi sektorit të blegtorisë së kooperativës Mustafa K. për neglizhencë me pasojë ngordhjen e disa 

bagëtive të kooperativës: ―..Po ju ve në dijani se në koprativën buqsore bashkimi ka ndodhur këto të meta përgjeqsi 

blektoris Mustafa K. nja dy muj para ngordhi nji lop e kooperativës dhe e shiti mishin antarvet sikur ishte therur par 

lopa kish ndordhur e shiti që mos e dënonte kryesia. Por nga kryesia su mor asnji mas kështu ma vonë ngordhi nji dele 

dhe kjo u shit e ngordhur, po kështu kan ngordhur dhe shtatë lepura të but dhe nuk asht marrë asnji mas...ta shikoni 
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Largimi nga fshati dhe kooperativa ishte po ashtu një akt i tërthortë rezistence, shumë i 

përdorur, i cili i preokuponte veçanërisht autoritetet. I nxitur nga varfëria dhe mungesat e 

shumta, por edhe nga ndjenja e refuzimit të shfrytëzimit nga ana e shtetit, eksodi nga 

fshati drejt qytetit qe një nga format më të përdorura të shmangies ndaj planeve të 

regjimit.
576

 Por një formë tjetër, gjithashtu tepër e zakontë, ishte dhe kërkimi një pune 

tjetër jashtë kooperativës, kryesisht nga meshkujt, e cila garantonte të ardhura më të 

larta.
577

 Autoritetet morën disa masa, nën traditën klasike sovjetike, për të parandaluar 

këtë hemorragji të krahëve të punës, që në mungesë të teknikës bujqësore, do ti çonte 

kolektivat agrare drejt dështimit të plotë. Pasaportizimi dhe masat e tjera të kontrollit të 

zhvendosjes së popullsisë në territor ishin masa të domosdoshme, jo vetëm për arsye 

sigurie, por edhe për parandalimin e zhvendosjes masive të fshatarësisë. Në këtë drejtim 

kemi rikrijimin e një sistemi bujkrobërie, ku lidhja e fshatarit me tokën garantohej nga 

aparati shtrëngues shtetëror. Por edhe këto masa të natyrës policore, megjithëse 

parandaluan një eksod kaotik të përmasave të mëdha, nuk e dekurajuan fshatarësinë të 

kërkonte shtigje për t‘ju shmangur punës dërrmuese në fusha. Duke shfrytëzuar nevojën e 

ndërmarrjeve shtetërore për krahë pune, shërbimin ushtarak dhe shkollimin në qytete, por 

                                                                                                                                                                             
gjendjen se Musta asht dhe antar kryesie prandaj s meren masa. Unë jam antar kooperative posun e rrefej emrin se 

kam frik Mustën..‖. Komiteti partisë Elbasan në shkresën e vet sqaruese për KQ konfirmoi vërtetësinë e akuzave dhe 

njoftoi shkarkimin e Mustafait si nga përgjegjës ashtu dhe nga posti i sekretarit të org. bazë, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 317-320. 
576 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të citojmë disa fragmente nga letra e fshatares Drande M. nga fshati 

Shosh i Dukagjinit, drejtuar Enver Hoxhës. Pasi i drejtohet udhëheqësit stalinist me titullin ―i dashur si babë i joni 

shoku Enver‖, Drandja në letrën e saj, strukturuar në formën e një lutjeje tradicionale, vazhdon: ―..jam nji nënë me 8 

fmi i cili mosha e fmis më të madh 18 vjeç vajz dhe ndodhet sanitare në spital si mvaret nji pal mbi krahët e saj. Fmija i 

2 të nji vajz 16 vjeç i 3 ti djal 14 vjeç i 4 ti vajz 11 vjeç që të tre me kartela të hapura në sanatorium për T.B.C. Dhe të 

tjetrët në shtëpi me sëmundjen infiltrat, mosha e burrit 66 vjeç e imja 41 nënë e 16 fmijve fmija më i vogël 9 muajsh. 

Antatare e kooperativës jam ba krah pune nuk kam. Të njoftoj se e 3 eta lutje kjo si i drejtohem Komitetit Qendror 

shoqes Liri Belishova, por nuk kishin mundësi të më bëjn rrug dalje nga urdhresa juaj qi ka dal në vjesht të  vitit 59. 

Unë kam kërkue për të më Pashaportizue në Shkodër që të rri pranë fmive në spital se për ndryshe nuk bajn 

përmirësim. Prandaj tu drejtova ty në qoftë se ka ndonji mundësi të më bajsh ndonji rrug dalje në këtë dërejtim..‖. 

Komiteti i partisë Shkodër, në shkresën e vet sqaruese, shpjegon shkaqet e refuzimit: ―..Nga ana e jonë ju ba thirje që 

familjarisht të ulet në kooperativë bujqësore ku i sigurohet puna, banesa dhe 3 dynimshi për ta pasur personale. Për sa 

i përket kërkesës së saj për të banuar në qytet neve nuk jemi dakord mbasi kërkesa të tilla kemi të shumta dhe na del 

problem çështja e strehimit dhe e gjetjes së punës..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.830, Fl. 11-22. 
577 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e kryetarit të kooperativës së fshatit 

Shalës të Ersekës Vangjel L., drejtuar Enver Hoxhës: ―..Fshati tonë është një vend malor toka është pak e varfër por 

ekzistojnë mundësi që kjo tokë të bëhet pjellore në qoftë se punohet seriozisht nga të gjithë antarët. Mir po çna ndodh 

tani. Të gjith burrat e fshatit tonë janë nëpunësa dhe puntorë nëpër ndërmarjet e ndryshme, në koop. punojnë vetëm 

gratë këto janë të detyruara të kryejnë të gjitha llojet e punimeve në bujqësi. Me gjith atë nuk do thoshim asgjë në qoftë 

se këto gra do punonin siç punonin kur e kishin tokën pa hyrë ne koop. Po si duket hynë në koop. me qëllim sa 

dorëzuan tokën që të shkojnë lirisht pas burrave nëpër qendrat e punës ku ata. Sot në koop. tonë qëndrojnë vetëm 4 

burra një kryetar një llogaritar një magazinier dhe një kafshar. Ky i fundit një person është i detyruar të punojë 4 

kafshë gjë kjo që ska mundësi të shfrytëzohen në punë plotësisht. Kjo ndodh se nuk pranon asnjë burrë të kthehet në 

koop. Pa ngritur koop asnjëri  nuk e dinte ligjin se gratë (kur themi gratë e gjith familja) duhet të shkojnë pas burrave. 

Ndërsa tani që u ngrit kooperativa bujqësore në vend që të mobilizohen më tepër në kryerjen e punimeve e mësuan këtë 

ligj. Kjo sëmundje i ka zenë të gjith këtu në koop. tonë...Një gjendje e tillë na ka çorientuar dhe na ka prishur gjithë 

rregullin dhe disiplinën në kooperativë. Këtu nuk bëjnë efekt as masat se në të gjithë antarët ka hyrë tendenca e 

largimit nga kooperativa për në qytet...Tokën prej 800 dynym që dikur e punonin 70 familje sot janë të detyruara ta 

punojnë 25 familje por në fakt nuk punohet as gjysma e saj..‖. Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e 

sipërpërmendur: ―Shoku Hysni. Kjo kooperativë është shumë në vështirësi, duhet të dërgojmë një shokë ta shofi nga 

afër, të marri kontakt me të gjithë burrat që kanë ikur, të mësojnë ku punojnë, dhe ato që s‟bëjnë ndonjë punë të 

vlefshme të kthehen (me bindje) në fshat, etj‖. Inspektori i KQ, i cili u dërgua në terren sipas porosisë së E. Hoxhës, në 

raportin e tij theksoi se kthimi i burrave në fshat ishte i pamundur për shkak se tradicionalisht në këtë fshat burrat nuk 

punonin në bujqësi dhe se zgjidhja e vetme ishte përforcimi disiplinës së punës tek ata pak anëtarë, kryesisht gra, që 

kishin mbetur, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 58-66. 
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edhe rrjetet e tarafit dhe miqësitë, shumë fshatarë largoheshin me leje dhe pa leje nga 

katundet për të punuar në qytete.
578

 Kjo masë rurale migruese përbëhej kryesisht nga të 

rinj të gjinisë mashkullore duke privuar punëtorinë rurale nga elementi më i 

domosdoshëm për punën e rëndë në fusha. Ndaj dhe një pjesë e mirë e energjive të 

aparatit partiako-shtetëror shkonte për të identifikuar këta elementë dhe për ti rikthyer në 

kooperativa.
579

 

Vjedhja e pasurisë së kooperativës përbënte një element kryesor rezistence për nga 

pasojat e rënda që kishte mbi financat e ekonomisë agrare staliniste shqiptare. Zhvatja e 

pronës kolektive kishte disa forma, që nga grabitja e prodhimit nëpër fusha nga fshatarët 

e thjeshtë e deri tek shpërdorimi i prodhimeve, teknikës dhe shumave të mëdha nga ana e 

drejtuesve të kooperativave.
580

 Nëse vjedhjet nëpër fusha qenë një dëshmi e gjendjes së 

mjeruar materiale të masave rurale, shpërdorimet e zyrtarëve të vegjël dhe të mesëm qenë 

një dëshmi se edhe vet elementët më të besuar të regjimit në fshat ishin një pengesë 

serioze për projektin ekonomik të PPSH-së.
581

 Për të përballuar këtë dukuri autoritetet 

                                                           
578 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ricitojmë sërish një fragment nga letra e mësipërme e kryetarit të 

kooperativës së fshatit Shalës të Ersekës drejtuar Enver Hoxhës: ―..Nga 41 antarë që u ngrit koop. në fillim sot kanë 

mbetur 30 antarë 11 familje janë larguar nga koop pa shpërngulje. Deri më sot kemi dhe 9 kërkesa të tjera që na 

kërkojnë shpërngulje për tu larguar nga koop. Me gjithë se ne nuk u kemi dhënë deri më sot por këta largohen edhe pa 

shpërngulje se i rregullojnë esapet me këta shokët e partisë këtu në Ersekë. Kur na thërrasin nëpër seminare dhe 

mbledhje na porositin që të mos japim shpërngulje nga fshati por nga ana tjetër vetë këta u sigurojnë shtëpi dhe 

punë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 59- 60. 
579 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Mitro Z. Në një letër drejtuar Hysni Kapos 

organizata bazë e partisë dhe kryesia e kooperativës së fshatit Kuqar të Përmetit kërkonin rikthimin në fshat të Mitros, i 

cili pas kryerjes së shërbimit ushtarak qe punësuar si polic në Q. Stalin (Kuçovë) pa lejen e autoriteteve të fshatit: 

―..Kooperativa jonë ka një sipërfaqe të madhe toke në krahasim me krahët e punës kështu që ka shumë nevojë për krahë 

pune për realizimin e planeve të saj dhe për të mos mbetur prodhimet pa u mbledhur. Ndërsa anëtari kooperativës 

Mitro Z. largohet nga kooperativa pa vënë në dijeni kryesinë dhe nga ana tjetër futet në punë me detyrë polic në degën 

e punëve të brendëshme të Qytetit Stalin, pa asnjë farë dokumenti të lëshuar nga kooperativa organizata bazë apo 

këshilli popullor i kësaj kooperative. Megjithatë nuk është e mjaftë kaq por tërheq edhe 4 antarët e tjerë pjestarët e 

familjes të shoqen, të atin, tëmën, dhe të vëllanë e tij, të gjithë në gjendje pune duke mos marë asnjë dokument nga ana 

jonë. Largimi i këtyre anëtarëve nga koop. bujqësore ka dëmtuar kooperativën tonë jo vetëm se na u pakësuan krahët e 

punës, porse ka ngjallë një largim edhe tek anëtarët e tjerë të kooperativës duke e konsideruar të lirë largimin dhe se 

çfar ju bë Mitro Z. që u largua vetë, por mori dhe antarë të tjerë dhe su muar asnjë masë..‖. Në kartelën e letrës së 

mësipërme Hysni Kapo la këtë shënim: ―Shokut Llazi (Llazi Stratobërda, asokohe drejtor i Drejtorisë së Organeve 

Administrative pranë KQ të PPSH, SM). Largimi antarëvet të kooperativës bëhet sipas vendimit qeveris dhe në rast se 

meret në shërbim duhet të zbatohet vendimi. Kontrolloni nëse rregullat nuk janë zbatuar. Të meret parasysh kërkesa e 

koop.‖. Në shkresën e vet sqaruese Ministria e Punëve të Brendshme theksoi se polici saj dispononte një leje 

shpërnguljeje të lëshuar nga vetë autoritetet të cilat kërkonin kthimin e tij, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.853, Fl. 144-148. 
580 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e fshatarit Neki Sh. nga fshati Drenovicë i Beratit. 

Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, Nekiu ankohej për trajtimin e keq dhe masat e padrejta të kryesisë së 

kooperativës kundrejt tij për shkak se kulloste bagëtinë personale në tokat e kooperativës. Nekiu pretendonte se këto 

nuk ishin të vërteta dhe lypte mbrojtjen e udhëheqësit nga trajtimi i padrejtë që po i bëhej. Në shkresën e vet sqaruese 

drejtuar KQ, Komiteti i partisë Berat zbardhi shkaqet e vërteta të incidentit: ―..Çështja u shqyrtua në vend. Bagëtija e tij 

është kapur në flagrancë në arat e kooperativës. Veç kësaj edhe herë të tjera familja e tij ka dëmtuar pronën e 

kooperativës me bagëti e vjedhje. Një vëllai i tij u kap duke vjedhur grurin e farës të Kooperativës. I lart përmenduri 

është këshilluar gjithashtu disa herë për disa gabime politike që kabërë si nga ana e Komitetit Partis si dhe nga 

organet punve të mbrendëshme..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 63-67. 
581 Të shumta janë letrat denoncuese të fshatarëve kundër abuzimeve të drejtuesve të kooperativave. Për të dhënë një 

shembull në këtë drejtim do të citojmë një letër anonime të një grupi fshatarësh nga fshati Luftinjë i Tepelenës drejtuar 

Enver Hoxhës: ―..gjat punës na dalin shumë pengesa dhe një penges kryesore që kemi neve në koop. tonë është kjo: 

«Mostrajtimi i mir i kryesis koop bujqësore. Arësyja? Nukë tregon kujdes për të mbajtur pasurinë e popullit punojën 

jashtë statutit koop. duke mos u përdorur pesha e matjes në grumbullimet e prodhimeve duke marë nga lëmi në maqin 

pa peshuar dhe kjo sjell që prodhimet të mos dokumentohen të gjitha. Rastet janë të shumta! Dhe një rast kryesor është 

se kryesia ka xhiruar për veten e sai më lart nga 20 mijë lekë duke i marë nga arka e plotësojn nevojat e familjes 

tyre...Dhe të tëra këto bëhen se kryesija jan të lidhur 3 veta bashkë si nga detyra dhe nga rjeti familjarë dhe ja 
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shqiptare, në traditën më të pastër staliniste, përdorën dorën e fortë në politikat penale 

ndaj fajtorëve, shoqëruar me fushata propagandistike për të ngjizur në ndërgjegjen e 

popullsisë vlerësimin për pronën e përbashkët. Shkaqet si gjithmonë u identifikuan tek 

ndikimi kulturës së vjetër të pronës dhe tek intrigat e elementit armiqësor në mesin e 

fshatarësisë.
582

 Por vjedhja dhe shpërdorimi nuk qenë format e vetme të tjetërsimit të 

prodhimit bujqësor që i takonte shtetit. Në mjaft raste drejtues të kooperativave 

falsifikonin bilancet duke u shpërndarë fshatarëve një pjesë të prodhimit që i takonte 

shtetit.
583

 Kjo përbënte një formë të pastër rezistence ndaj përthithjes shtetërore, një 

formë të qartë të solidaritetit të fshatarësisë për të mos lejuar rrezikimin e mbijetesës së 

tyre për hesap të nevojave ekonomike shtetërore. Edhe kërkesat e drejtuesve dhe 

kolektivave kooperativiste drejtuar autoriteteve për të ulur normat, duke përdorur 

justifikime dhe pretekste të ndryshme, qenë një strategji e  ngjashme rezistence në këtë 

drejtim.  

Njëkohësisht dhe paralelisht me kundërvendosjen ekonomike, rezistenca fshatare mori 

edhe forma të tjera, me natyrë më të spikatur politike dhe ideologjike. E këtillë mund të 

konsiderohet edhe armiqësia e shfaqur nga fshatarët kundrejt agjentëve të regjimit dhe 

përkrahësve të tij në mesin e komunitetit agrar. Në ndryshim nga aktet e rezistencës me 

karakter ekonomik, të cilat motivoheshin më së shumti nga nevoja për mbijetesë si: 

shmangia e punës në kooperativë; ruajtja e pronës së vogël private; largimi nga 

kooperativa dhe vjedhja e pronës socialiste, etj; armiqësia dhe lufta me forma të 

ndryshme ndaj atyre që konsideroheshin si shkaktarët e drejtpërdrejtë të vuajtjeve të tyre 

kishte një karakter thellësisht politik dhe kulturor. Në këtë mënyrë përfaqësuesit 

administrativë, ekonomikë, ideologjikë dhe simbolikë të regjimit, të cilët përbënin një 

pakicë në mesin e masave rurale, u gjendën nën një rrethim të padukshëm porse gjithsesi 

prezent urrejtjeje dhe përbuzjeje nga ana e masës rurale.
584

 Pushteti i këtyre elementëve 

                                                                                                                                                                             
shëmbëll. Kryetari këshillit pop. i kunati llogaritarit, llogaritari i vëllami kryetarit koop. bujqësore. Nga ana familjare 

kaqë pjesërisht kurse nga ana e detyravet 1. Kryetari këshillit popu. antari kryesisë koop. buqë. makazinier i koop. 

buqë. dyqanxhi i koop. buqësore. 2. Kryetari koop buq. sekretar i këshillit popullor. Dhe me një fjalë leksur e pleksur 

dhe as pyesin fare për masën..‖. Në shkresën e vet sqaruese për rastin në fjalë, Komiteti partisë Tepelenë konfirmoi 

vërtetësinë e akuzave të përmendura në letër duke njoftuar marrjen e masave administrative dhe penale kundrejt 

autoriteteve të fshatit Luftinjë, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 109-113. 
582 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ri-përmendim një rast të ndodhur në fshatin Hllmo të Gjirokastrës. 

Në fshatin e mësipërm komunistët dhe autoritetet drejtuese ishin ndarë në dy tarafe, dhe nga përplasjet e tyre ishte 

bllokuar tërësisht puna në kooperativë dhe jeta normale në fshat. Në raportin e instruktorit të zonës Sofo P. drejtuar KQ 

identifikohen kësisoj disa nga shkaqet: ―..Ish kryetari kooperativës Pano K. punonte keq në kooperativë lejonte çthurje 

në disiplinë; familja e tij ishte shembëll i keq për antarët e kooperativës, e shoqja e Panos u kap duke vjedhur. Këto 

dobësi nuk kritikoheshin në mënyrë parimore dhe konstruktive nga shokët e organizatës...Për të gjitha këto ngatëresa 

ka mundësi të ketë gisht edhe armiku, sepse vetë përbërja e këtij fshati është e keqe. Nga të 93 familjet e këtij fshati 

ndodhen jashtë shteti 113 veta emigrantë ekonomikë dhe 103 veta të arratisur politik, ka gjithashtu 10 veta të burgosur 

politikë, 5 veta të liruar nga burgu, 2 veta kanë vdekur në burg, 4 familje të internuara dhe 4 familje të rikthyera nga 

internimi. Po thuajse të gjithë komunistët janë të lidhur me njerëzit e emigruar ose të arratisur..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 140-142. 
583 Kjo ishte një dukuri aq e shpeshtë sa vetë Enver Hoxha e ngriti atë si një problem kryesor në një takim të tij me 

kuadro partie në rrethin e Fierit, në shkurt të vitit 1958-të: ―..ka disa kooperativa bujqësore që janë në gjendje të mirë 

nga të ardhurat. Po ç‘ndodh? Prodhimet ua ndajnë anëtarëve dhe ata këto prodhime i shesin me çmime të larta për 

fitime dhe kur vjen puna vetë kooperativa ndërhyn që ata të marin përsëri nga shteti po nga ai prodhim që ajo u ka 

dhënë vetë..‖, shih: Hoxha Enver, Vepra V. 15, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 226-227.   
584 Një fenomen i tillë, ai i konfliktit mes fshatarëve dhe përfaqësuesve ose simpatizantëve të regjimit në mesin e tyre, 

është konstatuar dhe trajtuar gjerësisht nga studiuesit ndërkombëtarë përsa i përket rastit sovjetik, në vitet 30-40 të 

shekullit të shkuar, shih: Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of Peasant 

Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 226-231; Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & 

Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 14-16. 
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përfaqësues të regjimit, njëlloj si pushteti zyrtarëve kolonialë, buronte nga jashtë fshatit 

dhe qe një pushtet që e kishte katandisur masën e fshatarëve në kufijtë e mbijetesës. Ndaj 

dhe ata qenë për masën e fshatarëve të huaj në aspektin kulturor dhe shfrytëzues në atë 

ekonomik. Lufta ndaj tyre arriti edhe në forma të hapura agresioni në raste të veçuara, 

porse frika nga aparati policor shtetëror e shtynë fshatarësinë drejt formave më të 

sofistikuara të luftës.
585

 Në këtë drejtim kemi një rast tipik të përdorimit të aparatit të 

regjimit nga ana e fshatarëve për të goditur ata elementë që shiheshin si kundërshtarë të 

interesave ekonomike të kolektivit agrar dhe të vlerave të tyre kulturore. Kjo duket më së 

shumti në luftën kundër elementëve më të prekshëm, ata më pushtet-pakë të ideologjisë 

së re: aktivistëve.
586

 Sulmi kundër aktivistëve kishte dy shkaqe kryesore, njërin të natyrës 

praktike dhe tjetrin të natyrës më ideologjike. Pikësëpari aktivistët shërbenin si 

                                                           
585 Kjo formë e sofistikuar lufte mori kryesisht trajtën e denoncimit tek autoritetet ose denigrimin e tyre moral në sytë e 

komunitetit fshatar. Në këtë mënyrë shumë fshatarë nisën të përdorin regjimin në funksion të luftës së tyre kundër vet 

regjimit. Ky fenomen interesant përbën një ndër shkaqet kryesore të letrave të shumta denoncuese kundrejt autoriteteve 

staliniste në fshat. Shkaqet e tjera ishin lufta e tarafeve për pushtet brenda fshatit, armiqësitë e vjetra dhe abuzimet e 

shumta të vetë këtyre zyrtarëve që rëndonin në kurriz të anëtarëve të thjeshtë të kooperativave. Për të dhënë një 

shembull të një denoncimi të tillë do të përmendim rastin e letrës së fshatarit Refik T. nga fshati Urë, lokaliteti i 

Shëngjergjit të rrethit Tiranë, drejtuar KQ. Në letër Refiku denonconte zyrtarët e fshatit, me në krye sekretarin e 

lokalitetit Avdi P., të cilët të lidhur në farefisni dhe taraf me njëri tjetrin abuzonin me detyrën në kurriz të 

kooperativistëve të thjeshtë dhe i kërcënonin ata të mos hynin në kooperativë, duke u kthyer në një pari të ngjashme me 

atë të kohës së mbretërisë: ―..me nji fjalë çdo fshatarë i varfër s‟mund të flasi nga fryka se në Shëngjergj asht ba si në 

kohën e Osman Memës dhe të Ali Shtëjanit kurë ishte Abdurrahman Krosi në fuqi kryetarët e Shingjergjit hajnë me 100 

napulonash nga populli dhe qeverisnin si donin vetë. Mu më shtrëngunë ke shpija pse premtove me u ba antar ko dhe 

ke me na pa se kjo do të kushtoj shtrijt..‖. Në shkresën e vet sqaruese Komiteti i partisë Tiranë informoi KQ mbi 

rrethanat e vërteta të denoncimit: ―..Nga studimi i letrës në Org. bazë të partisë dhe nga takimi me Refik T. del se letra 

nuk është shkruar prej tij, porse mendohet të jetë shkruar prej Shaqir Sh. bashkëfshatar i Refikut me qëllim intrige 

kundër Avdi P. sepse që të dy këta nuk shkojnë mirë me të...shtojmë se Refik T. është element që sillet keq në fshat, 

vagabond dhe dallaverazhi, për këtë nga shoku Avdi P. është kritikuar në mbledhje të popullit..‖ shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 36-39. 
586 Për të dhënë një shembull të konfliktit mes aktivistëve dhe fshatarëve do të ri-përmendim rastin e aktivistit Shemsi 

M. nga fshati Shumbat i Peshkopisë. Në letrat e tij nga burgu 313, drejtuar udhëheqësve kryesorë, përshkruhet me 

detaje konflikti mes aktivistëve dhe fshatarëve. Shemsiu ishte dënuar në vitin 1958 për veprën penale vrasje e mbetur 

në tentativë, pasi kishte hedhur një granatë dore, e cila nuk kishte shpërthyer, kundër disa bashkëfshatarëve të tij. 

Shkaku i konfliktit mes Shemsiut, i cili ishte një aktivist dhe sekretar i BRPSH-së së fshatit, dhe bashkëfshatarëve ishte 

sa i natyrës personale ashtu dhe politike: ―..njerëzit që më kanë mjeruar janë ata që i drejtohen zotit me emisar se mos e 

...! – këta janë ata që po ti vëresh me kujdes, lehtësisht do të shikosh dhëmbët prej ujku të cilët presin mjergull dhe të 

sullen me furi mbi ata që tash i përqafojnë...Këta bënë gjithfarshka kundër meje, duke thurur llojë-lloj lakthe deri sa 

më së fundi u kurorëzuen simbas dëshirës së tyre reakcionare. E them reakcionare se qëllimi i tyre ashtë i tillë. Po të 

gjykohet nga shenjat e jashtme mbi ta sigurishtë nuk mund të kuptohet qëndrimi esencial prej reakcionari, sepse 

qëndrimi i tyre prej hipokriti të hipokrizonë, por po ti shikosh me syrin depërtues do të nxjerrish në shesh punën e tyre 

armiqësore...Këta bënjin gjithça kundër meje pikrisht si marimanga që ju thur cërgën kundërshtarve sajë. Këtë e bënin 

se unë si përgjegjës i rinis, isha bërë pengesë në rrugën e tyre të poshtër...Në fshatin tim ekziston një grup përsonash të 

pakënaqur nga sistemi popullor, këta janë bërë pengesa kryesore në çdo fushat shtetnore që partia e ngrinte me forca, 

e nëqoftë se dikush e kundërshtonte në mënyr të hapur punët ose mendimet e këtyre, atëherë këta do të bënin çmos që ta 

diskreditonjin me ç‟ty-lloje shpifje, deri sa ai të hiqte dorë dhe të binte dakorët simbas bindjeve të tyret ndryshe 

pësonte...Kurë shkuan vullnetare të rejat e kat. tonë ne HÇN. K. Markës, mbasi atje isha në punë dhe unë vjen 

vullnetare dhe motra ime, por kjo ishte e fejuar dhe kështu pastaj ngjalli reaksione të madhë me nxitjen e prapaskenave 

të Kadriut dhe Ramadan M. nëpërmjet Xhabirit ndërhyn pranë familjes të fejuarit, të cilët pastaj i bajnë nji 

paralajmrim babës. Nënë këto rrethana tilla baba vjen dhe e mer motrën tinzisht, në këtë kohë më lajmërojnë: «motra 

iku» menjiher unë shkova në shtëpi megjithë se pata kundërshtime unë e mora prapë motrën, por këta më cilsuan 

«Shemsiu ashtë bërë bollshevik». Kur u bë takimi i parë i të rejave këta jo vetëm që nuk i dërgonin vajzat e tyre, porë 

edhe i pengonin të tjerat që të mos shkoni, duke përhapur parulla helmatuese. Duke parë xhvillimin e ngjarjes unë 

dërgova motrën. Këta në bashkëpunim me Xhabrinë kishin vënë në dijeni prindërit e të fejuarit dhe drejtohen babës në 

formë ultimatumi « po ta dërgoni vajzën në takimin e të rejave në tiranë ju pret rreziku ma i madhë, do të heqim hundë 

dhe veshët» këta hapën parrulla «Shemsiu është i kuruptuarë dhe pa fe që dërgon motrën nëpër bordellat e Tiranës» 

Kështu duke u ndodhur në këtë atmosferë bytëse i fejuari e len motrën..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.806, Fl. 183-196. 
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informatorë të regjimit brenda gjirit të fshatarësisë dhe promotorë të luftës së klasave në 

fshat. Kësisoj ata qenë një pengesë e konstante e solidaritetit dhe unitetit të popullsisë 

rurale kundër regjimit. Së dyti ata me shembullin e tyre personal, si një mishërim konkret 

i idealeve të regjimit, paraqisnin një kërcënim për kulturën fshatare, ata ishin një 

minorancë kulturore në antitezë të plotë me vlerat shekullore të traditës rurale. Format 

kryesore të luftës fshatare kundër aktivistëve ishin: denigrimi i tyre moral, izolimi nga 

ana e komunitetit, por në mjaft raste edhe agresioni fizik.
587

 Por objekti i vërtetë dhe 

kryesor i sulmit fshatar ishin autoritetet drejtuese të kooperativës si dhe drejtuesit lokalë 

të partisë dhe pushtetit. Arma kryesore e fshatarësisë kundër tyre ishin denoncimet mbi 

biografinë e tyre politike, ankesat ndaj brutalitetit dhe shpërdorimeve të tyre tek 

udhëheqësit qendrorë dhe lokalë nëpërmjet letrave, anonime a të firmosura, individuale 

apo kolektive, me akuza të vërteta apo të sajuara.
588

 Këta pushtetarë ruralë ishin mjetet 

kryesore të shfrytëzimit shtetëror të fshatarësisë, por, në mjaft raste, me paaftësinë, 

abuzimet dhe brutalitetin e tyre ishin kthyer në një barrë të rëndë për jetesën e 

fshatarëve.
589

 Në këtë drejtim edhe inatet dhe armiqësitë e vjetra brenda fshatit kishin një 

                                                           
587 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e aktivistes Sherife Gj. nga fshati Seferan i 

Elbasanit. Sherifja kishte kërkuar një takim me Enver Hoxhën për disa halle personale duke u paraqitur pranë aparatit 

të KQ në Tiranë. Në shkresën e vet informuese mbi personin në fjalë drejtuar KQ, Komiteti i partisë Elbasan jepte të 

dhëna mbi aktivitetin dhe meritat e Sherifes: ―..Në pranverën e vitit 1960, kur në kooperativën bujqësore të Seferanit 

ndodhej ekipi qeveritar, Sherifja ka informuar këtë mbi disa padrejtësi që bënte Dervish Gj. që ishte llogaritar i 

kooperativës dhe sekretar i org. bazë të partisë me përkrahësit e tij në dam të antarëve të tjerë, sidomos për tokën 

personale që këta kishin marë për vehte nën ujë, etj. Në këtë kohë Sherifja si aktiviste ngarkohet në krye të një 

komisioni për të matur tokën personale dhe ngul këmbë me të drejtë që toka këtyre personave tu jepet afër shtëpisë, 

pavarësisht se ishte mbi ujë. Për këtë arsye Dervishi me disa përkrahës të tij si Livan K. dalin dhe e rrahin Sherifen. 

Për këtë gjë organet e drejtësisë vunë dorë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 94-97. 
588 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga një letër anonime nga fshati Letem i 

Librazhdit, drejtuar Enver Hoxhës, ku akuzohej kryetari i Këshillit popullor për abuzime, imoralitet dhe biografi të 

keqe: ―..Ne fshatarët e katundit Letem ju dërgojmë juve këtë letër shoku Enver si udhëheqësi jonë i dashur se neve jemi 

duke vuajtur siç kemi vuajtur në kohën e ballit se pse tek neve asht vu me forcë kryetar këshilli Ismail K. i cili në 

zgjedhjet e këshillavet pati më tepër se 50% të votave kundra dhe ku e favorizun ata të komisionit që mundi me fitu se 

biografija e tijë nuk mund të fitonte sepse ky ka qen krahu i djathtë i Hazis Biçakut që ka qenë komandant i Ballit 

Kombëtar të kësaj krahine. Ismaili ka qenë xhandar më tepër se 5 muaj në tiran..‖. Në shkresën e vet sqaruese mbi 

letrën e mësipërme, Komiteti i partisë Librazhd i hodhi poshtë akuzat si të pavërteta: ―..Shoku Ismail K., sot kryetar i 

këshillit popullor të fshatit Letem, me dat-lindje 1928, nuk ka qenë xhandar...ose sikundër pretendohet si 

ballist...Përkundrazi ay në këtë kohë ka qenë fare në moshë të njomë, bile ç‟ka ashtë e randësishme ay bashkë me dy 

shokë të moshës së tij është rrjeshtuar pranë forcave të ushtrisë Nac. Clirimtare pranë brigadës së I-rë S...Akuzohet se 

gjoja se si kryetar këshilli është vendosur me forcë duke mos fituar besimin e masës në zgjedhje...Përkundazi të dhënat 

rezultojnë ndryshe. Ay në zgjedhjet për këshillin popullor ka fituar shumicën, punon mirë...nuk rezulton që në punë e 

sipër për postin që ka të ketë ngrënë, apo të ketë imponuar të tjerët për të marë rryshfete, ose as ka qenë nuk është 

imoralist etj...mendohet se një letër e tillë mund të jetë shkruar jashtë fshatit, me ndërmjetësinë e njërit prej tyre 

mbrenda fshatit, për njërën ose për tjetrën ambicje personale..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 

74-79. 
589 Zyrtarët e regjimit ishin kthyer në mjaft raste në një lloj parie rurale, dhe shpesh përdornin pozitën dhe pushtetin për 

të nënshtruar dhe poshtëruar fshatarët e thjeshtë. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të citojmë një 

fragment nga letra e fshatarit Ramadan D. nga fshati Drenovicë i Lokalitetit Kutalli, rrethi Berat, drejtuar Enver 

Hoxhës. Ramadani ankohej për sekretarin e Organizatës bazë të fshatit, i cili duke përdorur pozitën i kishte marrë 

gruan: ―..Vendosa tju shkruaj këtë letër me qëllim për të qarë hallin. Muan ish sekretari organizatës bazë të fshatit 

tashti asht zëvëndës dhe brigadier Ali O. më ka hequr gruan kish qëllim ta mirte për vete. La gruan e tia si e detyroi 

partia e mori prap gruan e vet. Unë kam lajmëruar këshillin e fshatit lokalitetin Prokurorin, degën e mbrëndëshme, 

Kom. e Partis. Kjo punë nuk u zgjidh. Ai mua më ka vën shumë këmbën për familjen time, është bërë e paqindrushme 

këtu në këtë fshat. O të qëndroi ai o të qëndroim ne..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 82-85. Në 

një rast tjetër të ndodhur në fshatin Strumë të Fierit, fshatari Ndoni D. në një letër drejtuar Enver Hoxhës, denoncoi 

kryetarin e Kooperativës, sekretarin e Organizatës bazë dhe operativin e Sigurimit, të cilët në gjendje të dehur kishin 

rrëmbyer një pulë nga kopshti personal i fshatarit, dhe, pasi hasën në kundërshtimin e këtij të fundit, e kishin rrahur atë. 

Komiteti i Partisë së rrethit në shkresën e vet sqaruese e quajti ngjarjen një keqkuptim të fryrë nga fshatari, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 247-251. 
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rol me peshë. Edhe mësuesit ndonjëherë ishin objekt i sulmit fshatar. Kjo për arsyen 

lehtësisht të kuptueshme të rolit qendror të mësuesve si agjentë kryesorë ideologjikë të 

bolshevizmit rural, por edhe si informatorë kryesorë të regjimit mbi gjendjen reale të 

fshatit. Njëlloj si aktivistët, mësuesit shërbenin si informatorë të dyfishtë, ata vëzhgonin 

dhe raportonin jo vetëm sjelljen e fshatarësisë, por edhe atë të autoriteteve drejtuese 

lokale.
590

 Forma kryesore e sulmeve ndaj mësuesve ishte ajo e denigrimit të tyre moral, 

duke i akuzuar si shthurës seksualë të rinisë fshatare.
591

 

Boshti kryesor ideologjik i qëndresës rurale shqiptare ishte tradita zakonore dhe ajo 

fetare, njëlloj si në modelet e tjera të studiuara të kolektivizimit stalinist.
592

 Ky rol 

qendror i fesë si frymëzuese dhe njëkohësisht si një mjet qendror i rezistencës kundër 

stalinizmit rural shqiptar është lehtësisht i konstatueshëm në dokumentet e kohës.
593

 

                                                           
590 Një rast të tillë e cituam pak më sipër në këtë kapitull, ai i mësuesit të fshatit Jollë të Pogradecit Rakip E., i cili 

informonte KQ mbi shkeljet e Statutit tip të kooperativave bujqësore nga fshatarët dhe autoritetet e kooperativës, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 57-62. 
591 Në dokumentet arkivorë gjenden letra të shumta që denoncojnë lidhjet seksuale mes mësuesve dhe vajzave të fshatit. 

Shumë nga këto letra përmbanin informacione të konfirmuara më pas nga autoritetet si të vërteta, dhe dërgoheshin 

kryesisht nga prindërit e vajzave të braktisura ose nga vetë vajzat. Nga ana tjetër, disa letra kishin si synim 

diskreditimin moral të mësuesve. Këto letra zakonisht merreshin shumë seriozisht nga autoritetet të cilat e konsideronin 

figurën e mësuesit si një simbol të regjimit, dhe që i trembeshin braktisjes së shkollës nga nxënësit në rast skandalesh. 

Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë rastin e tre vajzave të reja, mësuese në shkollën e fshatit 

Kurdari të Matit. Të tre vajzat u pushuan nga puna nga autoritetet e rrethit për neglizhencë në detyrë dhe sjellje morale 

të papëlqyeshme. Të tre vajzat iu drejtuan me letra KQ, Enver Hoxhës dhe Nexhmije Hoxhës, duke pranuar fajet 

profesionale por jo ato morale: ―..Në korrik të vitit 1960 Komiteti ekzekutiv i rrethit të Matit më pushoj nga puna dhe 

arsya e pushimit ishte kjo: se gjoja ne kishim një liberalizëm të theksuarë në ambjentin ku ne jetonim, mos vajtjen në 

disa mbledhje. Si për të parën dhe për të dytën ne nuk jemi dakord dhe na duket krejtësisht e padrejtë, këto kërkojnë të 

rrimë në injorancën e fshatit..‖. Ndërsa njëra nga mësueset e reja në letrën e saj i drejtohet autoriteteve në formën e një 

autokritike, por gjithsesi shfajësuese: ―..Gjatë jetës në detyrë ne kryem punën si mësuese dhe kemi ndihmuarë në 

zhvillimin e arsimit dhe kulturës në fshat dhe të punës me gratë...Ne përvetësuam modën e veshjes zving, kjo si modë e 

huaj e papëlqyer. Ne muarëm një rrugë që zakonisht marin rinia, rrugën e dashurisë. Të gjitha këto të meta të më 

sipërme ndikuan negativisht në qëndrimin tonë në punë si mësuese. Opinioni publik i kësaj krahine filloi të flasë shumë 

për neve. Krahina e Matit si krahinë pak e zhvilluar, kalojnë e flasin jashtë realitetit. Këto thash e thëna kaluan gjer 

atje sa u bindën në Rreth të partisë e pushtetit sa që ne të pushohena nga puna..‖. Edhe vajza e tretë akuzon opinionin e 

prapambetur të fshatit si shkakun e fatkeqësisë së tyre: ―..Opinioni publik i rrethit tonë fliste për neve në mënyrë 

negative pavarësisht se sa ishte reale. Thash e thënat e popullit të kësaj krahine që nuk është akoma zhvilluar në 

nivelin e duhur e kaloi realitetin...Populli fliste për imoralitet për ne. Për këto jap garanci dhe deklaroj me gjithë 

dinjitetin tim se jam virgjineshë, dhe vetëm virgjineshë..‖. Enver Hoxha doli në mbrojtje të vajzave dhe la këtë shënim 

në një nga shkresat e praktikës së tyre: ―Të bisedohet me Sekretarin (me Sokrat Poçarin, asokohe sekretar i parë i 

Komitetit të partisë Mat, SM) ta shikojë dhe një herë çështjen dhe të kenë parasysh se mësuesja është nga Mati dhe nuk 

duhet për një faj të përjashtohen, veçanërisht gratë. Duhet më shumë durim, sidomos me gratë që të zhduket 

prapambetja e tyre në lëmin e Arsi-Kulturs‖. Edhe Nexhmie Hoxha, asokohe drejtoreshë e Drejtorisë së Arësim-

Kulturës pranë KQ të PPSH-së, ndërhyri në favor të tre mësueseve dhe ato u rikthyhen në detyrën e tyre, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 348-366. 
592 Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: 

Oxford University Press, 1994, f. 6-7; Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: Collevtivistaion and Culture of 

Peasant Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 56, 164, 185. 
593 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e dervishit Muharem Sh., nga fshati Gllavë e 

Madhe e Tepelenës. Muharremi në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës ankohej për trajtimin e padrejtë që i bëhej prej 

autoriteteve partiake dhe ekonomike të fshatit, për shkak të qëndresës së tij kundër kolektivizimit:  ―..do tju them për 

disa të padrejta që më bëhen nga kryetari organizatës bazë dhe nga kryetari kooperativës shoku Ceno D...në një 

mbledhje që bëri fshati shoku Ceno duke mos qenë pjesmarja e popullit simbas statutit dhe më rrëzoj nga fronti duke i 

thënë popullit është fetar Dervishi dhe të rrijë në teqe dhe s‟duhet të bëjë pjesë fetari në front...çështja tetër pse nuk hyn 

në kooperativë unë shoh se në gjithë republikën nuk është detyruar asnjë teqe ose fetar, që të hyj në kooperativ me 

diktatur dhe antarët që bëhen sot bëhen me dëshir vullnetare, por ne dijmë që feja është e lirë në punën e saj...nga 

udhëheqësit tanë na është bërë e qartë jemi të lirë nga Qeverija vetëm mos u merrni me gjërat e vjetra dhe ne ashtu 

kemi vepruar në punën tonë vetëm kur gjen ndonjë vdekja na detyron populli vemi e varrosim me tjetër gjë nuk 

merremi..‖. Në shkresën sqaruese drejtuar KQ, Komiteti i partisë Tepelenë shprehej tepër negativisht për dervishin: 

―..Nga detyra si kryetar i frontit është shkarkuar se nuk kryente detyrën si kryetar i frontit. Në vitin 1948 në shtëpinë e 
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Sigurisht që në mjaft raste, pesha e këtij roli ekzagjerohej nga botëkuptimi stalinist i 

zyrtarëve, por në thelb rëndësia e tij është e pamohueshme. Feja shërbente si legjitimuese 

ideologjike kryesore e rendit të vjetër rural në të tëra drejtimet e tij. Ndaj dhe feja në 

mënyrë të natyrshme shërbeu edhe si legjitimim i akteve të qëndresës dhe si një mjet i 

kësaj qëndrese. Klerikët dhe komuniteti i besimtarëve shërbenin pikërisht si një grup 

antagonist ndaj agjentëve të regjimit brenda komunitetit rural, si një pol ideologjiko-

shoqëror i cili përpiqej të tërhiqte shumicën e fshatarëve në pozita qëndrese ndaj 

regjimit.
594

 Përveç funksionit ideologjik, feja shërbente edhe si një mjet konkret qëndrese. 

Duke përdorur si justifikim zakonet dhe detyrimet fetare shumë fshatarë përpiqeshin ti 

shmangeshin qoftë punës ashtu dhe bolshevizimit të sjelljes së tyre.
595

 Nën 

këndvështrimin e autorit, për të kuptuar sjelljen dhe politikat e regjimit stalinist shqiptar 

kundrejt fesë, një fushë studimi tepër e rëndësishme paraqitet pikërisht tek ndikimi saj në 

drejtim të vështirësive të hasura nga autoritetet si pasojë e qëndresës fshatare ndaj 

politikave të tyre ekonomike bujqësore. 

Deri më tani trajtuam fenomenin e rezistencës së fshatarësisë kundrejt projektit politiko-

ekonomik agrar të stalinizmit shqiptar. Në fakt, siç e theksuam edhe më lart, rezistenca 

pasive përbën aspektin mbizotërues në drejtim të sjelljes së popullsisë fshatare përsa i 

përket kolektivizimit në periudhën në fjalë. Por rezistenca nuk është i vetmi fenomen i 

konstatuar, megjithëse ai është fenomeni dominues. Në botën rurale shqiptare hasen edhe 

plot raste të pranimit entuziast të rendit të ri nga fshatarët.
596

 Siç e kemi theksuar edhe më 

                                                                                                                                                                             
tija i janë gjetur disa armë të fshehura dhe për këtë babai i tija u dënua me dy vjet burk. Me zbatimin e reformës agrare 

i janë marë 129 kokë bagëti për këto gjëra ai ka urejtje..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 91-101. 
594 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e komunistit Ilia B. nga fshati Sopik i 

Sarandës, drejtuar Enver Hoxhës. Ilia njoftonte udhëheqësin e lartë për disa problematika të vërejtura në fshatin Sopik, 

ku midis të tjerave theksonte edhe popullaritetin e fesë, me gjithë fushatat e ndryshme të ndërmarra kundër saj nga 

komunistët e fshatit: ―..Për aktivitetin kultural stregohet kujdes i duhur me gjithse është ngrehur një godinë emirë 

kujanë shpenzuar mbi gjizmë miljon lekë nuk porositen stola për ndijtur populli sbëhet ndonjë zbukurim megjithse është 

kundrejt qishës dhe duhet të ishte tërheqëse. Qisha është zbukuruar mjaft vjetin 1959-1960. Ka shpenzuar mbi 50 mil 

lekë bërjen e afreskave ku kanjë tërheqje nga masat në ceremonitë fetare dhe bëhet pengesë në fushatat e ndryshme..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 7-11. 
595 Një rast shumë i përhapur i qëndresës kundër reformave ekonomike staliniste ishte ai i betimit në xhami nga 

fshatarët,  shpesh nën drejtimin e hoxhallarëve të fshatit,  për të mos hyrë në kooperativë, si rasti që cituam më sipër në 

këtë kapitull i ndodhur në fshatin Zall-Mner të Tiranës, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.808, Fl. 18-31. Për 

të dhënë një shembull tjetër ku qëndresa ndaj regjimit në fshatra shprehej nëpërmjet praktikave fetare do të citojmë 

rastin e Ndrec Gj. nga fshati Livadhë i Rrëshenit. Ndreca, në një letër drejtuar Enver Hoxhës, ankohej se autoritetet 

lokale i kishin hequr triskën e Frontit dhe armën me leje për shkak se kishte kremtuar një festë katolike: ―..Unë jam me 

besim Katolik si dhe familja ime. Katundet tona të lidhura me zakonet prapanike festojn dhe kremtojn ditën e 

shenjëtorëve...Unë për të kënaqur familjen teme dhe për të u nënshtruar zakonit fetar therra një berrë. Therrjen e berrit 

e diktoj organizata bazë e cila e kishte ndaluar që të festohesh kjo ditë, me therrjes e mishit. Unë e kuptoj tashë se kam 

gabuar randë por njerëz jemi dhe gabojm pa dashje. Për ktë gabim u muer masa e randë kundra meje duke mu 

tërhequr triska e frontit dhe arma..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e fshatarit: ―..Të shikohet me më gjakftohtësi 

kjo çështje, dhe në rast se është kështu si thotë ky ti jepet përsëri edhe triska edhe arma..‖. Por Komiteti i partisë 

Mirditë, në shkresën sqaruese drejtuar KQ, hodhi dritë mbi qëndrimin e vërtetë të Ndrecës: ―..Ndreca është llafazan flet 

parrulla duke thënë qumështin e derdhim në prue se i vete Qeverisë për lumë e tjera, ka pushkë të fshehtë dhe nuk e 

tregon. Mundohet të diskreditojë komunistët duke thënë se ata janë të pa fe e të tjera..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.810, Fl. 23-29. 
596 Ky entuziazëm bazohej kryesisht në përfitimet e fshatarësisë nga projektet modernizuese dhe ato të përkujdesjes 

sociale të stalinizmit shqiptar. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e ushtarit 

Petrit Z. nga fshati Zaloshnjë i Skraparit, drejtuar Enver Hoxhës: ―..unë u kisha dërguar një letër më parë ku shprehja 

dashurinë për ju për Partinë, dhe nëpërmjet sajë unë krahasoja të kaluarën e zezë, do me thanë ndryshimet e familjes 

time, familje kjo që dikur nën vartësinë e bejlervet dhe agallarvet, kurse sotë antare e kooperativës bujqësore...erdhi 

instruktori i KQ i cili bisedoi në mënyrë të përzemërt me mua dhe më pyti për shumë gjëra, gjithashtu ai më pyti në 

mënyrë të veçantë për familjen time, do me thanë këtu tregohej kujdesi i madhë i Partisë karshi një familje të një 

ushtari të thjeshtë, për mua ai çastë do të mbetet i paharruarë. Unë i bëra nja dy kërkesa në lidhje me xhaden dhe 
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lart në këtë studim, një reformë kaq radikale sa kolektivizimi dhe bolshevizimi kulturor i 

masave rurale do të kishte qenë tërësisht i pamundur të zbatohej pa një bashkëpunim 

aktiv të paktën të një pjese të konsiderueshme të komunitetit rural. Edhe ky përbën një 

fenomen të konstatuar edhe në vendet e tjera ku zbatohet stalinizmi agrar. Studiuesit e 

modelit sovjetik kanë identifikuar katër fenomene kryesore në këtë drejtim, katër drejtime 

ku mund të kanalizohet nga akademikët sjellja e masave agrare kundrejt impaktit të 

politikave staliniste mbi to. Kështu rezistenca ndaj këtyre politikave mund të ndahet në 

qëndresë aktive, të drejtpërdrejtë, ose pasive, të tërthortë. Edhe mbështetja mund të 

ndahet në pasive: të pranuarit të pozitës së re si një fatalitet, ose aktive: duke u integruar 

në rendin e ri dhe duke u kthyer në një zbatues dhe përçues të vlerave dhe interesave të 

tij.
597

 Pa dyshim që pjesa dërrmuese e fshatarësisë shqiptare, për nga qëndrimi që mbajtën 

kundrejt politikave kolektivizuese të regjimit, mund të kategorizohet tek dy dukuritë 

qendrore, ato të rezistencës ose mbështetjes pasive ndaj rendit agrar stalinist. Por një 

segment i caktuar u integrua aktivisht në zbatim të programit të regjimit, ashtu sikundër 

një segment tjetër minoritar në kahun e kundërt zgjodhi përballjen e drejtpërdrejtë, 

rezistencën aktive. Sigurisht që ky kategorizim i tillë i sjelljes së fshatarëve përfaqëson 

një thjeshtëzim të një situate tepër komplekse nga ana e akademikëve perëndimorë. Në 

realitet kategorizimi i sjelljes së shumicës së fshatarëve përbën një mision tepër të 

vështirë. I njëjti fshatar, i cili në një kohë të caktuar dhe për një problem të caktuar mund 

të ishte një mbështetës i politikave agrare staliniste, në një moment të dytë dhe në lidhje 

me një aspekt tjetër, mund të ishte një kundërshtar i po këtyre politikave.
598

 Mbështetja 

aktive e një pjese të komunitetit rural ndaj programit të regjimit motivohej ose nga 

brendësimi vlerave ideologjike, ose nga interesat personale dhe familjare konkrete. Nën 

këndvështrimin tonë faktori i dytë ishte ai mbizotërues. Duke u kthyer në bashkëpunëtorë 

aktivë të regjimit, shumë fshatarë ktheheshin në elitën e fshatit, duke përqendruar në 

duart e tyre pushtet, status por edhe burime materiale të mëdha.  

                                                                                                                                                                             
hidroçentralin në fshat. Kur ja për çudi një ditë mora vesh se do të vijë xhadja në fshat, ky çast i entuzjazmoi shumë 

banorët e këtij fshati, të cilët nuk do të shkojnë më me këmbë nga Zaloshnja në Çorovodë...ardhja e xhades në fshat, 

ngritja e hidroçenralit, janë dy gjëra me rëndësi për fshatin tonë Zaloshnje. Sa e çuditëshme do të jetë ardhja e 

automjetit në fshatrat e Tomoricës të cilët nuk u kishin dëgjuar as emrin automjeteve në të kaluarën e zezë e jo më të 

hypnin në to! Por kujdesi i madh i Partisë, i qeverisë dhe personalisht i juaji po ja ndryshojnë nga dita në ditë faqen 

Atdheut tonë, po plotsoni kërkesat dhe nevojat e popullit tonë, duke ngritur fabrika, uzina, hidroçentrale elektrike, 

hapje e rrugëve të tjera etjera..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.841, Fl. 17-18. 
597 Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: 

Oxford University Press, 1994, f. 10. 
598 Fshatarët përpiqeshin të përfitonin maksimalisht nga politikat sociale të regjimit duke u përpjekur njëkohësisht tu 

bënin bisht politikave të tij kolektivizuese. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Dilaver 

M. nga fshati Trepçë i Peshkopisë. Në letrën e tij drejtuar KQ, Dilaveri, i cili ishte invalid, synonte të përftonte si 

kopshtin personal prej 3 dynymësh ashtu edhe një pension invaliditeti: ―..Me dt. 10 shkurt 1958 erdhi ekipi qeveritar 

për kolektivizimin bujqësor në katundin Trepçë rrethi Peshkopi, dhe unë Dilaver M. tue qenë qorr në të dy sytë 

(plagose me bombë në vitin 1947) në fillim nuk e dhash pëlqimin se nuk kam asnjë krah pune dhe kur mu ba nji thirje 

nga ekipi tue i thanë mixhës tim Tahir M. që për Dilaver M. të firmosësh ti se ati do ti japim tre dynymë tokë dhe do ti 

lidhim rrogë...Tahiri e firmosi lutjen për mue dhe e dorëzova tokën...Mirëpo sot ata njerëz në Komitet nuk mu 

përgjigjën për atë premtim. Une sot tue mos pasë asnji të ardhur dhe asnji krah pune veç nanës në moshë të kalueme, u 

lutem shumë të më lidhet një rrogë sado e vogël me mujt me ngranë ndonjë copë bukë edhe unë me nanën ose të më 

jepet toka që i kam dorezue kooperativës pasi baba jem ka luftue për këtë regjim që në 1944 dhe familja jeme ka 

ndihmue partizanët me çdo gja..‖. Komiteti partisë Peshkopi në shkresën e vet sqaronte se: ―..Dilaver M. i ashtë 

premtue se për ndihmë do ti lihet nji kopsht personal (3dynym), përveç kopshtit personal Tahir M. i cili asht i pa ndarë 

me të lart-përmendurin dhe i vjen në ndihmë jo vetëm për punimin e kopshtit personal por edhe nga anët e tjera 

ekonomike dhe si përfundim nuk i takon ndihma e asistencës sociale. U thirr për tu skjarue por ay asht i bindur kërkon 

pension, me gjith që ju tha se kopshti personal i asht dhanë pse asht i verbër, se në bazë të Statutit të Kooperativave 

bujqësore nuk i takon pse bashkëjeton me axhën e tij..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.832, Fl. 31-36. 
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Përqafimi aktiv i politikave staliniste në fshat merrte formën konkrete të emërimit në 

postet drejtuese ekonomike, politike apo burokratike ose aktivizimin dhe anëtarësimin në 

Parti, organizatën e Rinisë si dhe pjesëmarrjen në fushatat mobilizuese me karakter 

ekonomik, ushtarak dhe politik të drejtuara nga regjimi. Një fshatar, nëse plotësonte 

kriteret politike dhe zotëronte një nivel minimal dijesh, mund të aspironte të ngrihej në 

postin e kryetarit të kooperativës, llogaritarit ose brigadierit. Por, nëse gëzonte statusin e 

anëtarit të partisë, ai mund të aspironte edhe postin e sekretarit të Organizatës bazë të 

partisë, autoritetit kryesor politik brenda komunitetit agrar. Edhe postet shtetërore, ato të 

kryetarit të Këshillit popullor apo kryetarit të Lokalitetit i përkisnin ofiqeve që 

mbuloheshin zakonisht nga aparatçikët ruralë. Pjesa dërrmuese e aparatit burokratik 

stalinist shqiptar përbëhej pikërisht nga zyrtarët në zonat rurale. Kjo kategori shoqërore 

ishte baza sociale e stalinizmit shqiptar në fshat, dhe një faktor me rëndësi në stabilitetin 

e rendit të ri në zonat rurale në veçanti, dhe në të gjithë shoqërinë shqiptare në përgjithësi. 

Tipari dallues i kësaj kategorie, parë nga informacionet e gjendura në letrat e fshatarëve 

drejtuar udhëheqjes staliniste, ishte niveli i tyre i ulët profesional dhe arsimor, dhe 

sidomos tendenca për të abuzuar me pushtetin. Fshatarët e ngritur në pushtet në sajë të 

përqafimit të vlerave të regjimit kishin mungesa të shumta si në kulturën e përgjithshme, 

ashtu dhe në atë profesionale.
599

 Ky fenomen i shqetësonte veçanërisht udhëheqësit 

stalinistë, por në kushtet e mungesës së kuadrit politikisht të besuar, emërimi i atyre 

fshatarëve që kishin një biografi të pranueshme nga ana e regjimit ishte i vetmi opsion i 

mbetur. Por paaftësia profesionale ishte e keqja më e vogël. Problemi kryesor qëndronte 

në tendencën e këtyre drejtuesve ruralë për të abuzuar me pushtetin, kryesisht në formën 

e krijimit të tarafeve të tipit patronal dhe fisnor.
600

 Këto tarafe zaptonin të gjitha postet e 

pushtetit në fshat dhe kooperativë nëpërmjet emërimeve nepotike dhe klienteliste, si dhe 

përdornin pronën dhe pushtetin socialist në benefit të interesave personale të anëtarëve të 

                                                           
599 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Mandi M. nga fshati Shtikë i Ersekës. Mandi 

ishte kryetari kooperativës së fshatit dhe njëkohësisht edhe anëtar i Plenumit të KP Ersekë. Në letrën e tij drejtuar KQ 

Mandi ankohej se pasi i ishte premtuar dërgimi në një kurs për kryetar kooperative nga Komiteti partisë Ersekë, në 

vend të tij ishte caktuar një kuadro tjetër: ―..Më 1 shtator të vititë 1960 në një mbledhje që patëmë në komitetin 

ekzekutivë të lokalitetit Shtikë, i ngarkuarë nga Komiteti partisë sekretari II-të shoku Koli J. dhe kryetari Komitetit 

ekzekutivë shoku Teki B. mbasi na u shtrua problemi lidhurë me shkuarjenë në kursinë dy vjeçarë kryetari koop. edhe 

një shokë për llogaritarë duke ndjerë rëndësin e formimitë të kuadritë dhe që do të ishimë të aftë në të ardhishmen 

ishimë dakortë që neve të shkonimë në kursë unë për kryetarë dhe një llogaritarë për këtë..‖. Niveli i mjeruar arsimor i 

Mandit na konfirmohet edhe nga shkresa e Komitetit të partisë Ersekë: ―..Shoku Mandi M. ishte menduar nga ana e 

Komitetit ekzekutiv të rrethit që të shkonte në kurs për kryetar kooperative bujqësore. Mirëpo organizata bazë e partisë 

dhe asamblea e kooperativës nuk aprovoj shkuarjen në kurs të këtij shoku duke pasur parasysh edhe aftësitë e 

kufizuara të tij për të drejtuar një kooperativë të bashkuar. Në kurs për kryetar kooperative u dërgua një shok tjetër më 

i aftë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.765, Fl. 17-21.  
600 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Naun M. anëtar partie nga fshati Daullas i Fierit. 

Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, Nauni, ish kryetari i kooperativës, denonconte shkeljet në kooperativën e fshatit 

dhe mbështetjen që kishin zyrtarët e kooperativës nga instruktori i KP: ―..Parimi Partis ka mbetur në një anë dhe 

rregullore brendshme e koop. nuk jeton ose nuk funksijonon në rregull për arsyje se sa vjen forcohet miqësija, 

tarafllëqet, qirasja në klube rekomandime sipas interesave personale në shumë drejtime të tjera e jo simas punës që 

epë njeri ose tjetri në praktikë dmth kush ka lek xhepin plotë dhe shokë ecën kurse ne që nuk mundemi në këto drejtime 

paditemi dhe kritikohemi shpesh..‖ Nauni e vazhdonte letrën duke përmendur konkretisht shkeljet e shumta dhe lidhjet 

brenda kooperativës. KQ vendosi të dërgonte një instruktor për të verifikuar situatën në fshatin në fjalë. Në raportin e 

tij sqarohej se Nauni, në kohen kur kishte qenë kryetar, kishte kryer shkelje të shumta në benefit të vetes dhe tarafit të 

tij. Kritikat e tij kundër udhëheqjes së kooperativës ishin kësisoj një përplasje mes dy grupesh brenda organizatës së 

partisë së fshatit për kontrollin e kooperativës: ―..Nga qëndrimi i tij i padrejtë dhe i disa komunistëve të tjerë që e 

pasonin ishte krijuar në org. bazë një situatë jo e shëndoshë, kishte grindje midis tyre..‖. Si përfundim, Nauni u 

sanksionua me masën ‗vërejtje në kartën e regjistrimit‘ pasi pranoi gabimet e tij dhe u zotua të përmirësohej, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 159-166. 
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tarafit.
601

 Abuzimet financiare nga drejtuesit qenë gjithashtu një fenomen tepër i 

përhapur, me një numër rekord denoncimesh kundrejt kryetarëve të kooperativave, 

llogaritarëve dhe brigadierëve për vjedhje dhe shpërdorime.
602

 Sigurisht që një numër i 

madh i këtyre denoncimeve ishin të pavërteta. Në këtë kuptim ato ishin një mjet i luftës 

së fshatarëve kundër zyrtarëve të regjimit në fshat siç e theksuam edhe më sipër. Nga ana 

                                                           
601 Tarafet rurale kishin një pushtet të madh dhe në raste të caktuara arrinin deri në manipulimin e zgjedhjeve lokale, 

duke cenuar si të drejtat politike të shtetasve ashtu dhe parimet ligjore të shtetit. Për të dhënë një shembull domethënës 

në këtë drejtim kemi përzgjedhur një rast të ndodhur në fshatin Drizar të Mallakastrës. Në një letër të fshatarit Idriz D. 

drejtuar Enver Hoxhës denoncohet një taraf i drejtuar nga kryetari kooperativës dhe sekretari organizatës bazë të 

partisë, taraf në të cilin akuzoheshin si të përfshirë edhe operativi zonës i Sigurimit si dhe instruktori i zonës i KP të 

rrethit: ―..Ne kemi formuarë koperativën bujqësore të fshatit. Kemi kryetar bashkë fshatarin tonë Qani D., sekretar të 

organizatës Refit A. Këta dy persona kryesisht dhe të mbështetur nga një grupë i vogël të rrethit të tyre, pona vjedhin 

pasurinë e përbashkët të koperativës. I dashuri Shoku Enver këta persona po veprojën pikërisht si ishe kapiteni Ahmet 

Zogollit Idriz D. i cili asht pushkatuar nga Partija për tradhëti ndaj popullit. Por unë qysh nga fillimi 1942 deri më 

sotë kam qënë dhe jamë me armë në dorë, dhe megjithë se jam i kaluar nga mosha deri në vdekje do lëftojë për të 

drejtën dhe pikërisht për këtë po udrejtohem juve se në vend tjetër nuk mu zgjidhë dhe asë që ma vunë veshin se çfarë 

ukamë thënë. Personat që sipër kamë shënuarë kanë shitur 40-50 kuintalë misër, kanë bërë afërsisht 300 kuintalë vaj 

natën në familjet e rrjetit të tyre eshumë gjëra të tjera. Për veçë këtyre një punë armiqësore kanë organizuar ditën e 

zgjedhjeve për këshillat popullorë tash kohën e fundit. Ja si vepruanë me qëllim që të mos fitonin njerëzit që usjellin 

telashe kur ata vjedhin. Organizuan njerëzit e tyre të afërt që tu mernin zgjedhësve votat nga dora dhe të prishënin nga 

lista e kanditatëve personat që ata nuk dëshironin, kështu si përfundim mbi 200 vota udogjën pasi ua dhanë njerëzve që 

nuk ishin parashikuarë në listat e kandidaturës, për këtë ka shumë persona që ujanë marrë fletvotimet nga dora ose që 

gjatë votimit u kanë bërë axhitasionë që cilin duhet të prishin nga lista. Për të gjitha këto unë kamë lajmëruarë organet 

e pushtetit dhe të Partis por deri më sotë nuk ashtë marrë asë nji masë për këta njerëz jo të denjë për shoqërin tonë 

socialiste. Dhe ja po të thom edhe datat e lajmërimit. Më datën 28 marsë i kamë thënë të poltë fuqishmit të policis për 

lokalitetin e Fratarit, duke i treguarë këtijë 300 kq vajë të mbëshehurë nga kryetari koperativës, sekretari org. baz etj. 

Por ai nuk veprojë ta bllokonte këtë vajë por shkoi në Fjerë dhe lajmëron Kom e parti ky i fundit vë në dijeni 

instruktorin e kom e partisë për lokalitetin e Fratarit, por instruktori mbasi ka miqësi me sekretarin e org. bazë të 

fshatit tonë, vjenë natën dhe vë në dijeni sek. e org. bazë të fshatit duke ja dhënë me hollsi gjith raportin, dhe prapë 

ikën nga fshati jonë natën...Për të gjitha këto më datën 14.4. 1960 vura në dijeni me hollësi punëtorin operativ të 

sigurimit të lokalitetit Fratar por edhe ku siçduket ra në kurthin e këtyre, deri sa mua nuk më dhanë asnjë përfundim, 

dhe për vjedhsit nuk asht marrë asë nji mas...Të themë ndershmërisht shoku Enver se në qoft se kjo kërkesë e imja nuk 

do verifikohet, unë kështu e tutje nuk do hapë gojën më sikur të shofë që ndonjëri prej këtyre të vrasi edhe njeri unë kur 

të më pyesin do them skam parë gjë. Më falëni për këtë shprehje por jam mërzitur shumë se po vjedhin pasurin e 

popullit dhe me anë miqësh dhe hatëre i kalojën dhe jo vetëm kaq po na bëjn dhe neve si njerëz llafazana. Për këtë 

jamë shumë i dëshpëruarë, por nga ana tjetër kam besim të plotë se po ura juve në dorë kjo do mari rrugë të drejtë..‖. 

Në shkresën e vet sqaruese KP Fier pranoi si të vërteta akuzat për abuzime dhe shpërdorime të pasurisë së kooperativës, 

por u hodhi poshtë akuzat për lidhje të instruktorit me kryesinë e fshatit dhe abuzimet me qëllim në zgjedhjet për 

këshillin popullor. Megjithëse në shkresën e Fierit theksi vihej tek pakujdesia dhe neglizhenca, aty njoftohej KQ për 

masa ndëshkuese karshi kryetarit dhe sekretarit, por pa specifikuar se çfarë masash konkrete, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 138-141. 
602 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa paragrafë nga letra e Elmaz F. nga fshati Dukat i Vlorës, drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..Këtu në Dukat ka qenë trashëgim qysh nga e kaluara për të vjedhur, për të spekulluar e për të rojtur në 

kurriz të të tjerëve, mirëpo me çlirimin e Shqipërisë populli mezi shpëtoi nga këto gjëra, por në realitet edhe gjatë kësaj 

kohe njerëzit që udhëheqinë ishin po nga fshati ynë se pse kështu e ka parimi ynë. Një fjalë e popullit thotë: - Ujku 

plaket i bien pa zakonin se harron – Këta njerëz që deri dje ndodheshin me Ballin dhe dikush kulish i tyre, Partia 

mendoi që këta njerëz ti kthente në gjirin e saj si Cane B. Yzeir V. Dervish M. Shyqyri H. e të tjerë...Fakti tregon se e di 

dhe vetë Partia e Vlorës që këta të katër kanë vjedhur rrotull 100.000 L. Të tjerë janë shefi llogarisë dhe llogaritari, 

pastaj ka dhe vjedhje të tjera të vogla siç është Sulo H. Zeqir F. ky i dyti përgjegjës ferme dhe i pari kryebari, vidhnin 

ditët e barinjve. U zbuluan rreth 100 ditë punë dhe i paguan mirëpo në fakt Kryetari këto nuk i quan vjedhje se janë 

kuadri që ka përgatitur vetë kryetari fare e fisin e tijë dhe njerëzit që janë xhelatë dhe i përgjojnë kryetarit për të 

shtypur popullin me ligje të shtrëbërta. Kur një fshatar është bërë gjyq para instruktorit të Kom. Partisë dhe 

N/Kryetarit të koop. Dervish M. instruktori Partisë i ka thënë me çfar baze e ke dënuar kur ti nuk ke asnjë rregullore 

Dervish M. i është përgjigjur dhe i ka thënë: - Në qoftë se në Dukat nuk do bëhen edhe mashtrime të këtilla nuk mund 

ta mbash popullin në kooperativë...Kemi dëgjuar se komunistët nuk vjedhën, por se pse vodhë këta komunista kjo nuk 

na bën përshtypje shumë...por vetëm na bën përshtypje që nuk po merret masë ashtu si për gjithë kusarët e tjerë. Kjo 

neve na habit shumë se vetë Partia thotë: - Vodhi e nëse s merret, vallë mos kanë ndonjë mik se populli kështu brohorit 

që këta janë njerëz që kanë miq jo po komunistëve ua fal Partia se po të qe ndonjëri nga neve desh të na binin kockat 

në burg..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D. 790, Fl. 73-80. 
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tjetër, shumë nga këto denoncime vërtetoheshin edhe nga hetimet e mëvonshme të 

organeve shtetërore, duke krijuar tek udhëheqësit bindjen se fenomeni përfaqësonte një 

kërcënim të madh ndaj projektit të tyre kolektivizues. Kësisoj mund të pohojmë se mbi 

fshatarësinë rëndonte jo vetëm barra e përthithjes shtetërore të masës dërrmuese të 

prodhimit bujqësor, por edhe barra e abuzimeve dhe shpërdorimeve nga ana e tarafeve të 

zyrtarëve dhe burokratëve ruralë, të cilët në sytë e fshatarëve ishin kthyer në një lloj kaste 

feudale të re, të ngjashme me atë të parisë së dikurshme të çifligarëve.
603

 Ndaj dhe 

denoncimi i zyrtarëve me anë të letrave nga poshtë kryente një shërbim të dyfishtë: nga 

njëra anë ndihmonte udhëheqësit të diktonin zyrtarët që me abuzimet dhe paaftësinë e 

tyre dëmtonin pasurinë shtetërore dhe de-legjitimonin rendin kolektiv në fshat dhe nga 

ana tjetër u mundësonte fshatarëve të shpëtonin nga barra e dyfishtë e shtetit akumulues 

dhe burokratit të korruptuar, duke mos harruar funksionin e denoncimit si një mjet për 

larjen e hesapeve personale me më të fuqishmit. 

Por emërimi në postet zyrtare nuk ishte forma e vetme e përqafimit aktiv të rendit 

socialist në fshat. Edhe emërimi në postet teknike të ekonomisë agrare përbënte një 

pozicion të privilegjuar për shumë fshatarë. Në këtë drejtim studiuesit nënvizojnë 

punonjësit e SMT-ve dhe agronomët si mbështetës të politikave agrare të regjimit.
604

 

Duke u punësuar në Stacionet e Makinave dhe Traktorëve shumë të rinj fitonin jo vetëm 

mundësinë e një pagese më të mirë duke i shpëtuar punës dërrmuese në fusha, por edhe 

mundësinë për të bërë një karrierë profesionale dhe politike, për të lëvizur nga fshati drejt 

qytetit dhe shkollimit a kualifikimit më të lartë.
605

 Edhe fshatarët e shpallur 

stakhoanovistë dhe aktivistët mund të konsiderohen si mbështetës së rendit agrar stalinist. 

Gjithashtu një rol të rëndësishëm bashkëpunues me regjimin luajtën edhe fshatarët e 

shumtë të zhvendosur në qytete, shumë prej të cilëve përbënin një pjesë të 

konsiderueshme të aparatit burokratik, të cilët për të përforcuar pozitën personale politike 

dhe nën thirrjen e regjimit shërbyen si një mjet presioni dhe bindjeje karshi patriotëve, 

miqve dhe familjarëve të tyre të mbetur në fshat për të pranuar rendin e ri.
606

  

                                                           
603 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga një letër anonime drejtuar Enver Hoxhës nga fshati Lis-

Kodër i Matit: ―..Shoku Enver. Mbas 15 vjetësh çlirimi u përsërit një vepër e së kalurës. Me dt. 10 të k.m. u bënë 

zgjedhjet e kooperativës bujqësore të Koder-Lisit rrethi Matit, i deleguari Partis ish kryetari Komitetit Ekz. Ku mbas 

shumë çështjes nxorri listën e kandidatëve për Kryesin e Koop. dhe deklaroi se kryetari Koop. nuk do të votohet se e ka 

zgjedhur Byroja e Partis dhe nuk ka asnjë diskutim për kët, dhe Asambleja mbeti në heshtje dhe u shpërnda...Shoku 

Enver. Ju siguroj se Burreli nuk ka ngel pa një princ Xhelal se vendin e atij e ka zanë Rustem Ll. (Rustem Ll. asokohe 

sekretar i II-të i Komitetit të partisë Burrel, SM)..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 19-23. 
604Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: Resistance & Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: 

Oxford University Press, 1994, f. 10, 12-13. 
605 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e agronomit Halim K. nga Rrogozhina. Në një telegram drejtuar 

Hysni Kapos, Halimi kërkonte një takim me të. Udhëheqësi i lartë urdhëroi Drejtorinë e Bujqësisë pranë KQ të 

interesohej për kërkesën e agronomit. Në takimin me punonjësit e aparatit Halimi shprehu dëshirën për të ndjekur 

kursin e kualifikimit dy vjeçar, kërkesë që iu plotësua. Si përfundim agronomi i dërgoi falënderime Hysni Kapos dhe 

Sekretariatit të KQ të PPSH-së, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D. 765, Fl. 49-51. 
606 Pas thirrjes së Enver Hoxhës drejtuar gjithë komunistëve në qytete dhe ushtri për të ndikuar tek njerëzit e afërm dhe 

të njohurit e tyre për pranimin e rendit kooperativist, një kryqëzatë e vërtetë u drejtua karshi zonave rurale nga 

aparatçikët dhe punëtorët:  ―..edukimi dhe bindja e fshatarësisë individuale për t‘u organizuar vullnetarisht në 

kooperativa dhe kolektiva bujqësorë ngel gjithmonë si një nga detyrat kryesore të të gjithë Partisë si në fshat ashtu dhe 

në qytet...Në mënyrë të veçantë duhet t‘u vihet në dukje anëtarëve të Partisë dhe punonjësve që janë fshatarë, të cilët 

kanë familjet, farefisin, miqtë dhe shokët e tyre në fshat të pafutur në kooperativa, t‘u shkruajnë letra dhe po qe  nevoja 

të shkojnë dhe vet në fshat të punojnë dhe të bindin familjen, të afërmit dhe miqtë e tyre për t‘u futur në kooperativat 

bujqësore...organizatat e Partisë të institucioneve shtetërore, të qendrave të punës, organizatat shoqërore, si dhe 

institucionet kulturore, të dërgojnë herë pas here në fshat kuadro të njohur për të marrë kontakt me masat punonjëse të 

fshatit, ku t‘u flitet për vijën politike dhe ekonomike të Partisë, për kolektivizimin e bujqësisë, të mbahen konferenca 
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2.5 - “ska puntorë të këqinj po udhëheqës të këqinj”
607

: Punëtoria dhe masat urbane 

në kontekstin e stalinizmit shqiptar. 

 

Në teorinë klasike marksiste klasa punëtore shihej si ‗lehona e së ardhmes‘, si klasa e 

fundit drejt shoqërisë pa klasa, si forca që në vetvete mbarte realizimin e qëllimit final të 

Historisë. Krijesë e kapitalizmit ajo do të shtohej në numër si pasojë e dinamikës logjike 

të vetë kapitalizmit, i cili në zhvillimin e tij të pandalshëm do të prodhonte një polarizim 

të tejskajshëm shoqëror mes borgjezisë kapitaliste nga njëra anë dhe proletariatit 

punonjës nga ana tjetër. Me akumulimin dhe përqendrimin e kapitalit si faktor shkaktar, 

klasa punëtore do të bymehej, duke përthithur shtresat e mesme dhe borgjezinë e 

deklasuar nga dinamikat e tregut deri sa të përfshinte shumicën dërrmuese të popullsisë, 

duke prodhuar kësisoj krizën fatale të vet sistemit kapitalist. Kapitalizmi ishte i dënuar  

që me logjikën e tij të prodhonte kushtet e shuarjes së vet.
608

 Njëkohësisht me shtimin si 

numër dhe rrëshqitjen drejt mjerimit klasa punëtore do të shtonte vazhdimisht edhe 

ndërgjegjësimin  për identitetin dhe interesat e saja, për rolin e vet historik. Ky 

ndërgjegjësim do të prodhonte lëvizjet punëtore që do të kalonin nëpër faza gjithmonë e 

më komplekse organizmi: nga punëtorët e një fabrike tek punonjësit e një dege të 

prodhimit; nga punëtorët e një krahine tek punëtoria e një kombi, drejt bashkimit fatal të 

punëtorëve të gjithë botës, ‗Internacionales‘.
609

   
                                                                                                                                                                             
politike me fshatarët..‖, shih: Hoxha Enver, Vepra V.14, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 340, 342. Edhe kuadrot më 

të lartë të regjimit u përfshinë në këtë fushatë. Një ndër to ishte edhe shefi i Shtabit të përgjithshëm të UP: Gjeneral 

Petrit Dume. Në një letër të Iljaz S. nga fshati Zharkovë i Ersekës drejtuar Enver Hoxhës, fshatari ankohej kundrejt 

gjeneralit për trajtimin brutal karshi atyre që hezitonin të bashkoheshin me kooperativën e fshatit fqinj: ―..Më datë 17. 

1. 1960 në katundin Mesiçkë fqinjë kat. tonë Zharkovë erdhi gjeneral Petrit Dumeja për bashkimin e kooperativës 

bujqësore, ku ndërmjet gjithë fshatarëve më dërgoi edhe mua fjalë për të vajtur në mbledhje, unë nuk vajta dot se jamë 

plak dhe qorr nga syri, por ai na dërgoi mëse dy herë për lajmërim kapterin e policisë Xhafer K. postë komandant në 

degën e punëve të brendëshme Ersekë i cili përveç lajmërimeve që na bëri me forcë ishte dhe i dehur me raki dhe na 

vinte shtëpi më shtëpi për të mbledhur burat, bile sa kontrollonte jatakët e grave natën me iliktrikë dhe thoshte se juve 

ini nga ata që fshihen burat etj. Më datën 18. 1. 1960 pasi neve nuk i vamë në mbledhje dhe i dërguam fjalë të vinte 

Petriti, ai erdhi shumë i egërsuar dhe na mblodhi në një shtëpi ku filloi për të na bërë bashkim me forcë por pasi nuk e 

realizoj dot filloj dhe më demaskoj mua duke më cilësuar armikë si kryesorin për përçarje dhe mos bashkim...Cilësimi 

shokut Petrit mua si armikë nuk mbeti me aq por për mua kushton shumë se fjala e tija pasohet edhe nga masat. Unë 

tani shikohem me të vërtetë si armik mbasi edhe armët si mua dhe djalit të dyve na çarmatosi. Për neve nuk mbetet 

asnjë rugë dalje se shoku Petrit është deputeti i jonë dhe neve ne ai dot qajmë hallet por tani vaj halli për neve..‖. 

Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e fshatarit: ―Lajmërova shokun Beqir të marij masa në vend. Letra ti çohet 

shokut Beqir‖. Ministri i Mbrojtjes la këtë shënim në shkresën e KQ drejtuar atij lidhur me çështjen në fjalë: ―Është 

parë kjo çështje. Shoku Petrit është porositur që të rregulloj kët gjë‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D. 855, 

Fl. 57-60. 
607 Frazë e shkëputur nga një letër anonime e shkruar nga disa punëtore të Punishtes së pastave të Q. Stalin (Kuçovë), 

drejtuar Nexhmije Hoxhës, Vito Kapos dhe Pilo Peristerit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.908, Fl. 8. 
608 Në një pasazh të famshëm të Kapitalit, Marksi e përshkruan në këtë mënyrë krizën fatale të sistemit kapitalist: ―..Së 

bashku me numrin gjithmonë e më të pakët e të mëdhenjve të kapitalit, të cilët uzurpojnë dhe monopolizojnë të gjitha 

avantazhet e këtij procesi transformues, rritet masa e mjerimit, shtypjes, skllavërisë, degradimit, shfrytëzimit; por me 

këtë rritet edhe revolta e klasës punëtore, një klasë gjithmonë e më e shumtë në numër, e disiplinuar, e bashkuar, e 

organizuar nga vetë mekanizmi i procesit prodhues kapitalist. Monopoli i kapitalit bëhet një pengesë për mënyrën e 

prodhimit, e cila ka buruar dhe lulëzuar së bashku me të, dhe në bazë të tij. Centralizimi i mjeteve të prodhimit dhe 

socializimi i punës në fund arrijnë një pikë kur ato janë të papajtueshme me mbulesën e tyre kapitaliste. Kësisoj kjo 

mbulesë griset. Kambanat e kobshme të mortit bien për pronën private kapitaliste. Shpronësuesit shpronësohen..‖, shih: 

Marx Karl, ‗Capital: A Critique of Political Economy‘ tek: Marx Karl, Engels Frederick, Collected Works, V. 35, 

Moscow: Progress Publishers, 1996, f. 750. 
609 ―..Por me zhvillimin e industrisë proletariati shtohet jo vetëm në numër; ai grumbullohet në masa të mëdha, forca e 

tij vjen duke u rritur, dhe ai fillon ta ndjejë këtë gjithnjë tepër. Interesat e proletariatit dhe kushtet e tij të jetesës 

nivelohen gjithnjë më tepër, sepse makineria i zhduk gjithnjë më tepër ndryshimet midis llojeve të veçanta të punës dhe 

pagën e zbret pothuajse kudo në një nivel të ulët, të njëllojtë për të gjithë. Konkurrenca gjithnjë më e madhe që bëjnë 
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Çereku i tretë i shekullit të XIX-të dukej sikur do të qe dëshmitar i realizmit të profecisë 

së materializmit historik: kapitalizmi në pjesën veriperëndimore të Gadishullit të vjetër 

fshiu tej çdo formë pre-kapitaliste prodhimi, duke përqendruar në duart e pak vetave 

ndërmarrje ekonomike dhe sasi financiare të jashtëzakonshme; punëtoria urbane u 

zgjerua jashtëzakonisht në numër falë dyndjeve të fshatarëve të mbetur pa tokë dhe 

artizanëve urbanë të deklasuar nga përparimi pandalshëm i industrive kapitaliste. 

Njëkohësisht me shtimin në numër punëtoria urbane shtoi dhe ndërgjegjësimin politik 

dhe ekonomik të vetes, duke kaluar nga format primitive të ndihmës reciproke në 

organizime sindikale në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.  Në vitin 1871, mbi 

rrënojat e perandorisë borgjeze të Lui Bonapartit, masat punëtore të Parisit themeluan të 

parin shtet të vegjëlisë në botë, Komunën e Parisit. Pak vite më vonë një parti me 

frymëzim marksist dhe me bazë elektorale punëtorinë, Partia Socialdemokrate gjermane 

do të formohej, dhe në pak dekada do të kthehej në forcën kryesore politike në Evropë. 

Dhe gjithë këto arritje ishin realizuar nën represionin e vazhdueshëm dhe të 

jashtëzakonshëm të shteteve borgjeze të kohës. Për të gjithë marksistët e epokës ‗agimi 

botës së re dukej në horizont‘.
610

  

Porse ky nuk qe rasti. Nga profecia klasike marksiste u realizua vetëm pjesa e parë: 

kapitalizmi u zhvillua me një shpejtësi të jashtëzakonshme, duke prodhuar pasoja 

ekonomike, shoqërore dhe politike gjithashtu të jashtëzakonshme, porse mes tyre në fund 

të shekullit të XIX-të nuk dukej kurrsesi fundi tij. Në vend që të prodhonte rrënimin total 

të shtresës së mesme dhe pauperizimin dhe mjerimin total të masave proletare, ekonomia 

kapitaliste rriti mirëqenien e të dyja këtyre kategorive.
611

 Si pasojë e këtij zhvillimi numri 

i punëtorëve të gatshëm për të kryer ‗misionin e tyre historik‘ pësoi një rënie. Shoqëria 

kapitaliste thjesht gëzonte një mirëqenie të atillë që pamundësonte radikalizmin e saj dhe 

përmbysjen me revolucion të rendit borgjez. Si përgjigje ndaj kësaj situate të 

paparashikuar, udhëheqësit kryesorë të formacioneve politike të punëtorisë përqafuan në 

praktikë, pa i adoptuar në teori, tezat gradualiste dhe reformiste të Bernstein-it dhe 

laburizmit anglez. Punëtoria do ta kryente misionin e vet historik, porse jo me anë të një 

përmbysjeje të dhunshme, por me anë të një rrethimi gradual të kapitalizmit nëpërmjet 

                                                                                                                                                                             
borgjezët midis tyre dhe krizat tregtare të shkaktuara prej saj bëjnë që paga e punëtorëve të jetë gjithnjë e 

paqëndrueshme; përmirësimi i pareshtur dhe gjithmonë më i vrullshëm i makinerive e bën gjithnjë më të vështirë 

jetesën e proletarëve; konfliktet midis punëtorëve të veçantë dhe borgjezëve të veçantë marrin gjithnjë më tepër 

karakterin e konflikteve midis dy klasave. Punëtorët fillojnë të formojnë koalicione (bashkime profesionale) kundër 

borgjezëve; ata luftojnë së bashku për të mbrojtur pagën e vet. Ata arrijnë të formojnë edhe shoqata të përhershme për 

të siguruar mjetet që u nevojiten në rast konfliktesh eventuale. Aty-këtu kjo luftë kthehet në kryengritje të hapëta..‖ 

Marx Karl, Engels Frederick, ‗The Communist Manifesto‘ tek: Marx Karl, Engels Frederick, Collected Works, V. 

6, Moscow: Progress Publishers, 1976, f. 492-493.  
610 Për një analizë historiografike të ngritjes së forcës politike të punëtorisë evropiane në çerekun e fundit të shekullit të 

XIX-të, shih: Hobsbawm Eric, The Age of Empire1875-1914, New York: Vintage, 1989, f. 112-118.  
611 Dekada e fundit e shekullit të XIX-të dhe dekada e parë e shekullit të XX-të, përfaqësojnë një periudhë mirëqenieje 

relative për masat e punëtorisë së Evropës perëndimore. Megjithëse përfitueset reale të fitimeve kolosale të kapitalizmit 

të epokës ishin shtresat e larta dhe më pak ato të mesme, kërkesa e lartë për krahë pune nga kapitali, investimet masive 

shtetërore në armatime dhe infrastrukturë si dhe politikat e përkujdesjes sociale, që patën zanafillë pikërisht në këtë 

periudhë, prodhuan një rritje të nivelit të jetesës për punëtorinë evropiane, shih: Abendroth Wolfgang, A Short History 

of the European Working Class, New York: Monthly Review Press, 1972, f. 53-56; Hobsbawm Eric, The Age of 

Empire1875-1914, New York: Vintage, 1989, f. 55; Mandel Ernest, Intrduzione al Marxismo, Roma: Datanews, 1998, 

f. 73. 
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shtimit elektoral të partive socialiste dhe koncesioneve, lëshimeve të vet borgjezisë ndaj 

klasës punëtore.
612

   

Por jo të gjithë udhëheqësit marksistë të Internacionales së Dytë ndanin të njëjtin mendim 

mbi strategjinë që duhej ndjekur. Reformizmi dhe koncesionet parlamentare mund të 

vlenin për partitë marksiste të Evropës perëndimore, ku revolucionet borgjeze të shekullit 

të XIX-të kishin shtrënguar elitat sunduese të toleronin sisteme elektorale universale, dhe 

ku pesha elektorale e punëtorisë së organizuar përbënte një faktor me rëndësi. Ndërsa në 

shtetet autokratike të Evropës lindore, ku marksistët përndiqeshin nga xhandarët dhe ku 

importimi metodave kapitaliste të prodhimit kishte ashpërsuar më tej konfliktet sociale, 

një shteg i moderuar dukej tërësisht i pavend. Do të qe pikërisht udhëheqësi social-

demokrat rus, Lenin i cili do ta riformulonte teorinë klasike marksiste nëpërmjet e një 

rivlerësimi të gjendjes së kapitalizmit dhe rrugëve që duheshin ndjekur për shembjen e tij. 

Polarizimi tejskajshëm dhe kriza fatale që kishte parashikuar Marksi qenë shtyrë në kohë 

për shkak të zgjerimit hapësinor të marrëdhënieve kapitaliste, të cilat në këtë epokë kishin 

marrë një karakter ‗imperialist‘ duke shtrirë rrezen e tyre të shfrytëzimit në vendet e 

prapambetura të Globit. Lëndë të para dhe tregje të pamasa kishin ri-vitalizuar sistemin. 

Pikërisht shfrytëzimi i këtyre pasurive të jashtëzakonshme kishte mundësuar shtimin e 

mirëqenies në vendet perëndimore. Porse imperializmi nuk e kishte shpëtuar 

kapitalizmin, përkundrazi: duke ashpërsuar konfliktet mes shteteve kapitaliste me bazë 

ndarjen e zonave të sundimit do të çonte krejt sistemin drejt një krize fatale.
613

 Përveç 

kësaj edhe klasa punëtore e vetme nuk mund të arrinte ndërgjegjësimin e nevojshëm për 

tu kthyer në një faktor vendimtar politik. Ajo nevojite një pararojë politike, një organizatë 

revolucionare të tipit të ri, të ndryshme nga modeli evropian, një parti ‗revolucionarësh 

profesionistë‘. Pararoja do ta ndërgjegjësonte, mobilizonte dhe drejtonte masën e 

punëtorisë drejt misionit të vet historik: shembjes me revolucion të rendit borgjez, 

ngritjes së diktaturës së proletariatit dhe ndërtimit të socializmit drejt realizimit të 

projektit historik te komunizmit.
614

 Dhe në tetorin e 1917, me ardhjen në pushtet të 

bolshevikëve në Rusi gjysmë shekulli pas shtypjes me dhunë të Komunës së Parisit, 

përsëri u duk sikur profecia marksiste qe pranë përmbushjes së saj. 

                                                           
612 Ndaj këtij pozicionimi të famshëm të social-demokracisë evropiane në fillim të shekullit të XX-të u ngrit pothuajse e 

menjëhershme kritika e kahut marksist më radikal, duke filluar nga Lenini dhe Roza Luxemburgu e deri tek shkollat e 

ndryshme trockiste të ditëve tona. Nën optikën e krahut radikal, tezat reformiste përfaqësonin një revizionizëm të 

diktuar nga interesat e ngushta të kastave burokratike të formuara në drejtimin e lëvizjeve punëtore dhe socialiste. Këto 

teza synonin konservimin e një sistemi në dëm të interesave të klasës punëtore dhe ishin një shërbim indirekt në favor 

të borgjezisë. Në fakt, mbështetja e social-demokratëve ndaj qeverive perëndimore gjatë Luftës së parë botërore, dhe 

sidomos aleanca e tyre me të djathtën evropiane për të shtypur me dhunë revolucionet e pas-luftës, vërtetuan në 

praktikë shumë nga akuzat e radikalëve, shih: Faulkner Neil, A Marxist History of the World: From Neanderthals to 

Neoliberals, London: Pluto Press, 2013, f. 187-188; Mandel Ernest, Intrduzione al Marxismo, Roma: Datanews, 1998, 

f. 75, 97. 
613 ―..shfrytëzimi i kombeve të shtypura - i cili është i lidhur në mënyrë të pandashme me aneksimet - dhe sidomos 

shfrytëzimi i kolonive nga një grusht ‗Fuqish të Mëdha‘, në një masë gjithmonë e më të madhe e transformon botën e 

‗civilizuar‘ në një parazit në trupin e qindra miliona njerëzve në kombet pacivilizuara. Proletari romak jetonte në kurriz 

të shoqërisë. Shoqëria moderne jeton në kurriz të proletariatit modern..(..).. Imperializmi e ndryshon disi situatën. Një 

shtresë e privilegjuar e sipërme e proletariatit në vendet imperialiste jeton pjesërisht në kurriz të qindra milionave në 

kombet pacivilizuar..‖, shih: Lenin V. I., ‗Imperialism and the Split in Socialism‘, tek: Lenin, V. I., Collected Works, 

(Vol. 23), Moscow: Progress Publishers, 1964, f. 106-107. 
614..detyra e vërtetë e një partie revolucionare socialiste nuk është të hartojë plane për rimodelimin e shoqërisë, as t'i 

predikojë kapitalistëve dhe pasuesit e tyre në lidhje me përmirësimin e gjendjes së punëtorëve, as kurdisja e 

komploteve, por të organizojë luftën e klasave të proletariatit dhe ta udhëheqë këtë luftë, qëllimi përfundimtar i së cilës 

është fitorja e pushtetit politik nga ana e proletariatit dhe organizimi i një shoqërie socialiste..‖, shih: Lenin, V. I., ‗Our 

Programme‘ tek: Lenin, V. I., Collected Works, (Vol. 4), Moscow: Progress Publishers, 1960, f. 210-211.  
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Por sërish ky nuk qe rasti. Pikësëpari revolucioni kishte triumfuar në një vend të 

prapambetur, ku kapitalizmi nuk përbënte formën dominuese të prodhimit, me një 

shumicë dërrmuese popullsie rurale dhe ku punëtoria urbane zinte një përqindje fare të 

vogël të popullsisë. Plus kësaj, Revolucioni evropian, ndaj të cilit në planet e Leninit ai 

rus nuk ishte veçse shkëndija, nuk u materializua.
615

 Lufta civile që pasoi revolucionin 

leninist çoi në shpërbërjen e asaj klase të pakët punëtore që kishte mbetur, dhe në 

militarizimin, autoritarizimin dhe burokratizimin e partisë. Bolshevikët rusë, që qenë 

vetë-pagëzuar si pararojë e klasës punëtore, u kthyen kësisoj në një burokraci autoritare 

që sundonte mbi një vend të prapambetur me shumicë dërrmuese fshatarësh.
616

 Mbi këto 

baza do të merrte jetë i ashtuquajturi ‗revolucion nga lart‘ stalinist. Stalini, me anë të 

teorisë së njohur të ‗ndërtimit të socializmit në një vend të vetëm‘, i veshi socializmit 

marksist një petk kombëtar - sipas maksimës së famshme: BRSS ishte një shtet kombëtar 

në formë dhe socialist në përmbajtje
617

 - dhe përmbysi konceptimin marksist të strukturës 

dhe superstrukturës. Kësisoj nuk do të qe klasa punëtore e cila do të ngrinte Diktaturën e 

proletariatit, porse do të qe Diktatura e proletariatit e cila do të ngrinte klasën punëtore. 

Aparati partiako-shtetëror nëpërmjet një procesi  akumulimi dhe investimi masiv do të 

ngrinte një industri të fuqishme pothuajse nga hiçi, dhe gjithë kjo në një sasi kohore 

jashtëzakonisht të shkurtër.
618

 E gjithë barra e këtij operacioni ekonomik gjigant do të 

binte mbi shpatullat e popullsisë sovjetike, kryesisht asaj rurale porse edhe punëtorisë 

urbane, e cila në procesin e akumulimit shtetëror do të pësonte shtimin dramatik të orëve 

të punës dhe një disiplinim të tejskajshëm të procesit prodhues njëkohësisht me rënien 

drastike të nivelit të jetesës.
619

 Ky shfrytëzim shtetëror i punëtorisë do të garantohej nga 

kontrolli shtetëror i bashkimeve profesionale; penetrimi organeve partiake nëpër fabrika; 

nga trajtimi preferencial i punëtorisë në shërbime dhe shpërblime dhe rekrutime, si dhe 

nga aparati policor.  

Në këtë drejtim një ndër çështjet më të debatuara mes studiuesve të stalinizimit ka qenë 

fenomeni, paradoksal në dukje, ku punëtoria më revolucionare e Evropës, ajo ruse, u 

katandis në një lloj bujkrobërie urbane të nënshtruar ndaj projekteve ekonomike të një 

regjimi i cili uli në mënyrë drastike jo vetëm nivelin e jetesës por edhe lirinë politike dhe 

sociale të saj. Studiuesit totalitarë nënvizuan atomizimin e klasës punëtore, produkt i 

kontrollit shtetëror mbi çdo formë organizimi që mund të bënte rezistencë, propagandën 

që tjetërsonte realitetin dhe terrorin që godiste çdo formë proteste a qëndrese 

individuale.
620

 Ndërsa studiuesit revizionistë e hulumtuan më thellë fenomenin duke dalë 

në konkluzione tërësisht të kundërta me ato të shkollës totalitare. Moshe Lewini theksoi 

natyrën fshatare të klasës punëtore staliniste e cila zëvendësoi punëtorinë e vjetër ruse, të 

shpërbërë si pasojë e tronditjeve social-ekonomike të luftës civile. Kjo dyndje rurale e 

ç‘thuri identitetin klasor të punëtorisë së vjetër, dhe e ktheu klasën punonjëse në një masë 

                                                           
615 Hobsbawm Eric, The Age of Extremes: The short Twentieth Century, 1914-1991, London: Abacus, 1995, f. 65. 
616Lewin Moshe, ‗The social Background of Stalinism‘, tek: Tucker Robert C. (ed.) Stalinism: Essays in Historical 

Interpretation, New York: Norton, 1977, f. 111. 
617 Ree van Erik, The Political Thought of Joseph Stalin - A study in twentieth-century revolutionary patriotism, 

London: Routledge, 2002. f. 190-207. 
618Lewin Moshe, ‗The social Background of Stalinism‘, tek: Tucker Robert C. (ed.) Stalinism: Essays in Historical 

Interpretation, New York: Norton, 1977, f. 117-118. 
619 Rossman Jeffrey J, Worker Resistance under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor, Cambridge: Harvard 

University Press, 2005, f. 3-6. 
620 Wolfe Bertram D., The Communist Totalitarianism: Keys to the Soviet System, Boston: Beacon Press, 1956, 160-

163. 
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lehtësisht të kontrollueshme nga stalinistët.
621

 Sheila Fitzpatrick u përqendrua në 

përfitimet konkrete në status dhe privilegje që segmente të caktuara të punëtorisë gëzuan 

nën sistemin stalinist. Statusi si kategori e privilegjuar, favorizimi në shpërndarjen e të 

mirave materiale, përfitimet nga shërbimet e shumta sociale, shëndetësore dhe arsimore si 

dhe kooptimi në organet drejtuese partiako-shtetërore të një pjese të mirë të punëtorisë e 

integruan këtë të fundit në strukturën staliniste.
622

 Por studiues të veçantë revizionistë 

nxorën në pah edhe anën tjetër të medaljes: rezistencën e tërthortë të masave punonjëse 

ndaj politikave të regjimit. Njësoj si rezistenca e fshatarësisë kjo qëndresë urbane synonte 

të garantonte mbijetesën karshi shfrytëzimit ekonomik për hesap të akumulimit shtetëror 

dhe të rivendoste sovranitetin politik të masave punëtore të tjetërsuar nga burokracia 

tekniko-administrative dhe ajo partiake.
623

 Post-revizionistët u ndalën në subjektivizimin 

e klasës punëtore nga regjimi. Për Kotkinin klasa punëtore sovjetike brendësoi shumë nga 

vlerat ideologjike të sistemit të ngjizura në praktikat e përditshme të ‗qytetërimit 

stalinist‘.
624

 Hellbeck theksoi aftësinë e diskursit zyrtar për të formësuar ndërgjegjen dhe 

personalitetin e punëtorëve duke ngjizur një botëkuptim stalinist të realitetit.
625

  

Panorama sociale në Shqipëri përpara ardhjes së stalinistëve në pushtet ishte edhe më e 

prapambetur se ajo në Rusi. Duke qenë një nga provincat më të prapambetura të një 

Perandorie të prapambetur, siç qe relativisht Perandoria Osmane, prodhimi kapitalist në 

Shqipëri përbënte vetëm një sektor tepër periferik të ekonomisë deri në dekadën e tretë të 

shek. XX. Situata do të ndryshonte pakëz në vitet e para të pavarësisë në sajë të ngritjes 

së sipërmarrjeve të vogla kapitaliste vendase, dhe, kryesisht, në sajë të investimeve të 

kapitalit të huaj që synonte shfrytëzimin e burimeve lokale natyrore dhe njerëzore.
626

 

Emigrimi masiv jashtë territorit të vendit i fshatarësisë, e cila nuk siguronte dot të ardhura 

të mjaftueshme nga toka, ishte gjithashtu një fenomen përcaktues në këtë drejtim. 

Pikërisht kjo kategori, në kontakt me shoqëritë kapitaliste të zhvilluara, do të shërbente si 

një urë transmetimi, bashkë me studentët dhe emigrantët politikë, të ideve marksiste në 

Shqipëri.
627

 Gjithsesi punëtorët dhe komunistët në Shqipëri përbënin një minorancë të 

theksuar në mesin e një vendi thellësisht tradicional ku mbizotëronte ende forma pre-

kapitaliste e prodhimit. Ndaj dhe një pjesë e mirë e komunistëve të parë shqiptarë e shihte 

si të pamundur një revolucion marksist në kushtet e Shqipërisë, bile duke parë edhe 

pushtimin fashist si një faktor pozitiv në drejtim të lëvizjeve sociale, në kuptimin e 

                                                           
621 Lewin Moshe, The Making of the Soviet System, London: Methuen&Co, 1985, f. 257. 
622  Fitzpatrick Sheila, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979, f. 14-16. 
623 Rossman Jeffrey J, Worker Resistance under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor, Cambridge: Harvard 

University Press, 2005, f. 6-10. 
624 Kotkin Stephen, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, Berkeley: University of California Press,1995, f. 

235-237. 
625 Hellbeck Jochen, Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin, Cambridge: Harvard University Press, 

2006, f. 347-363; Hellbeck Jochen, ‗Fashioning the Stalinist soul: the diary of Stepan Podlubnyi, 1931–9‘, tek: 

Fitzpatrick, Sheila, (ed.) Stalinism: New Directions, London: Routledge, 2000, f. 77-116. 
626 Instituti Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë, Tiranë: 

‗Naim Frashëri‘, 1968, f. 12-14, 20-22; Frashëri Kristo, The History of Albania: A Brief Survey, Tirana, 1964. f. 233; 

Koka Viron, Rrymat e mendimit politiko-shoqëror në Shqipëri në vitet 30-të të shekullit XX, Tiranë: Akademia e 

Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1985, f. 233. 
627 Studiuesi Kristo Frashëri thekson se popullarizimi i ideve marksiste dhe bolshevike mes intelektualëve, emigrantëve 

dhe studentëve shqiptarë, deri në vitet 30-të, nuk bazohej në kushtet e prapambetura ekonomiko-sociale të vendit, por 

duhet kuptuar në funksionin e tyre anti-imperialist, lidhur ngushtë pra me çështjen kryesore të kohës: atë kombëtare, 

shih: Frashëri Kristo, Historia e lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të PKSH-së. Tiranë, Akademia e 

Shkencave e Shqipërisë, 2006. f. 18. 
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përfshirjes brenda një shteti të fuqishëm kapitalist që do të zhvillonte një proletariat 

lokal.
628

 Ndërsa pjesa tjetër e komunistëve lokalë që ishte më e lidhur me Kominternin, 

fillimisht nëpërmjet Ali Kelmendit e Koço Tashkos dhe më vonë nëpërmjet emisarëve 

stalinistë jugosllavë, huazoi tezat sovjetike të një revolucioni popullor i cili me anë të 

reformave ekonomike të shtetit do të transformohej gradualisht në një revolucion 

socialist.
629

 Faktorët e përshtatshëm socialë, ku stalinizmi gjeti një terren kaq ideal, së 

bashku me dinamikën politike të Luftës së Dytë Botërore, si dhe supremacinë 

organizative dhe politike të kahut stalinist të PKSH-së, diktuan triumfin e forcës 

marksiste më të re në Kontinentin e vjetër. 

Me ardhjen në pushtet komunistët shqiptarë u gjenden në të njëjtën situatë si bolshevikët 

në përfundim të Luftës Civile Ruse. Ata qenë një forcë që vetë-legjitimohej si 

përfaqësuese e shumicës proletare në një shoqëri me shumicë dërrmuese prodhuesish të 

vegjël ruralë. Përveç kësaj edhe vetë Partia komuniste shqiptare përbëhej në masë 

dërrmuese nga fshatarë të rekrutuar kryesisht nga formacionet ushtarake partizane.
630

 

Struktura ekonomike industriale qe shkatërruar tërësisht nga lufta dhe një numër i madh i 

punëtorisë urbane të paraluftës qenë rekrutuar në aparatin partako-shtetëror, ose ishin 

kthyer në fshatrat e origjinës si pasojë e krizës ekonomike në qytete të shkaktuar nga 

lufta. Ndaj dhe regjimi shqiptar nuk kishte shteg tjetër përveçse atij që ndoqën 

bolshevikët rusë në vitet 20-të. Paralel me koncesionet ndaj fshatarësisë, siç qe Reforma 

agrare, komunistët shqiptarë nisën një sërë reformash ekonomike shtetërore që synonin 

                                                           
628 Një pikëpamje e tillë u mbrojt nga eksponentët e ‗grupit komunist të Shkodrës‘, veçanërisht nga Zef Mala dhe Niko 

Xoxi, shih: Koka Viron, Rrymat e mendimit politiko-shoqëror në Shqipëri në vitet 30-të të shekullit XX, Tiranë: 

Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1985, f. 230-231, 235-236. Kjo çështje gjente një shpjegim teorik në 

organin e tyre zyrtar, në ‗Buletinin Jeshil‘: ―..Tue mos pasë klasa të diferencueme, tue mos pasë proletariat dhe borgjezi 

në kuptimin e fjalës, na sot nuk kemi luftë klase të vërtetë dhe prandaj nuk jemi në kondita të marrim në dorë flamurin 

e revolucionit. Çdo revolucion asht prodhim i konditave ekonomike, shoqërore e politike të atij populli dhe prandaj 

neve nuk mund t‘i përdhunojmë konditat në të cilat sot gjendet vendi ynë..‖, cituar tek: Frashëri Kristo, Historia e 

lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të PKSH-së. Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2006. f. 144. 

Për sa i përket tezës së benefitit të pushtimit fashist në drejtim të shtimit të proletariatit, shih: Frashëri Kristo, Historia 

e lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të PKSH-së. Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2006. f. 197. 
629 Mbi platformën demokratike dhe anti-fashiste të lëvizjes komuniste shqiptare në vitet 30-te shih: Koka Viron, 

Rrymat e mendimit politiko-shoqëror në Shqipëri në vitet 30-të të shekullit XX, Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të 

Shqipërisë, 1985, f. 238-246. Mbi kalimin nga një revolucion demokratik dhe anti-fashist në një revolucion socialist, në 

historinë zyrtare të PPSH-së kjo çështje trajtohej nën një këndvështrim klasik sovjetik: ―..Lufta nacional-çlirimtare 

mbeti deri në fund një revolucion anti-imperialist, demokratik. Por në gjirin e saj u zhvilluan edhe elemente të 

revolucionit socialist, si zhveshja e borgjezisë nga pushteti politik, vendosja e udhëheqjes së pandashme të Partisë 

Komuniste në pushtetin e ri, etj. Ky fenomen ngjau si pasojë e ashpërsimit të vazhdueshëm të luftës kundër klasave 

kryesore shfrytëzuese te vendit dhe e gërshetimit të saj me luftën kundër pushtuesve. Kjo e thelloi gjithnjë e më shumë 

karakterin revolucionar të Luftës Nacional-çlirimtare. Partia Komuniste nuk e nxiste ashpërsimin e luftës ndërmjet 

klasave brenda vendit, nuk hodhi parulla për luftë kundër çifligarëve, bajraktarëve, borgjezisë; goditjen e saj kryesore e 

drejtoi në fund kundër pushtuesve fashistë. Luftën e klasave e ashpërsoi tradhëtia e hapur e klasave 

shfrytëzuese..(..)..Pushteti popullor që u vendos në Shqipëri dhe udhëheqja e pandarë e Partisë Komuniste në këtë 

pushtet plotësonin të gjitha kushtet e nevojshme politike që revolucioni popullor demokratik antiimperialist të çohej 

deri në fund edhe në fushën ekonomike, shoqërore dhe kulturale. Kjo lejonte gjithashtu që ky revolucion të zhvillohej 

pa ndërprerje, duke kaluar menjëherë në revolucionin socialist, në shndërrime ekonomiko-shoqërore me karakter 

socialist..‖, shih: Instituti Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Historia e Partisë së Punës së 

Shqipërisë, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1968, f. 185, 192. 
630 Në raportin e tij përpara Kongresit të I-rë të PKSH-së, në vitin 1948, Enver Hoxha dha për herë të parë shifra mbi 

përbërjen shoqërore të partisë. Sipas këtyre shifrave anëtarësia e PKSH-së, në vitin 1948, përbëhej në masë dërrmuese 

nga fshatarë, rreth 70%. Rreth 10% e anëtarëve mund të klasifikoheshin si nëpunës, intelektualë dhe artizanë, dhe 

vetëm 20% e totalit ishin punëtorë. Nisur nga ky fakt, Hoxha do ti propozonte Kongresit ndryshimin e emrit të partisë 

në: Parti e Punës së Shqipërisë. Nga përqindja e punëtorëve e sipërcituar, gjysma ishin anëtarësuar në parti vetëm dy 

vitet e fundit, duke lenë të kuptohet se gjatë LANÇ-it vetëm 10% e anëtarësisë mund të cilësoheshin si punëtorë, shih: 

Hoxha Enver, Vepra V. 6, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1970, f. 599-600. 
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ngritjen e infrastrukturës industriale dhe asaj të transportit, me anë të kapitalit të 

akumuluar nga shtetëzimet e brendshme, taksat mbi prodhimin bujqësor dhe kreditë nga 

shtetet socialiste. Ky trend u duk qartë në dekadën e parë të pushtetit, ku shumica e 

investimeve shtetërore u adresua drejt industrisë nxjerrëse dhe përpunuese, sektorit të 

ndërtimit, shërbimeve dhe transportit. Si pasojë e këtyre politikave të pastra staliniste, 

ndërmjet viteve 1945-1960, regjimi shqiptar arriti të shumëfishonte numrin e punëtorisë, 

e cila, së bashku me masën e madhe të nëpunësve, shërbente për të balancuar 

hegjemoninë demografike rurale.
631

 

Qëllimi i këtij kapitulli është pikërisht analiza e raportit mes regjimit dhe krijesës së tij: 

klasës së punëtorisë urbane shqiptare. Pikësëpari do të ndalemi në analizën e natyrës së 

kësaj shtrese shoqërore. Në masën e vet dërrmuese kjo kategori përbëhej nga fshatarë të 

urbanizuar në vitet e pushtetit komunist dhe të punësuar në ndërmarrjet e reja në 

prodhim, ndërtim, transport dhe shërbime.
632

 Natyrshëm përqendrimi i tyre kryesor ishte 

në qytetet e mëdha si Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra, Korça, Berati dhe Gjirokastra, 

porse bërthama të konsiderueshme punëtorësh gjendeshin edhe në zonat e pasura me 

minerale e burime të tjera natyrore, si dhe atje ku po ndërtoheshin veprat e para madhore 

të procesit modernizues ekonomik.  Nëse në zonat e banimit pranë resurseve natyrore u 

ngritën nga hiçi qytete të reja sipas modelit klasik stalinist sovjetik (Bulqizë, Memaliaj, 

Laçi, Rubiku, etj), në qendrat e vjetra urbane pesha e shtimit të shpejtë të popullsisë nga 

punëtorët, nëpunësit dhe studentët e ardhur nga fshatrat vuri në provë serioze sistemin e 

shërbimeve urbane, duke prodhuar mbi të gjitha një ‗uri‘ strehimi që nuk do të shuhej 

edhe në vitet në vazhdim.
633

 Për shkak se qenë brezi parë i të shpërngulurve në zonat 

                                                           
631 Investimet në sektorin industrial kaluan nga 28.5% e gjithë investimeve shtetërore në vitin 1947, në 31.3% në vitin 

1948, për të arritur në 47% në planin dyvjeçar të viteve 1949-1950, shih: Sadikaj Dilaver, Masat socialiste në 

ekonomi, tek: Gjeçovi Xhelal (Kr), Historia e Popullit Shqiptar, V. 4, Tiranë: Toena, 2009, f. 214-215. Rekordin e tyre 

në përqindje e arritën në planin e parë pesëvjeçar 1951-1955, ku investimet shtetërore në industri zunë rreth 52.6% të 

totalit. Në pesëvjeçarët e mëpasshëm, kjo shifër u stabilizua tek rreth 45% e totalit, shih: Drejtoria e Statistikës e 

Ministrisë së Ekonomisë, Vjetari Statistikor 1991, Tiranë, 1991, f. 250-251. Sipas peshës specifike të degëve të 

industrisë në vitin 1960, industria e lehtë dhe ushqimore zinte rreth 60% të totalit, ndërsa industria e materialeve të 

ndërtimit dhe e përpunimit të drurit zinte rreth 15% të totalit, e pasuar nga industria mekanike me 3%, ajo elektro-

energjetike me 2%, dhe nga industria e qymyrgurit dhe kromit me nga 1.5% respektivisht, shih: Drejtoria e Statistikës 

në Komisionin e Planit të Shtetit, 35 vjet Shqipëri Socialiste: të dhëna statistikore për zhvillimin e ekonomisë dhe të 

kulturës, Tiranë, 1979, f. 54. Për sa i përket numrit të punëtorëve, statistikat e regjimit falsin për një dhjetëfishim 

ndërmjet viteve 1938-1960, ku numri i punëtorëve nga 15 mijë në vitin 1938 shkon në 154 mijë në vitin 1960. Pjesa më 

e madhe e këtyre punonjësve, në vitin 1960, i përkisnin sektorit të industrisë, me rreth 32%, e pasuar nga ndërtimi me 

16.5%, ndërmarrjet bujqësore shtetërore me 15.7% dhe tregti e grumbullim me 12.4%, shih: Drejtoria e Statistikës në 

Komisionin e Planit të Shtetit, 35 vjet Shqipëri Socialiste: të dhëna statistikore për zhvillimin e ekonomisë dhe të 

kulturës, Tiranë, 1979, f. 33, 36. 
632 Statistikat e regjimit dëshmojnë për spostimin në territor, nga fshati drejt zonave urbane, të rreth 340 mijë personave 

ndërmjet viteve 1938-1960, ose 15% të totalit të popullsisë, shih: Drejtoria e Statistikës në Komisionin e Planit të 

Shtetit, 35 vjet Shqipëri Socialiste: të dhëna statistikore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës, Tiranë, 1979, f. 22.  

Ky fenomen çoi në trefishimin e popullsisë urbane në një kohë fare të shkurtër, duke prodhuar një krizë akute strehimi, 

shërbimesh dhe punësimi, si dhe një ‗ruralizim‘ të qyteteve në aspektin kulturor. Sigurisht që pjesa dërrmuese e këtyre 

fshatarëve të urbanizuar u kthyen në punëtorë, duke përbërë një shumicë absolute në krahasim me punëtorët e vjetër 

dhe ish-artizanët dhe zanatçinjtë e pavarur, të proletarizuar si pasojë e politikave shtetëzuese të regjimit. 
633 Një ndër tipologjitë më të shumta në numër të letrave të popullsisë drejtuar autoriteteve ishin kërkesat dhe lutjet për 

strehim. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e magazinierit Maliq M. nga 

Elbasani, drejtuar Enver Hoxhës: ―..Une rrieth nga një familje e fshatarësisë së varfër, kam marrë pjesë në luftën 

NÇL...jam antar i PPSh që nga prilli vitit 1948. Më 6 dhjetor të vitit 1955 u çmobilizova nga ushtria popullore, që prej 

asaj dite qëndrova në qytetin Elbasan me punë detyrën magazinierë. Këtu kam jetuar dhe po jetoj në një banesë të 

vogël prej 3x3 m2, ku po mbush 4 vjet, bashkë me familjen time të përbamë prej 6 personash, unë si kryetar familje së 

bashku me bashk-shorten time nanën dhe 3 fëmij me moshë nga 1 deri në 5 vjeç. Për një strehim ma të gjerë lutjet dhe 

kërkesat e mija kanë qenë të vazhdueshme, i kam dërgue Komitetit Ekzekutiv të rrethit Elbasan, Komitetit të Partisë, 
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urbane, këta fshatarë të sapo ngritur në statusin e punëtorit nuk i ndërprenë lidhjet me 

fshatin, ku ata ende kishin një pjesë të mirë të familjeve të tyre, dhe zakonisht ruanin, 

edhe në qytete, lidhjet me bashkëfshatarët, duke ripërtërirë në kushte urbane lidhjet dhe 

miqësitë e vjetra. Kësisoj punëtoria urbane ishte e lidhur me problemet e fshatit, dhe ky 

fakt qe tërësisht i qartë edhe për autoritetet të cilat nuk munguan ta shfrytëzonin këtë për 

qëllimet e tyre.
634

 Duke qenë thellësisht ruralë në zakone dhe sjellje ekonomike, kjo masë 

e madhe punëtorësh nevojite ndërgjegjësimin dhe specializimin  tipik të një proletariati 

urban, ndaj dhe preokupimi parësor i autoriteteve ishte kualifikimi dhe kthimi tyre në një 

forcë prodhuese efiçente dhe të disiplinuar. Ky proces formësimi i aftësive teknike të 

masës së punëtorisë u realizua sipas stilit klasik sovjetik: nëpërmjet hapjes së shkollave të 

shumta profesionale, kurseve të subvencionuara nga shteti,
635

 si dhe nëpërmjet zanateve 

dhe aftësive që rekrutët fshatarë mësonin krahas stërvitjes në radhët e Ushtrisë popullore, 

një shkollë e vërtetë teknike-politike për masat rurale.
636

 Përveç kësaj, masa e madhe e 

banorëve të rinj të qyteteve duhej të ‗qytetërohej‘ sipas recetave klasike sovjetike të një 

jetese në qytetet e reja socialiste. Klasa punëtore në socializëm nuk duhej të shfaqte 

sjellje dhe paraqitje të papëlqyeshme si punëtoria në sistemet kapitaliste. Alkoolizimi dhe 

                                                                                                                                                                             
Ndërmarrjes NTLAP ku unë punoj, por përgjigjjet kanë qenë të gjitha negative...Përveç banesës së ngushtë që kam që 

po vuaj unë si i sëmurë dhe familja e ime, por Drejtoria e Kombinatit të Drurit „Nako Spiro‟ kanë marrë vendim bashkë 

me Gjykatën e qarkut Elbasanit më nxjerrin dhe nga kjo banesë ku po jetoj...unë ju kam drejtuar dhe më parë letër juve 

Shoku Enver me datë 17-11-59, ku mu kthye përgjigja nga ana e Komitetit Partisë vetëm me fjalën «Mos u mërzit» dhe 

as gjë tjetër, kjo më detyron që unë tju drejtohem për të dytën herë..‖. Autoritetet e Elbasanit sqaruan KQ se Kombinati 

i drurit detyrohej ta nxirrte Maliqin nga dhoma për shkak se aty do të strehonte punëtorët e Kombinatit. Enver Hoxha 

ndërhyri në favor të letërshkruesit duke lenë këtë shënim në shkresën e autoriteteve të Elbasanit: ―sështë e drejtë një 

zgjidhje e tillë. NTLAP ti deryrojë Komb. një dhomë dhe ky të mos lëvizi nga dhoma‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.823, Fl. 47-52 
634 Kjo duket qartë në mobilizimin e punëtorisë nga autoritetet partiako-shtetërore me synim përdorimin e saj kundrejt 

të afërmve të tyre në fshat në kuadër të kolektivizimit. Këtë e gjejmë të shprehur nga vetë Enver Hoxha në një takim të 

tij me punëtorët e Kombinatit të tekstileve ‗Stalin‘ në vitin 1957: ―..E gjithë puna juaj ka të bëjë me pambukun, prandaj 

gjithë kolektivit të kombinatit i bie detyra të forcojë lidhjet me fshatarësinë që prodhon pambuk. Kjo nuk është një 

detyrë vetëm e drejtorit ose e teknikëve të kombinatit, por kjo është një detyrë edhe për gjithë punëtorët dhe punëtoret. 

Shumica e juaj jeni bij dhe bija fshatarësh. Në fshat në mos keni prindërit, se disa mund t‘i keni marrë me vete, keni të 

afërimit tuaj. Prandaj ju duhet të interesoheni bashkërisht për çështjen e pambukut dhe në mënyrë individuale, të keni 

vazhdimisht kontakte me fshatarët që prodhojnë pambuk qoftë direkt kur shkoni atje për pushime ose edhe me letra..‖, 

shih: Hoxha Enver, Vepra V. 14, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 413-414. 
635 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit Miço K. nga Korça, 

drejtuar Haki Toskës: ―..Shoku Haki po ju drejtohem juve për një çështje që ndofta mund t‟a kem dhe gabim, se vallë ju 

takon juve, ja se si: Është fjala se në vitin 1961 do të shkojnë në Bashkimin Sovjetik nja dhjetë veta për t‟u specializuar 

për Kombinatin e trikotazhit që po ngrihet këtu. Ne po presim që të na vijë no një shkresë nga Ministria e industrisë 

dhe si drejtori, e byro, të caktojmë njerëzit. Por po dëgjojmë posht e lartë se njerëzit janë caktuar nga lart, pasi shumë 

veta që dëshirojnë të venë i janë drejtuar Komitetit Qendror të PPSH-së. Unë e thash e më lart se mund ta kemë gabim, 

por në qoftë se mvaret gjë nga juve ju lutem se edhe unë kam dëshirë të shkoj në BS të specializohem se ndryshe do vijë 

dita që gjene të leviz nga fabrika...Kam 3 vjet si kryetar reparti, gjatë kohës që unë kam drejtuar repartin nuk di që të 

mos kem realizuar planin por e kam realizuar në mënyrë rithmike si mujor, tremujor e vjetor. Shkollë kam 2 klas 

gjimnaz dhe këtë vit mbaroj klasën e fundit të gjuhës ruse. Ja pra dhe konditat i kam,më duket mua..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1961, D.765, Fl. 10-14. 
636 Zanati më i kërkuar nga ushtarët ishte ai i shoferit. Për të dhënë një shembull do të citojmë letrën e ushtarit Brahim 

B., drejtuar Enver Hoxhës: ―..Une kam qën fshatar i varfër, në jet civile kam punuar në Patos në Ndërmarjen e çpim 

çfrytëzim në kategorin e pest profesion kryesondist dhe vazhduar pa u shkëputur 8 vjet deri sa u thira ushtar. Vitin e 

fundit vazhdova kursin e shoferave prej 4 muajsh dhe lam se u thirëm ushtar, i paraqita një lutje degës ushtarak nuk e 

pranoj, ika ushtar dhe erdha  në Repartin e Korçës. Mirpo këtu po kërkonin kursanta për në kursin e shoferave, iu 

paraqita lutje me dokumenta që kisha marë prej andej, komanda e shkollës i pranoj kurse Brigata nuk e pranoj dhe 

çonin disa të tjer që nuk kishin bërë ndonjë kërkes se i njifnin, kurse neve që nuk njiheshim nuk na i pranuan. Për këtë 

mbasi e kemi përvetsuar mirë po të jetë e mundur shoku komandant suprem po të jetë e mundur na çoni si nënoficera 

në kursin e shoferave pasi kanë nevojë vitin që vjen ku të doni dhe ku të jet nevoja..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.765, Fl. 37-41. 
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dhuna në familje, fenomene shoqëruese të anomisë kulturore të fshatarëve të kthyer në 

punëtori urbane, luftoheshin me ashpërsi të theksuar nga strukturat e pushtetit.
637

 Ndaj, 

përveç aftësisë në zanat, rekrutët e rinj të punëtorisë duhej të përvetësonin dhe zakonet e 

përshtatshme të paraqitjes dhe sjelljes që i kishin hije klasës ‗pushtetmbajtëse‘ në 

socializëm, jetesës së saj ‗të kulturuar‘. Një pjesë e konsiderueshme e forcës punëtore 

urbane përbëhej nga gra dhe vajza.
638

 Kjo përbënte një risi në panoramën e jetës 

ekonomike të qyteteve shqiptare, të cilat tradicionalisht, në ndryshim nga fshati, kishin 

pasur një forcë pune ekskluzivisht mashkullore. Kjo, nëse nga njëra anë e çliroi femrën 

shqiptare nga vartësia ekonomike nga burrat dhe nga statusi inferior i diktuar nga kultura 

tradicionale, nga ana tjetër e vuri atë në një pozitë të vështirë, duke e ngarkuar me një 

barrë të dyfishtë: atë të punës në ndërmarrje, shërbime publike dhe institucione, si dhe 

mirëmbajtjes së shtëpisë dhe kujdesit ndaj familjes.
639

 Integrimi i femrës në procesin 

prodhues u shoqërua me disa fenomene të cilat e detyruan regjimin ti kushtonte 

gjithmonë e më shumë energji përkujdesjes ndaj kësaj kategorie. Bie në sy në këtë 

drejtim problemi i përkujdesjes ndaj fëmijëve dhe të moshuarve, detyrë që tradicionalisht 

shoqëria shqiptare ua kishte ngarkuar grave shtëpiake. Numri madh i fëmijëve që 

zakonisht kishin familjet punëtore - edhe ky një tregues i mbijetesës së zakoneve rurale 

mes punëtorisë - e detyronin regjimin dhe organet e tij tu kushtonte gjithmonë e më 

shumë vëmendje problemit të kopshteve dhe çerdheve, ndihmës ekonomike për nënat me 

                                                           
637Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e punëtores Drita S. nga Tirana, e cila u paraqit 

pranë aparatit të KQ ku kërkoi takim me Enver Hoxhën. Nëpunësi i KQ që dëgjoi ankesën e saj, në kartelën e 

evidencave la këtë shënim: ―..Kërkoi  të ndërhyhet që të këshillohet burri i saj Mihir S. i cili punon në 21 Dhjetori si 

karrocier në kantierin e pestë, që të mos pijë raki dhe të hollat ndërmarja tua japë fëmijëve dhe jo atij, mbasi i pi të 

gjitha dhe nuk mund ti mbaj fëmijët vetëm me rrogën e saj. Tha se këtë e dijnë këshilli i lagjes dhe ndërmarja. Të 

këshillohet nga ndërmarja dhe lagjia se është keq. Kërkoi që ai të mos e mar vesh që kjo është ankuar se e reh..‖. KQ 

njoftoi sekretarin e partisë së ndërmarrjes së ndërtimit ku Muhiri punonte dhe autoritetet e lagjes ku banonte për ta 

kritikuar dhe kontrolluar sjelljen e tij, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.894, Fl. 122. 
638  Nga statistikat zyrtare femrat në moshë pune në vitin 1960 përbënin rreth 40% të totalit të përgjithshëm të 

popullsisë. Pjesa më e madhe e tyre ishte punësuar në kooperativat rurale, ndërsa forca punëtore urbane ishte rreth 51 

mijë, ose rreth 25% e totalit të punonjësve. Numri më i madh i tyre, rreth 16 mijë, ishte punësuar në sektorin e 

industrisë, pasuar nga  sektori tregtisë dhe grumbullimit me rreth 10 mijë, pasuar nga shëndetësia dhe arsimi, me 6.6 

mijë dhe 5.6 mijë respektivisht. Në sektorin e shëndetësisë femrat përbënin pjesën dërrmuese të forcës punëtore me 

rreth 66.8% të totalit, pasuar nga arsimi me 39.8% dhe tregti-grumbullimi me 38.5%, shih: Drejtoria e Statistikës në 

Komisionin e Planit të Shtetit, 35 vjet Shqipëri Socialiste: të dhëna statistikore për zhvillimin e ekonomisë dhe të 

kulturës, Tiranë, 1979, f. 24, 38. 
639 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të citojmë disa fragmente nga letra e disa punëtorëve të punishtes së 

konfeksioneve të NTLAI Tiranë, drejtuar Vito Kapos, asokohe Presidente e BGSH-së: ―..Të nënëshkruarat, punonjëse 

të NTLAI (salla speciale dhe e konfeksioneve), anëtare të BGSH dhe të RPSH marrim guximin t‟Ju drejtohemi Juve për 

një problem që për neve ka një rëndësi shumë të madhe, por që nga ana e Drejtorisë së Ndërmarrjes nuk po na 

zgjidhet, me gjithëse në kërkesën tonë e quajmë të drejtë. Pjesa më e madhe e punonjëseve të këtyre dy sallave jemi gra 

me fëmijë ose të reja që ndjekim studimet shkollore. Si të tilla, sidomos ajo kategori e grave me fëmijë, ka mjaft 

detyrime familjare, qoftë për sa i përket mirërritjes së fëmijëve, qoftë dhe për punët e ndryshme shtëpijake. Mirëpo 

orari i punës, që ne ndjekim sot (para dite dhe pas dite), jo vetëm që na i vështirëson detyrimet tona familjare si amvisa 

shtëpije dhe si nëna fëmijësh, por edhe na çkëput nga jeta kulturale e vendit, kështu që nuk na krijon kushtet e 

nevojshëme për zhvillimin tonë, edukimin kulturalo-artistik, çlodhjen dhe argëtimin, dhe në përgjithësi për ngritjen e 

nivelit tonë kultural. Dalja e jonë nga puna në orën 18,30 të mbrëmjes është mjaft vonë po të mendohet që kemi për të 

marrë fëmijet në çerdhe dhe kopshte, për të blerë sende ushqimore dhe për të gatuar, kështu që nuk na është e mundur 

të nxierrim fëmijët shëtitje, të shohim ndonjë shfaqje kinematografike apo artistike, të frekuentojmë ndonjë lulishte 

etj...Duke marrë parasysh arësyet që parashtruam më lart neve ndijejmë të nevojshme t‟Ju drejtohemi Juve, me lutje që 

të ndërhyni pranë Drejtorise së Ndërmarrjes, të cilës ne i kemi bërë një kërkesë para më se një muaji, për të bërë 

ndryshimin e orarit tonë të punës, në mënyrë që ne të praktikojmë orarin unik me gjysëm ore ndërprerje për të ngrënë 

drekë..‖. Pas mbështetjes që KQ i dha kërkesës së grave, drejtoria e ndërmarrjes pranoi vendosjen e orarit unik, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 216-119. 
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shumë fëmijë, etj.
640

 Njëkohësisht, ç‘thurja e lidhjeve fisnore dhe sociale tradicionale, si 

pasojë e ndryshimeve madhore në statusin ekonomik dhe lëvizjes së madhe të popullsisë, 

e detyronin regjimin të përkujdesej edhe për shtresat më të vobekta të qyteteve, familjeve 

të varfra punëtore dhe invalidëve, detyrë që më parë e kryenin entet fetare dhe lidhjet 

fisnore dhe miqësore.
641

 Dalja e femrës në jetën sociale dhe ekonomike, çlirimi saj nga 

kontrolli familjar dhe kultura patriarkale, ngriti fuqishëm edhe problemin e moralit publik 

dhe politikave riprodhuese dhe familjare. Bazuar në të dhënat dokumentare, nën gjykimin 

e autorit në këtë periudhë një lloj ‗revolucioni‘ i mirëfilltë seksual shpërfaqet si fenomen 

                                                           
640 Problemi i çerdheve dhe kopshteve spikat dukshëm në tematikën e kërkesave, ankesave dhe lutjeve të popullsisë në 

letërkëmbimin e tyre me aparatin e KQ. Numri i pakët i këtyre shërbimeve nuk i përgjigjej dot kërkesave të një 

popullsie urbane ne rritje të shpejtë, ndaj dhe lutjet e shumta të letërshkruesve karshi aparatit partiak qendror. Në rastet 

e familjeve të punëtorëve me shumë fëmijë problemi paraqitej akut, për shkakun e të ardhurave të pamjaftueshme dhe 

nevojës së grave për tu sistemuar në punë për t‘u bërë ballë nevojave ekonomike të familjes. Për të dhënë një shembull 

në këtë drejtim do të citojmë rastin e punëtores Liri Gj. nga Tirana. Liria ishte paraqitur pranë KQ në maj të vitit 1960 

me kërkesë për tu takuar me Enver Hoxhën. Nëpunësi i KQ i cili e priti e raportoi në kartelën përkatëse shqetësimin e 

Lirisë: ―..Ka 6 fëmijë dy prej të cilëve i lindën binjakë para 8 muajve. Ndihma përkatëse në bazë të ligjeve i është dhënë 

në rregull dhe nuk ka ndonjë pretendim. Lutet ti pranohen në çerdhe të dy fëmijët se ka vjehrën 65 vjeçe dhe nuk 

mundet që ti mbajë dot të gjithë kështu që kjo të mundet të hyjë në ndonjë punë, se nuk i përballon dot gjendjes vetëm 

me rrogën e të shoqit prej 6000 lekë. Tha se për gjetjen e punës nuk ka ndonjë vështirësi se do hyjë në ndërtim, por 

vetëm që është penguar deri tani për çështjen e fëmijëve. I shpjegova se ka vështirësi për çerdhe, prandaj është mirë t‟i 

mbajë plaka. Ka punonjëse të tjera që nuk kanë njeri në shtëpi dhe për mungesë kapaciteti të çerdheve fëmijët i lenë aty 

këtu..‖. Enver Hoxha la këtë shënim ne kartelën e takimit: ―Ti fusin të paktën njërin, pasi të futet në punë‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.858, Fl. 46-48. 
641 Të shumta janë kërkesat e familjeve të varfra punëtore me shumë fëmijë ose me fatkeqësi familjare a shëndetësore 

për ndihmë ekonomike nga autoritetet partiako-shtetërore. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim 

rastin e punëtorit Stefan H. nga Tirana i cili u paraqit pranë aparatit të KQ në shtator të vitit 1960 për të kërkuar një 

takim me Enver Hoxhën. Në kartelën e takimit me të një prej nëpunësve të KQ përshkruan takimin me të: ―..Ka 4 

fëmijë dhe gruan e cila është e sëmurë. Është në gjendje të vështirë ekonomike. Punon hekur kthyes në ndërmarjen 21 

Dhjetori. Kërkon t‟i jepet ndonjë ndihmë..‖.Në kartelën e tij Hysni Kapo la këtë shënim: ―D. Industris. Të shifet në se 

ka të drejt. Të ndihmohet me rug shtetrore sipas regullave‖. Në shkresën sqaruese të Drejtorisë së Industrisë pranë KQ 

informohet se ndërmarrja e ndërtimit të Tiranës, e pagëzuar me ditëlindjen e Stalinit, kishte mjaft punëtorë të tjerë të 

varfër si Stefani: ―..Ndërmarja nuk ka mundësi ta ndihmojë pasi nuk disponon as fond drejtori dhe as të ardhura nga 

bashkimet profesionale. Para pak kohësh ndërmarja nga fondet e bashkimeve profesionale kish shpërblyer disa 

puntorë të tjerë të cilët ishin gjithashtu keq ekonomikisht..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.832, Fl. 75-76. 

Kjo përkujdesje ndaj shtresave të vobekta shtrihej edhe karshi subjekteve me probleme shëndetësore. Të shumta 

gjithashtu janë edhe letrat e invalidëve dhe të moshuarve drejtuar udhëheqësve të lartë partiakë me kërkesa për ndihmë. 

Për të dhënë një shembull do të citojmë letrën e Budin I. punëtor nga Tirana, dërguar Enver Hoxhës: ―..Jam shtresë e 

varfër punëtorësh dhe me qëndrim politiko-shoqëror të mirë. Kam qenë në mardhënie pune si kaloriferist pranë Spitalit 

Civil të Tiranës deri në funt të vitit 1955, datë në të cilën dolla invalid nga natyra e punës që bënja. Jam me një 

përbërje familjare vetë i 8 frymë, dmth burrë e grua dhe 6 fëmijë të mitur, si rezulton nga çertifikata mbi gjendjen 

familjare që bashkangjitet. Nuk kam as një të ardhur tjetër veç rrogës mujore që marr unë si invalid prej lekë 4140, gjë 

që del nga Vërtetimi që i bën pjesë kësaj lutie. Në të tilla kondita ekonomike nuk jam në gjendie që të mbaj me ushqim 

familjen t‟eme dhe për këtë arrësye po marr guximin t‟Ju drejtohem Juve duke kërkuar shpëtim. Pra, do të ishte një 

ndihmë e madhe shpëtimtare për mua dhe për familjen t‟eme në qoftë se do të urdhërohesh që disa nga fëmijët e mi dhe 

të paktën 3 prej tyre...të më pranoheshin në një Institut shtetëror me bursë. Në këtë mënyrë do t‟u jepesh mundësia të 

vazhdonin shkollën për t‟u bërë të vlefshëm për vehte dhe për Pushtetin dhe njëkohësisht do të më jepesh një lehtësim 

për të rritur unë me sakrifica 3 të tjerët..‖. Me gjithë refuzimin e Ministrisë së Arsimit, së cilës ligjet nuk ja lejonin 

pranimet në institucionet në vartësi të fëmijëve me prindër të gjallë, Komiteti i partisë Tiranë dhe Drejtoria e Arsim-

Kulturës pranë KQ insistuan për të ndihmuar Budinin, duke u akorduar fëmijëve të punëtorit bursa, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.769, Fl. 10-18. Aq i prekshëm ishte përkujdesi shtetëror ndaj familjeve në nevojë, sa nuk 

mungojnë edhe rastet e abuzimeve nga popullsia në këtë drejtim. Për të dhënë një shembull do të citojmë rastin e 

infermieres nga Durrësi Emine Gj. Ajo ishte paraqitur në KQ me kërkesën për të takuar Enver Hoxhën, dhe në raportin 

e aparatit për takimin me të thuhet: ―..Ka një fëmijë 4 vjeç. Me burrin ndarë i cili ndodhet në burg. Kjo punon prej 9 

vjetësh infermjerë në spitalin civil të Durrësit. Është e re nga mosha. Me që e ka rregulluar që të martohet me një 

person tjetër, i cili nuk e don që të ketë edhe djalin me vehte, lutet që t‟i meret djali dhe të mbahet në institucionet 

shtetërore. Tha se në rast se nuk i meret atëherë destinohet të ngelet pa martuar. Organet shtetrore ia kanë refuzuar..‖. 

Enver Hoxha, dukshëm i revoltuar, la këtë shënim në kartelën e saj: ―mirë kanë bërë, le të ngelet pa burrë, të punojë 

dhe të mbajë fëmijën‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.858, Fl. 44-45. 
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shoqërues tipik i ndryshimeve sociale të urbanizimit.
642

 Kjo e shtyn regjimin dhe 

strukturat e tij drejt menaxhimit dhe kontrollit mbi jetën seksuale të shtetasve të vet, mbi 

sjelljen e tyre familjare dhe morale.
643

 Shumë vajza dhe gra punëtore i drejtohen me anë 

të letrave të shumta autoriteteve lidhur me problemet e tyre të natyrës sentimentale dhe 

familjare. Punëtoret dhe nëpunëset e reja ankoheshin për mashtrimet dhe abuzimet nga 

ana e ish të fejuarve të tyre, si dhe kërkonin ndihmën dhe mbrojtjen e organeve partiake 

në rastet e ngeljes me barrë jashtë martese.
644

 Gratë e martuara i ankoheshin udhëheqësve 

të lartë për tradhtitë bashkëshortore dhe poligaminë e burrave të tyre, për alkoolizimin 

dhe dhunën në familje, për mungesën e kontributeve ekonomike ndaj familjes, etj.
645

 Në 

                                                           
642 Studiuesit ndërkombëtarë kanë theksuar disa faktorë kryesorë për të shpjeguar ‗Revolucionin seksual‘ që preku 

Qytetërimin perëndimor së pari ndërmjet shekujve  XVIII-XIX-të. Faktorët ekonomikë të industrializimit dhe rritjes së 

shkëmbimeve tregtare shpeshtojnë kontaktet ndërmjet grupeve shoqërore, grumbullimin e tyre urban, ndërsa faktorët 

kulturorë dhe ideologjikë modernë me bazë iluministe zëvendësojnë traditën patriarkale rurale dhe atë fetare. Një faktor 

i tretë mund të konsiderohet ai biologjik, i ndryshimeve në shëndetin e popullsive si pasojë e përkujdesjes shëndetësore 

shtetërore dhe ushqimit, shih: Stearns Peter N., Sexuality in World History, London: Routledge, 2009, f. 79. Për rastin 

e Shqipërisë, nën këndvështrimin e autorit, tre faktorët e mësipërm morën jetë pikërisht gjatë periudhës staliniste. Kjo, 

në kontekstin e studimit tonë, mund të konfirmohet me numrin relativisht të madh të letrave të popullsisë me tematikë 

problemet e natyrës seksuale dhe familjare.  
643  Politikat klasike staliniste në këtë drejtim kanë qenë objekt i studimeve intensive, sidomos dekadat e fundit. 

Studiuesit theksojnë karakterin konservator të moralit stalinist, në ndryshim nga qasja origjinale bolshevike ultra-

liberale mbi seksualitetin, e shprehur jo vetëm nga ideologë të caktuar, si Aleksandra Kollontai, por edhe nga politikat 

konkrete të viteve 20-të. Kthesa konservatore staliniste e viteve 30-të u përcaktua jo vetëm nga kushtet konkrete të një 

shoqërie rurale të prapambetur, por edhe si pasojë e dominimit të interesave shtetërore mbi parimet ideologjike. Këto 

interesa gjetën një shprehi konkrete tek politikat që synonin menaxhimin e popullsisë në objektiv të interesave 

ushtarake dhe ekonomike shtetërore, shih: Goldman Wendy Z., Women, the State and Revolution: Soviet Family 

Policy and Social Life, 1917-1936, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, f. 337-343; Hoffmann, David. 

Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, Ithaca: Cornell University Press, 2011, f. 125-

180. 
644 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e punëtores së re Qefsere D. nga Tirana, e cila në 

maj të 1960-ës u paraqit pranë KQ për tu ankuar për sjelljen e të fejuarit të saj: ―..Ka 8 vjet që dashurohet me Zyhdi Ç. i 

cili punon tornitor në parkun automobilistik. Ky është bërë shkak që ajo të ndahet me të fejuarin që kishte bërë 

nëpërmjet familjes me të cilin ishte dhe e celebruar. Për këtë arsye e dëboi nga shtëpia dhe familja e saj dhe kjo banon 

te të afërmit. Tani ay kërkon ta lerë dhe të fejohet me një tjetër. Kërkon të këshillohet nëpërmjet sekretarit të partisë së 

parkut që të mos e lerë se ajo i ka qëndruar korekt. Janë dashuruar që të vegjël dhe kjo është shumë e re..‖. Komiteti i 

partisë Tiranë u angazhua për të ribashkuar dy të rinjtë, dhe në raportin e vet për KQ shprehej: ―..Zyhdi Ç. ka patur 

marëdhënie me Qefsere D. prej mjaft kohe, por zyrtarisht nuk kanë patur gjë. Qëndrimi i Zyhdiut është shumë i keq, ka 

dashur të kalojë kohën dhe nuk ka patur mendim që të fejohet me të. Ky kohët e fundit është fejue në Kavajë, prandaj 

bëhet e pamundur bashkimi i tyre. Duke parë që jemi para një fakti të kryer dhe s‟ka mundësi bashkimi Zyhdiu u 

kritikua shumë rëndë nga ana e sekretarit të partisë dhe drejtorit të ndërmarjes..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1960, D.867, Fl. 30-32. Edhe në rastet e shtatzënive jashtë martese duket qartë interesimi i organeve partiako-

shtetërore. Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e punëtores së re Shazije D. nga Shkodra. Në letrën e saj 

drejtuar Enver Hoxhës ajo kërkonte ndihmën e aparatit pasi kishte lindur dy binjakë jashtë martese: ―..Po ju drejtohem 

me këtë letër, me anë të cilës ju lutem shum të më ndihmoni, jam në gjëndje shumë të vështirë, në kjoftë se ju nuk më 

ndihmoni jam nër katër rrugët. Pra veçse vdekja më pret...Tashi unë banoj në Shtëpin e foshnjës këtu në Tiranë. Kam 

10 muaj plot sot që kam ikur nga shtëpija, Shkodra...Arsyeja që kam lindur fëmij jashtë martese, e di që kjo nuk është 

sjellje e mirë për mua por fati im kje ky, masi më mori në qafë personi që unë dashurova dhe nuk dëgjova vëllezrit dhe 

motrat e mija. Kështu që si përfundim tashti po vuaj largimin e përhershëm nga familja ime masi nuk më duan në 

shtëpi. Këtu në Tiranë në shtëpinë e foshnjës kam 7 muaj që banoj dhe pak kohë më lejojnë ngaqë e dijnë se skam ku 

shkoj, por deri sa të rregullohem kund. Ju lutem shumë të më ndihmoni për pashaportizimin e përhershëm këtu në 

Tiranë dhe t‟më sistemoni ndonjë punë puntore...Tashi kam mbet në dorën tuaj. Ju lutem shumë të më ndihmoni. Në 

Shkodër nuk mund të kthehem ma, nuk më duan kështu dhe fëmit. Unë porsa të rriten pak do ti marr dhe do 

interesohem për to, ashtu si i takon një nënë të vërtet, do punoj dhe jetoj me nder..‖. Hysni Kapo, nëpërmjet një 

shënimi në kartelën përkatëse dha urdhër që fëmijët të sistemoheshin në një institucion shtetëror, ndërsa Shazijes ti 

gjendej një punë në një rreth çfarëdo, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.860, Fl. 1-9. 
645 Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të përmendim së pari rastin e Naime B. nga Tirana. Naimja u paraqit 

pranë KQ me kërkesë për takim me Enver Hoxhën, lidhur me një shqetësim të saj familjar: ―..Është nënë e 4 fëmijve. 

Burri saj Shefqet B. (Çam) puntor në minierën e Linzës, e trajton shumë keq, e reh dhe nuk i jep të holla për të jetuar. 

Tha se e reh aqë shumë sa është e detyruar të ikë nga shtëpia se nuk u duron dot torturave të tij. Ka dhe dëshmitarë për 
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të tëra rastet e konstatuara autoritetet drejtuese tregojnë një kujdes të veçantë për këto 

probleme, duke gjurmuar, shtrënguar dhe ndëshkuar meshkujt fajtorë.
646

 Gjithashtu një 

kujdes i veçantë tregohet nga strukturat partiako-shtetërore edhe ndaj politikave 

riprodhuese dhe atyre të edukimit të fëmijëve, duke luftuar fenomenin e abortit ilegal, 

duke u përkujdesur për nënat e veja, ato të braktisura dhe fëmijët e tyre, duke ngritur një 

rrjet të përkujdesit dhe shkollimit ndaj jetimëve, fëmijëve të familjeve në nevojë, 

fëmijëve rrugaçë, etj.
647

  

                                                                                                                                                                             
këtë trajtim. U lut që të ndërhyet që të rikthehet në shtëpi pranë fëmijëve dhe të largohet ay nga shtëpia, kanë vetëm një 

dhomë. Nuk ka të holla që ta çkurorëzojë me anë të gjyqit. Tha se ay bën vazhdimisht autokritikë se nuk do e rahë, por 

përsëri vazhdon, këshu që i ka bërë jetën të paduruar. Tha se shkoi të mbytej në lumë (kjo) por e kapën disa fshatarë 

dhe e nxorrën. Pas zgjidhjes së kësaj gjendje kërkoi të vihet në ndonjë punë..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në kartelë: 

―Duhet prokurorija të interesohet dhe ti gjendet punë‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.867, Fl. 18-21. Në 

një rast tjetër, infermierja Antoneta T. nga Tirana u paraqit për tu ankuar pranë KQ për bashkëshortin e saj: ―..Punonin 

së bashku me të shoqin si infermiere në spitalin e përgjithshëm civil. Kanë dhe një fëmijë. I shoqi Nexhat T. në spital 

dashuroi një shërbyse dhe u largua nga familja duke marë atë. Qendra e punës e këshilloi por mbasi nuk u bind që të 

kthehej në familje, e dëbuan nga puna. Tani ay ka hyrë infermier në senatoriumin e shtetit. Nuk është në parti. Për hir 

të fëmijës u lut që të këshillohet që të mos prishë familjen dhe të rikthehet në shtëpi. Tha se karshi tij ajo nuk ka asnjë 

faj dhe gjithmonë ka qenë korekt. Kanë 7 vjet martuar..‖. Komiteti partisë Tiranë u angazhua për të zgjidhur çështjen: 

―..Është thirur dy herë në Aparatin e Komitetit të Partisë Qytetit për këshillim porse këto nuk i kanë vlejtur, ay qëndron 

në pozitat e më parëshme, jo vetëm kaq por thotë në zyrat e Komitetit se unë nuk e kam frikë Partinë dhe për një çështje 

të tillë nuk i duhej kujt me ndërhy. Ndërsa neve e këshillonim ay mbantë një qëndrim mos përfillës. Ka 8 muaj që është 

larguar nga shtëpija dhe që ka braktisur gruan dhe fëmijën, gruas nuk i jepë asnjë lek për fëmijën për të cilën ka 

detyrime. Gruan e ligjëshme e ndan pa asnjë arsye, këtë e deklaron edhe vetë. Ky është bashkuar me një grua me tre 

fëmijë dhe me sjellje jo korekte në shoqëri. Është një njeri aventurier dhe i pa qëndrueshëm. Neve i thamë Ministrisë 

Shëndetësisë që ta transferojë në ndonjë rreth tjetër kudo që të ketë nevojë për infermjer. E interesuara i ndigjoi vetë 

këto sepse ishin në ballafaqim. Me gjithëse ajo vazhdon ta dojë u bind se bashkimi me të është i pa mundur, por ajo 

falenderoj Partinë për kujdesin dhe interesimin që u tregua për të..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.867, 

Fl. 22-24. 
646 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e kamerieres Bibi C. nga Kavaja. Ajo i dërgoi një letër Enver 

Hoxhës ku kërkonte ndihmë për të dalë nga një situatë e vështirë familjare: ―..Punoj kamariere në NTLAP-in e Kavajës, 

prej disa kohësh jamë njofë me një punonjës të bonifikimit Fier me të cilin u dashurova, familja teme kur mësoi 

mardhëniet ndërmjet në të dyve më fejuan, mirpo unë edhe mbas fejesës vazhdova ta dua, çdo gjë për mua dhe atë 

kishte marë fund, pra unë isha krejt e tij dhe ay po temi si mbas premtimeve. Por ndodhi krejt ndryshe në kohën kur unë 

e lajmërova se do bëhesha nanë dhe se duhet të përfundonim martesën ay mu përgjigj shkurtë dhe pa pik përgjegjësie: 

„Nuk mundem t‟ju ndihmoj‟. Pra merreni me mendë tashti se çfarë dallgësh të tmerrshme kam përpara, ai nuk më don 

më, i fejumi për disa dit lirohet nga ushtërija dhe kërkon të martohemi pa dijt se në ç‟gjendje jam unë, familja po të 

mësojë të vërtetën do ta shlyejë me ekstremitet këtë turp për të cilin kanë të drejt se më kanë rrit me shtatëqind 

mundime..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e vajzës: ―Sa më parë të mari dijeni sekretari i Durrësit shoku Sami 

(Sami Gjebreo, asokohe sekretar i Komitetit të partisë Durrës, SM) dhe të veprojë pa bërë bujë, për të shpëtuar këtë 

vajzë. Me njëherë të transferohet në Vlorë ose në Elbasan, ti gjendet një punë deri sa të lindi. Pastaj të bisedohet me 

dashnorin e saj dhe të bindet të rregulloj martesën me të. Por kryesorja është me i ardh në ndihmë sa më parë. Të më 

lajmëroni përfundimin‖. Sipas porosisë së Enver Hoxhës, Komiteti i partisë Durrës dhe Komiteti i partisë Vlorë u 

angazhuan për transferimin e Bibit në Vlorë ku iu gjend strehim dhe punë. Bibi e refuzoi propozimin e Enver Hoxhës 

për ta detyruar të dashurin e saj e saj të martohej me të, ndaj dhe në raportin e tij mbi zgjidhjen e çështjes zyrtari i 

aparatit e cilësoi vajzën si: ‗të lëvizëshme në çështje morali‘, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 242-

248. 
647 Kujdesi i aparatit partiako-shtetëror ndaj kategorive më të dobëta të shoqërisë spikat edhe në letërkëmbimin e 

individëve me udhëheqësit e lartë. Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të përmendim së pari rastin e jetimes 

Vera F. nga Shkodra. Vera në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës lutej të mos nxirrej nga shtëpia e fëmijës deri sa të 

përfundonte studimet fillore: ―I dashuri baba Enver. Jam mirë dhe për ju gjithashtu dëshiroj qi të jeni mirë. Ju ndoshta 

do të habiteni po ta lexoni letrën. Unë jam shty nga halli qi po ju shkruaj, të cilën po jua tregoj ma poshtë. Në kohët e 

fundit mora veshtë se një pakicë nxënësish të shpis fëmijës qi kan babën ose nanën në punë do të shpërngulen. Ndër to 

jam dhe unë. Unë jam nxënëse e shtëpis fëmis në klasën e VII. Kam vetëm babën. Ai asht martue pas vdekjes së nanës. 

Ne jemi dy motra dhe dy vëllezër. Nji vëlla e mban babai. Tre jemi në shtëpin e fëmis i cili njëri nga ne ashtë me pages. 

Babai asht moshë e kalueme dhe vuan nga zemra. Po të mos ishte i martuar babai nuk po jua qisja këtë besdi. Unë 

edhe 6 muaj dhe kryej klasën e VII dhe dalë me bursë shtetit. Unë kur të dal nëpunse shtetit ja shpërblej të mirat që 

asht tue ba 5 vjet gjysmë rokë gjysma tjetër favor shtetit dhe kurdoherë jam gati çdo pikpamje ashtu si më rriti nana 

Parti...Në qoftë se ne do të shkojmë në shtëpi do të përfundojmë si Dija në romanin „Sikur të isha djalë‟. Në qoftë se do 
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Procesi prodhues përbënte gjithashtu një ndër temat qendrore në raportin mes regjimit 

dhe punëtorisë urbane. Në botëkuptimin bolshevik puna, përveçse një nevojë materiale, 

ishte mbi të gjitha një obligim qytetar, një akt politik i veshur me një domethënie të 

madhe. Krahas çlirimit ndaj vartësisë natyrore dhe pasurimit material, procesi prodhues e 

lartësonte qenien njerëzore si politikisht ashtu dhe moralisht. Nëse puna në sistemin 

kapitalist e ‗tëhuajësonte‘ punëtorin dhe e degradonte atë, në sistemin socialist puna 

duhej të kryente funksionin e kundërt: ta ngrinte njeriun në stadin më të lartë të 

potencialit të vet krijues dhe prodhues.
648

 Ndaj dhe ideologjia staliniste e konsideronte 

punën e rëndë si një mjet rehabilitimi për kategoritë armiqësore. Puna përbënte një akt që 

i denjësonte ata në gjirin e shoqërisë, nëpërmjet ‗larjes së fajeve të vjetra‘ me anë të 

mundimit për të mirën materiale të socializmit, dhe i integronte ata në shoqërinë e re 

socialiste, nëpërmjet ndërgjegjësimit përmes mohimit të interesave dhe rehatisë vetjake 

për hesap të interesit të përgjithshëm. Puna në stalinizëm, si i gjithë procesi ekonomik, 

kishte pra një karakter më shumë politik sesa ekonomik. Të punoje shumë dhe mirë atje 

ku kishte nevojë shoqëria dhe jo individi veçantë, duke venë interesin e përgjithshëm mbi 

                                                                                                                                                                             
të na bëhet ky nder, unë do të jem gjithmonë bijë besnike e popullit të dashur shqiptar. Do të punoj dhe s‟do të kursej 

as jetën për lumturinë e tij. Kjo botë do njerëz me zemër flakë me shpirt të pastër si Elmazi! Ky njeri me këto veçuri 

jeni juve i dashuri baba Enver. Ju premtoj se në shembullin tuaj do të eci dhe unë...Ju lutem që të më jepni një shkresë 

që të mos largohem nga shtëpia e fëmis që ajo më rriti, më edukoi e kjo asht nana parti..‖. E bindur nga përkushtimi 

Verës, Nexhmije Hoxha, përgjegjëse e sektorit të arsimit pranë KQ, ndërhyri pranë Ministrisë së Arsimit për të mos e 

larguar vajzën nga institucioni, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.769, Fl. 78-82. Edhe familjet me probleme 

morale dhe sociale përbënin objekt të vëmendjes së organeve partiake. Kjo mund të konstatohet në rastet e 

adoleshentëve me sjellje rrugaçërore të cilët u hiqeshin familjeve të tyre për tu dërguar në qendra riedukimi. Për të 

dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e punëtores Hatixhe T. nga Lushnja. Gruaja i dërgoi një 

letër Enver Hoxhës ku i lutej për lirimin e djalit të saj nga shkolla e riedukimit: ―..Aty nga muaji shtator i vitit 1960 në 

kohën kur djali Zenel T. shkonte në shkollë është marrun nga Organet e P. Mbrendëshme të rrethit dhe menjëherë pa 

dijeninë tonë është dërguar në Tiranë. Nga sa morëm vesh më vonë ay u inkuadrua si nxënës në Kolonin e edukimit 

fëmijëve. Ky fakt gjithë familjen dhe aq më tepër mua si nënë na ka tronditur shumë sepse në një moshë shumë të njomë 

më kanë hequr djalin nga syt dhe kujdesi time...unë kam kërkuar lirimin e tij por deri tani kjo kërkesë dhe dëshira ime 

prej nëne nuk më është plotësuar dhe për këtë pretendohet se ai është sjellur keq, është hajdut, largohet me ditë të tëra 

nga shtëpia, vese që unë nuk i kam parë te djali im...Natyrisht që Zeneli atje nuk i mungon kujdesi i Partis që është bërë 

më tepër se nënë për edukimin dhe rritjen e brezit te ri, por dihet se dëshira prej nëne është e atillë që të jetoj 

gjithmonë me fëmijët e saj...U drejtohem me këtë letër Juve shoku Enver me shpresë dhe plotësisht e bindur se për hirë 

të dashurisë prej nëne do të ma plotësoni këtë dëshirë dhe unë ju jap fjalën e nderit se si e kërkojnë interesat e 

shoqërisë dhe të vet familjes do ti kushtoj gjithë kujdesin edukimit të djalit tim për sjellje sa më të denjë në jetë dhe 

shoqëri dhe të justifikojë kështu kërkesën për lirimin e tij..‖. KQ, në shkresën e vet drejtuar Komitetit të partisë 

Lushnjë, pasi refuzon lutjen e nënës kërkoi ti shpjegohej Hatixhesë se shteti stalinist shqiptar e konsideronte edukimin 

nëpërmjet sanksionit penal si një politikë përkujdesëse ndaj shoqërisë:  ―..T‟i shpjegohet gjithashtu së qëllimi i shkollës 

së edukimit është që fëmijët të cilët dërgohen atje, sikundër djali i saj, t‟i edukojë në mënyrë që ata të bëhen të vlefshëm 

për vehte, familjen e tyre dhe gjithë shoqërinë, prandaj ajo duhet ta konsiderojë si ndihmë që po i jepet asaj nga ana e 

pushtetit popullor..‖, AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.769, Fl. 35-38. 
648 ―..Nëpërmjet punës njeriu ndryshon natyrën, ia përshtat objektet e natyrës nevojave të veta, realizon një qëllim të 

vetëdijshëm dhe nëpërmjet këtij procesi ai ndryshon edhe vetveten. Në këtë kuptim, puna jo vetëm i siguron njeriut 

mjetet e nevojshme të jetesës, por ajo, siç thotë F. Engelsi, ka krijuar edhe vetë njeriun. Në sajë të punës njeriu u nda 

nga bota e kafshëve. Një nga karakteristikat kryesore që e dallon njeriun nga kafsha, është se kafsha përdor produktet e 

gatshme të natyrës, ndërsa njeriu me anë të punës e detyron natyrën t‘u shërbejë qëllimeve të tija, e ndryshon atë dhe ja 

nënshtron qëllimeve të tija..(..)..Në formacionet e ndryshme ekonomiko-shoqërore karakteri i punës ka qenë i 

ndryshëm. Në komunën primitive puna ishte e përbashkët, kolektive dhe nuk kishte shfrytëzim të punës së tjetrit. 

Ndërsa në formacionet ekonomiko-shoqërore të ndara në klasa antagoniste puna u bë objekt i shfrytëzimit të njeriut nga 

njeriu. Vetëm në shoqërinë socialiste, me zhdukjen e pronës private dhe të klasave shfrytëzuese dhe me vendosjen e 

marrëdhënieve të reja socialiste në prodhim, puna bëhet çështje nderi, lavdie, guximi dhe heroizmi. Në shoqërinë 

socialiste krijohet një tip më i lartë i organizimit shoqëror të punës në krahasim me kapitalizmin, vendoset një disiplinë 

e lirë dhe e vetëdijshme në punë. Puna në socializëm bëhet një nga kriteret më të rëndësishme për vlerësimin e çdo 

pjesëtari të shoqërisë socialiste, ndërsa në shoqërinë komuniste puna do të bëhet një nevojë e parë e jetës dhe një 

kënaqësi për të gjithë anëtarët e shoqërisë..‖, shih: Pëllumbi Servet; Spahiu Fiqiret, Fjalor i Filozofisë, Tiranë: 

Shkolla e Partisë ‗V. I. Lenin‘, 1974, f. 273-274. 
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atë individual, ishte një akt në shërbim të triumfit të sistemit socialist mbi atë kapitalist. 

Ndaj dhe procesi i punës ishte i mbarsur me një retorikë politiko-ushtarake nga njëra anë 

dhe mbahej nën vëzhgimin e vazhdueshëm të strukturave politike, si ato partiake ashtu 

dhe të organeve të sigurimit, nga ana tjetër.
649

 Nën këtë botëkuptim një shtetas i mirë 

ishte një punëtor i bindur dhe i ndërgjegjshëm për rolin e vet politiko-ekonomik. Në këtë 

drejtim, bazuar në informacionet e letrave të popullsisë, duket se një pjesë e mirë e 

letërshkruesve nuk mund të klasifikohen si shtetas të mirë. Në masën e tyre dërrmuese 

lutjet dhe apelet e punëtorëve drejtuar autoriteteve partiake, me temë qendrore punën, 

rreken të përfitojnë nga regjimi vende pune të rehatshme, pozicione pune me status 

shoqëror dhe me shpërblime të kënaqshme.
650

 Individët, duke përfshirë edhe komunistët, 

përpiqeshin, duke përdorur strategji nga më të ndryshmet, për ti bërë bisht punës së rëndë 

në sektorët ku sistemi nevojite më shumë forca pune.
651

 Justifikimet mbizotëruese në këtë 

drejtim qenë përdorimi gjendjes shëndetësore, problemeve dhe nevojave familjare, 

gjendjes emocionale, etj.
652

 Në të njëjtën mënyrë shumë shtetas përpiqeshin të përfitonin 

                                                           
649  ―..Nëse puna nën kapitalizëm mendohej se konsistonte në përvetësimin e mbivlerës nga një numër i ngushtë 

individësh për benefitin e tyre, në socializëm një shfrytëzim i këtillë nuk ekzistonte në parim: nuk kishte më kapitalistë. 

Në vend të saj njerëzit po punonin për veten e tyre, dhe duke bërë këtë ato po ndërtonin një botë më të mirë. Jo të gjitha 

vendet e punës kishin një karakter strategjik, por nëpërmjet analizës klasore prodhimi i çdo minatori dhe metalurgu 

përfitonte një kuptim ndërkombëtar si një goditje ndaj kapitalizmit dhe një kontribut në përparimin e socializmit. Me 

fjalë të tjera, përpjekja e çdo punëtori në vendin e tij të punës skalitej në përballjen ndërkombëtare..‖, shih: Kotkin 

Stephen, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, Berkeley: University of California Press,1995, f. 202. 
650 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e Naum Gj. nga Tirana. Naumi u paraqit pranë 

zyrave të KQ në janar të vitit 1960 me kërkesën për një takim me Enver Hoxhën. Pas takimit me të, zyrtari i caktuar për 

takimin me qytetarët e raporton kështu hallin e Naumit: ―..Pretendoi se ka mjaft kohë që është pa punë dhe se e mbajnë 

me premtime duke i thënë se tani për tani nuk kemi vende vakant dhe kemi shkurtime kuadri. Ka vajtë në zyrën e punës 

dhe i kanë propozuar për punë krahu, por ky kërkon punë në administratë. U porosit të shkojë atje ku e caktojnë. 

Biseduam edhe me zyrën e punës dhe rezulton se nuk pranon të vejë atje ku e caktojnë mbasi kërkon punë në 

administratë..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në kartelën përkatëse: ―Ti thuhet se në administratë vend s‟ka, të vejë në 

ndërtim‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 22. 
651 Në realitet kategoria sociale e cila përpiqej më shumë të siguronte pozita sa më komode pune ishin kuadrot, zyrtarët 

dhe komunistët. Kërkesat  e tyre në këtë drejtim i tejkalojnë ndjeshëm ato të punëtorëve dhe nëpunësve të vegjël. Për të 

dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e të moshuarës Maxho D. nga Korça, drejtuar 

Enver Hoxhës. Maxhoja lutej për transferimit e të birit, inxhinier në Rubik, pranë saj në Korçë: ―..Djali im Maksim 

mbasi kyejti me sukses Fakultetin Inxhineris në Universitetin Shtetnor në Tiranë kërkonja që të më emërohej në një nga 

Ndërmarjet në Rrethin e Korçës mbasi sikundër i kini ditur edhe juve vetë hallet e mija Shoku Enver te ky djalë i kam 

patur shpresat dhe i kam për të mundur jetën e pleqërisë ta kaloj duke e patur afër shtëpisë...si përfundim doli që djali i 

im u emërua në Rubik me shërbim. Unë ta them me plotë gojë Shoku Enver se djalin tim Maksim do të jetë në rradhë të 

parë do të punojë për Partinë dhe Pushtetin mbasi ajo Parti i hapi sytë djalit dhe i dha këtë kulturë për të drejtuar një 

sektor pune kaq të rëndësishëm dhe delikat. Në Rubik u bënë gati 6 muaj që vazhdon të shërbejë, nuk kam no një 

tronditje shpirtërore që vazhdon të jetë me shërbim në atë vend mbasi të gjith bijtë e nanave janë në çdo sektor pune 

qofshin dhe aq më tepër kur kujtoj që Rinia për këtë ditë që neve gëzojmë sot Lirinë nuk kursejti edhe jetën, por me 

qenë se hallet e mia kanë qenë edhe mbas çlirimit dhe që gjer sot e ndiej se më erdhi dita që të gëzoj dhe të roj duke mu 

pakësuar taksiratat. Për këtë po të lutem edhe një herë Shoku Enver për ta patur para sysh dhe të më trasferohet djali 

im Maksi në Ndërmarjet e Rrethit Korçës..‖. Autoritetet nuk e pranuan kërkesën e Maxhos për arsye se nuk kishin një 

kuadër tjetër që të zëvendësonte djalin e saj në Rubik, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.771, Fl. 21-25. 
652 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Niazi M. nga Tirana, anëtar partie me profesion 

kujdestar konvikti. Në letrën e tij drejtuar Ramiz Alisë, Niaziu lutej të rikthehej në punë, pasi ishte pushuar prej andej si 

pasojë e një falsifikimi që kishte kryer: ―..Vuaj nga një kompleks sëmundjesh si TBC, Miokardit, Reumatizma dhe si 

rezultat i këtyre sëmundjesh mu zhvilluan dhe nervat. Me qenë se jam i sëmurë i kaloj çdo vit pushimet në klimë 

malore. Po kështu dhe në vitin 1960 i kalova pushimet prej një muajsh në kampin e punëtorëve Voskopojë. Si çdo vit 

kur ktheheshim nga pushimi bënim një vizitë mjekësore në Dispancerinë anti-TBC ku mernim dhe një raport mjekësor 

prej 15 ditë pushim...Po kështu edhe këtë vit më datën 14 shtator 1960 u paraqita në Dispancerin anti-TBC dhe pas 

vizitës mjekësore mu lëshua një raport model B prej 15 ditësh pushim i firmosur prej 2 mjekësh. Sipas ligjit duheshin 3 

firma. Pyeta nëse ishte ndonjë doktor i tretë për fat të keq nuk u ndodh asnjë...i mërzitur mbasi isha dhe i sëmurë bëra 

fajin më të madh në jetë – firmën e tretë – e plotësova vetë. Gabim që ky nuk më falet, faj që nuk e bën çdo njeri që ka 

karakter dhe ndërgjegje. Po ja që dhe unë nuk e di si arrita ta bëj këtë faj...Ju lutem shumë ndërhyni pranë Komitetit 
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pensione të pamerituara dhe pagesa invaliditeti të pajustifikuara, shpeshherë edhe duke 

shfrytëzuar miqësitë dhe ryshfetin ndaj nëpunësve shtetërorë.
653

 Bile, në këtë përçapje të 

tyre, shumë individë nuk ngurronin të përdornin edhe gjuhën e sistemit, duke u bërë apel 

parimeve solidare dhe humane të socializmit.
654

 Në letrat e popullit spikat dëshira për të 

shfrytëzuar maksimalisht aspektet sociale të sistemit, benefitet dhe përfitimet e ndryshme 

që modeli socialist sovjetik mundësonte, duke u rrekur njëkohësisht ti bëjnë bisht 

detyrimeve dhe barrëve karshi sistemit, që përfaqësonin anën tjetër të medaljes. Të 

ndërgjegjshëm për këtë fenomen, udhëheqësit e lartë shfaqen veçanërisht jo-tolerantë në 

këtë drejtim. Shumicës së kërkesave për një punë më të lehtë, apo apeleve për t‘ju 

shmangur zanateve të papëlqyeshme, zyrtarët u japin pothuajse gjithmonë përgjigje 

negative, duke shprehur në mjaft raste edhe ndjenja frustrimi përballë këtij presioni masiv 

për të përfituar vende pune të lehta dhe shpërblime financiare në kurriz të interesit 

shtetëror.
655

 Strukturat partiake instruktoheshin të punonin më fort në drejtim të sqarimit 

dhe ndërgjegjësimit të njerëzve mbi rëndësinë e sakrificës në punë. 

                                                                                                                                                                             
Ekzekutiv për të më falur një pjesë të fajit. Le të më pritet vjetërsia le të më hiqet vërejtje më e rëndë por jo të 

pushohem nga puna. Në Konvikt më kanë dhënë dhe një dhomë ku banoj tani jam i detyruar ta lëshoj dmth pa punë, pa 

strehë, në rrugë të madhe, humb vjetërsinë e arsimit 15 vjet, humb nderin etj. Të gjithë e festuan 7 marsin duke 

kënduar, vetëm unë duke qarë..‖. Drejtoria e Arësim-Kulturës pranë KQ, pasi hetoi personin në fjalë, zbuloi se ky nuk 

ishte rasti i parë i abuzimit, ndaj vendosi ta shkarkonte Niaziun nga puna në arsim, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1961, D.771, Fl. 40-45.  
653Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e të dënuarit për krime ordinere Harilla S. Në letrën 

e tij drejtuar KQ nga Burgu 313, Harilla, ish punonjës pranë Degës së Sigurimeve Shoqërore Durrës, përpiqej të 

shfajësohej për akuzën për abuzim me detyrën me qëllim përfitimi, me pasojë një dëm financiar prej 306.000 lekë për 

shtetin. Këto para qenë tërhequr në mënyrë të padrejtë nga 10 individë të ndryshëm në formën e pensioneve të 

invaliditetit në periudhën janar-dhjetor 1959. Harilla pranonte fajin e gabimit nga pakujdesia, por jo atë të abuzimit të 

qëllimshëm. Në informacionin e organeve të hetimit drejtuar KQ mbi rastin në fjalë thuhej: ―..Fajësia e ankuesit për 

përvetësim të pasurisë socialiste është provuar me dokumenta shkresore, siç janë raportet mjeksore të fallsifikuar, 

kartelat e hapura n‟arkën e kursimit, etj., me deponimet e dëshmitarëve dhe me pohimet e tij të pjesëshme. Duke 

shpërdoruar pozitën e tij, ay u ka caktuar pa të drejtë pensione xhaxhajt të tij dhe personave të tjerë..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.806, Fl. 411-453 
654 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e anëtarit të partisë Sulejman M. nga Tirana. Në 

letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, Sulejmani kërkonte rritjen e pensionit si invalid i LANÇ: ―..Që nga viti 1944 vazhdoj 

të jem pensionist i luftës, grup i dytë me një pension prej 5.500 lekë në muaj, me të cilat nuk jam në gjendje të përballoj 

shpenëzimet e nevojshme të familjes, që përbëhet nga bashkëshortja dhe tre fëmijë nën moshën 6 vjeç,  shtoj se gruaja 

vuan nga sistemi nervoz...Duke qenur veti i 5 në familje pa as një të ardhur tjetër veç pensjonit me të cilin nuk 

përballoj dotë gjendjen time shëndetësore për tu ushqyer dhe kuruar sëmundjen time kronike. Për të ushqyer familjenë 

dhe fëmijët ndodhem në një gjendje të vështirë ekonomike..‖. Enver Hoxha, nëpërmjet një shënimi mbi letrën e 

Sulejmanit, urdhëron studimin e çështjes së tij, dhe, në përgjigjen e Komitetit të partisë Tiranë, informohet për situatën 

reale: ―..Sulejman M. ka një kohë të gjatë si invalid dhe megjithëse invalid ay ka punuar një kohë të gjatë si fotografist 

ku ka realizuar të ardhura të mira, sidomos në kohën e pashaportizimit të popullatës, i cili pa lejen e organizatës bazë 

ka shkuar ka punuar privatisht në Peshkopi, Burrel, jo vetëm kaq por Sulejmani ka dhe një vërejtje me shënim në 

kartën e regjistrimit për arsye se si fotografist ka gënjyer popullatën duke ju marë paradhënie duke mos iu bërë as 

fotografitë dhe nuk ju ka kthyer as të hollat...shtojmë se Sulejmani ka blerë shtëpi duke qenë i siguruar në apartament 

të mirë...siç e kuptuam ne megjithëse Sulejmani nuk na e tha troç, ay ka qejf që të lejohet të punojë privatisht, të marë 

pensionin që ka dhe të mos tatohet..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.831, Fl. 30-34. 
655 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Vrenoz L. me profesion shitës në Bogovë të 

Beratit, i cili, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej se ishte braktisur në papunësi dhe pa shtëpi, megjithëse 

familjar, nga organet partiako-shtetërore të rrethit. Në shkresën sqaruese Komiteti i partisë Berat informonte KQ për 

rastin e tij: ―..I lartpërmenduri ka qenë shitës në dyqanin e Bashkimit tregëtare të Bogovës në rrethin tonë dhe ka 

vjedhur 30.000 lekë për këtë veprim u largua nga kjo punë dhe u vendos në punë tjetër pa vlera materiale. Gjithashtu i 

është siguruar punë tjetër krahu, por ai nuk do të punojë dhe kërkon të shpërngulet nga fshati për t‟u stabilizuar në 

qytet e në të njejtën kohë kërkon dhe strehim. Ne e thirëm biseduam me të dhe i siguruam punë në NBSH duke i 

premtuar dhe strehim më vonë në përfundim të shtëpijave të reja po në NBSH, por ai nuk pranoi. Do që të streohet me 

një herë, pretendon se është i sëmurë dhe nuk punon dot si puntor krahu, por për këtë nuk ka raport mjeku..‖ Enver 

Hoxha, dukshëm i nervozuar, la këtë shënim në shkresën e organeve partiake të Beratit: ―I thoni Jordanit (Jordan Panit, 

asokohe sekretar i Komitetit të partisë Berat, SM) shumë zemër mirë po drejtohet karshi vjedhësve, sa ti sigurojë dhe 
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Puna ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për identitetin social të një banori urban në 

stalinizëm. Ajo qe treguesi më i rëndësishëm i statusit dhe i përkushtimit të çdo individi 

ndaj shoqërisë dhe regjimit. Ndaj, siç e thekson dhe sovjetologu amerikan Stephen 

Kotkin: në stalinizëm historia e jetës së një punëtori tregohet me anë të historisë së punës 

së tij.
656

 Ky identifikim me punën spikat edhe në letrat drejtuar Komitetit Qendror të 

PPSH-së. Pasi përshkruajnë biografinë e tyre politike, individët nuk harrojnë të rrëfejnë, 

me një ngjyrim sa më të pranueshëm për ideologjinë e regjimit, historinë e performancës 

së tyre në punë, veprave ekonomike në ndërtimin e të cilave kishin marrë pjesë, 

ndërmarrjeve ku kishin punuar dhe zanateve që zotëronin.
657

 Me raste, në fund të letrës, 

krahas emrit të tyre, ata nuk harronin të shtonin edhe zanatin dhe vendin e punës.
658

 Për 

punëtorët kalimi nga një kategori në tjetrën nuk qe thjesht një çështje trajtimi financiar, 

porse edhe një tregues i rëndësishëm i vlefshmërisë së tyre shoqërore, një simbol i statusit 

tyre social.
659

 Për autoritetet ky identifikim i subjekteve të tyre me punën përbënte një 

faktor pozitiv në drejtim të problemit kryesor që kishin në lidhje me punëtorinë urbane. 

Ky problem ishte rritja e sasisë dhe cilësisë së prodhimit, në kushtet e akumulimit 

                                                                                                                                                                             
apartament të ri. Në asnjë mënyrë të mos i japi apartament këtij vjedhësi. (Kini kujdes, se hetimet që bëni për letrat që 

më vijnë mua, shokët poshtë mos i marin si dëshirat ose urdhërat tona!! Kjo në asnjë mënyrë) Të mos i jepet as 

pashaportizim‖. Sekretari i Komitetit të partisë Berat nxitoi të njoftonte KQ se: ―shkresa ishte përpiluar gabim‖ dhe se 

nuk kishte në mendje ti jepte shtëpi të re një vjedhësi, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl.135-139. 
656 Kotkin Stephen, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, Berkeley: University of California Press,1995, f. 

215-218. 
657 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim disa fragmente nga letra e punëtorit Ismail M., nga 

Shkodra, drejtuar KQ: ―..Riell nga një origjinë puntore e trashigueme baba më vdiq në vitin 1940 si puntor krahu pran 

fabrikës çimentos Shkodër. As nji herë nuk kam pasur me rryma të ndryshme Reaksionare njerëz të afërm si dhe të 

gruas time Angjelina M. Gjat luftës që nga viti 1942 kam ndihmue lëvizjen N.Çl. ku kam punue si puntor në fabrikën e 

duhanit  Pazar i vjetër Shkodër të cilën e vërtetoj me anë të deklaratave bashkëngjitur. Edhe sot nuk kam asnji të 

arratisur dhe burgosur. Kudo që kam punue gjatë çlirimit të vendit jam dallue dhe shpërblye...më 5 maj 1955 unë u 

dërgova për tu specializue në Republikën Popullore të Bullgarisë. Nga Bullgarija pasi plotësova kohën e aprovueme në 

vitin 1956 u ktheva si teknik i mesëm për shtampim-ngjyrosje tekstile të mëndafshta dhe dola me të gjitha notat 

shkëlqyeshëm. Në vitin 1956 unë fillova punën pranë koop. artizanat veshmbathje Shkodër...une jam nisur nga dëshira 

për me rralizue  mbi çka kisha mësue qi për vendin tonë ishte një punë e re dhe fakti tregon se sot ky sektor edhe nji 

herë e ve në dukje me luftë asht vue në rrugë dhe po plotson disa artikuj për fshatin dhe qytetin të cilët u 

importoshin..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.752, Fl. 64-72. 
658 Vendosja e titullit dhe gradës profesionale bashkëngjitur emrit personal në fund të çdo dokumenti përbën një tregues 

të rëndësishëm të identitetit social në një sistem stalinist. Në rastin e Shqipërisë, nga studimi letrave të popullsisë 

drejtuar organeve shtetërore në periudhën në fjalë, një fenomen i tillë është lehtësisht i identifikueshëm sidomos tek 

anëtarët e PPSH-së, anëtarët e BRPSH-së dhe tek ushtarakët. Të tre këto kategori duket se e kishin më të fortë ndjesinë 

e përkatësisë në një grup të veçantë shoqëror, ndërsa tek punëtorët, dhe më pak tek fshatarët, rastet e vendosjes së 

profesionit krahas emrit në fund të letrave janë më të pakta. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë 

letrën e punëtores së NBSH Kamëz Bardhe D. Letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës ajo e mbyll kështu: ―..marr guximin 

dhe ju shkruaj Juve i dashur Enver. Me nderime dhe respekt. Mjelëse në Fermën nr. 4 Kamëz, Bardhe D.‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl.140-147. 
659 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e punëtorit Ligor T. nga Elbasani, 

drejtuar Enver Hoxhës. Ligori ankohej se autoritetet në vend të tij kishin dërguar në shkollën 2 vjeçare të punëtorisë një 

punëtor tjetër, i cili nuk i kishte as aftësitë profesionale të Ligorit dhe as kredencialet e tij politike: ―..Unë vij nga një 

shtresë puntore qytetare, baba i jemë me mundime shumë të mëdha, me punën e një puntori të thjeshtë kazme ka 

mundur të ushqejë 8 frymë, merreni me mend shoku Enver se në çrrethana të vështira ekonomike ka jetue familja ime 

gjatë regjimit të Zogut. Por më së fundi nën kujdesin e Pushtetit Popullorë dhe të Partisë tonë ne kemi bamë 

përmirësime të dukshme. Unë vetë megjithë se në moshë të vogël u lidha me lëvizjen Nc. Çl ...Mbas çlirimit të 

Shqipërisë unë kam punue në shumë sektorë të ndryshëm pune...me të drejtë mund të them se pa marë parasysh 

interesin timë personal kam punue me ndërgjegje kudo që më ka dërgue Partija. Ma së fundi për të realizue plotsisht 

atë cka thoshte Partija me pa pasë profesijonë unë iu përgjigja thirjes së Partisë dhe dola në prodhim...Këtë vit 

shkollor nëpërmjet Ndërmarjes Ndërtesa Elbasan në të cilën ndërmarje unë punojë tue plotësue dokumentat përkatse 

kërkova që të vazhdoja studimet për degën mekanike në shkollën 2 vjeçare të punëtorëve në Tiranë, por me qenë se nuk 

pata katergorinë e VI-të Ministrija nuk ma aprovoi, ndërsa Dhimitër V. në të njëjtën kategori dhe që për aftësi teknike 

nuk afrohet aspak me mue, kjo Ministri e aprovoj..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 13-19. 
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shtetëror dhe në mungesë të theksuar qoftë të teknikës ashtu dhe të kualifikimit të 

mjaftueshëm të forcës punëtore.
660

 Në mungesë të stimulit material për rritjen sasiore dhe 

cilësore të prodhimit, që përbënin metodën kryesore të stimulimit në modelin kapitalist, 

modeli sovjetik përdorte teknika mobilizimi qoftë të karakterit minimal material, si 

diferencimi në paga mes kuadrove, punëtorëve të kualifikuar, atyre të dalluar dhe pjesës 

tjetër, ashtu dhe, më së shumti, masave stimuluese të karakterit jo-material si: promovimi 

i punëtorëve të caktuar dhe shpërblimi i tyre në status, si dhe duke kooptuar disa prej tyre 

në poste drejtuese. Krahas diferencimit të punëtorisë u përdor gjerësisht edhe agjitacioni 

politik me synim ngjizjen e ndërgjegjes socialiste në punë. Në materialet arkivore të 

hulumtuara në këtë studim nuk spikat ndonjë entuziazëm i veçantë i punëtorisë në këtë 

drejtim, megjithëse nuk mungojnë raste të veçuara ku punëtorë të caktuar duket se kanë 

brendësuar qartësisht mesazhin ideologjik stalinist.
661

 Përkundrazi, mund të identifikohet 

ekzistenca e një ndjenje pakënaqësie të masës së punëtorëve ndaj diferencimit dhe 

promovimit të disave prej tyre në poste drejtuese dhe privilegji, dhe sidomos për rritjen e 

vazhdueshme të normave të prodhimit, rritje që stimulohej nga lëvizjet e emulacionit 

socialist, një fenomen ky i konstatuar edhe në modelin origjinal sovjetik.
662

 Nga ana 

                                                           
660 ―..Të shërbejë kremtimi i 10-vjetorit të themelimit të Partisë që klasa jonë heroike punëtore, në krye të masave 

punonjëse, në shembullin e punonjësve sovjetikë, të shtojë përpjekjet e saja për shtimin e rendimenteve, për tejkalimin 

e normave, për uljen e kostos, për të prodhuar me cilësi më të mirë, për kursime, për ruajtjen e pasurisë shtetërore, për 

përvetësimin e eksperiencës së punëtorëve më të mirë të vendit tonë dhe të punonjësve sovjetikë, për kualifikimin në 

punë dhe për përvetësimin e teknikës!..‖. shih: ‗Proklamatë e KQ të PPSH me rastin e 10-vjetorit të themelimit të 

Partisë.‘, (10 prill 1951), tek: Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të 

Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 205. 
661 Për të dhëne dy shembuj në këtë drejtim do të përmendim së pari një fragment nga letra e minatorit Frrok Ll. nga 

Spaçi, drejtuar KQ. Frroku propozonte një fushatë ndihmash të gjithë klasës punëtore në drejtim të popullsisë së 

goditur nga tërmeti në rrethin e Korçës: ―..Duke pa dëmtimet e mëdha si ka ba tërmeti në qytetin e Korçës i baj thirejë 

gjith klasës puntore të gjith ekonomive shpijake të gjith rretheve Shçipënisë të gjith puntorve e puntoreve si vijon: të 

bahet nji aksion i madh në të gjith vendin tonë për tu ardh në nim të gjitha ekonomive të damtume nga tërmeti. Kjo nim 

të bahet duke nënshkrue të holla lek për çdo puntor e ven punës…e baj kët propozim masi kemi mundsi për tu sigurue 

nji të ardhur të mir gjith ekonomive dëmtura nga tërmeti. Menerime në emër të gjith klasës puntore e baj kët propozim. 

Minator Frrok Preng Ll. Spaç‖. KQ e përgëzoi Frrokun për gjestin, dhe i tha se: ―Komiteti Qendror dhe Qeveria i kanë 

marrë masat e duhura për të ndihmuar të dëmtuarit nga tërmeti‖,  shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 

154-156. Në një rast tjetër, traktoristi Ndue Z. nga Shkodra, në letrën e tij drejtuar KQ, propozonte uljen e shpërblimit 

financiar dhe heqjen e kompensimit të veshmbathjes për traktoristët, shkurtimin e numrit të ndihmës-traktoristëve, 

shkurtimin e sekretarëve furnizues të SMT-ve, furnizimin me ushqim të traktoristëve nga kooperativat dhe jo nga shteti, 

etj. Në letrën e tij Ndueja shprehej: ―..Shpreh bindjen se për sa thash jan mundsit të punohet dhe shumë mirë me një 

pun vetëmohuse të partis. Si dhe tu u bazue se shteti po ban ndërtime të mëdha, po lulzon dita ditës vendi i jon e ka 

ndryshue pamjen 100 për qind me të kaluarën e po të vendoset një gjë e till kurkujt nuk do i ngeli hatri se pra janë 

mundsit. Dhe nga kjo shumë lekësh e cila asht me milijona në muajt do të jetë një përfitim i madh për ndërtimin sa më 

shpejt të socializmit në vendin ton..‖. KQ e përgëzoi Nduen për iniciativën, por i hodhi poshtë propozimet e tij si të 

parealizueshme, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl.168-172. 
662  Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një rast domethënës të ndodhur në repartin e 

zdrukthëtarisë në NIL Prodhime, Berat. Në prill të vitit 1960, në KQ mbërriti një letër anonime drejtuar Enver Hoxhës 

nga një grup punëtorësh të ndërmarrjes së sipërpërmendur, në të cilën shprehej ankesa e punëtorëve për rritjen e 

padrejtë të normave nga teknikët dhe drejtuesit e ndërmarrjes, dhe rrjedhimisht përkeqësimin e kushteve të punës dhe 

shpërblimit, si dhe për trajtimin brutal të punëtorëve nga sekretari i dytë i Komitetit të partisë Berat: ―..Si kudo edhe tek 

ne Janar të 1960 u ngritën normat për këtë ne nuk u dëshpëruam, sepse edhe më parë ato i kemi ngritur. Si gjithnjë ne 

u besuam shokëve teknikë dhe drejtorisë me shifrat që ata kishin nxjerrë dhe me premtimet që na bënë. 15 ditëshin  e 

parë normat nuk u realizuan, menduam se ish fillimi, por kjo ndodhi edhe më pas dhe deri sot që po ju shkruajmë. Nga 

Janari deri më 15 marsë puntori më i mirë nuk i ka kaluar 1500 në 15 ditësh kurse pjesa më e madhe e puntorve 800-

1000 lek...kjo ka arsyet e veta.  Në vitin 1959 ne kishim një fuqi puntore prej 150 vetësh, kurse në 1960 kjo u pakësua 

në 106 veta, kurse plani nuk ndryshoi nga ai i vitit 1959. Kështu që për të realizuar planin rendiment-normë u ngritën 

normat 53%...Sigurisht kjo është direktiva e Partisë, dhe ne tek Partia kemi besim. Ne nuk mund të themi se këto norma 

janë të parealizueshme, por në ndërmarjen tone nuk u veprua ashtu si udhëzon Partia dhe shteti, aty nuk u bë asnjë 

mekanizim në proçeset e punës me përjashtim të ndonjë rasti të vogël. Si mund të shkojnë punët mirë në repartin tonë 
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tjetër, në shumicën dërrmuese të letrave të punëtorëve drejtuar organit më të lartë partiak 

vihet re një insistim i tyre për të përfituar deri më një shpërblimet materiale, duke treguar 

kësisoj ndikimin e pakët që ideologjia staliniste e vetëmohimit dhe sakrificës së 

interesave personale kishte tek punëtoria shqiptare.
663

 Rendimenti i punës në fabrika dhe 

ndërmarrje do të vazhdonte të preokuponte regjimin stalinist shqiptar deri në ditët e 

fundit të tij, dhe me gjithë përmirësimet e vogla të efiçencës prodhuese në vitet e 

mëvonshme, kemi një tablo të qartë të dështimit të politikave mobilizuese me karakter 

ideologjik.
664

 Në letra nuk mungojnë rastet e kujdesit të pakët të punëtorëve ndaj pasurisë 

socialiste dhe neglizhencës së tyre në kryerjen e detyrave.
665

 Përveç kësaj, edhe në 

                                                                                                                                                                             
ku shef i repartit është Dilaver N. i cili nuk e njef aspak profesionin dhe padrejtësisht i është dhënë kategoria e VI, ose 

rasti kur brigadieri i makinerisë Petraq K. i cili është profesionist shumë i mirë u hoq nga makineria dhe u zëvendësua 

me një puntor plak me 3 klasë shkollë i cili nuk është i aftë në profesion...Me datën 21.3.1960 bëmë mbledhjen e 

kolektivit ku erdhi shoku Peçi O., sekretari i dytë i komitetit të Partis. Të gjithë menduam se shoku Peçi do të na 

sqaronte çdo gjë, por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi, dhe në qoftë se ne vuajmë materjalisht tashti po vuajmë edhe 

moralisht...shoku Peçi kërcënoi kontrollorin duke i thënë se po mban anën e puntorve bile i tha të delte jashtë nga 

mbledhja dhe të merreshin masa për të si komunist...shoku Peçi ushtroi presion mbi masën e puntorve, i ndërpriste kur 

flisnin për normat për të cilat është bërë kjo mbledhje dhe arriti deri atje sa u tha puntorve „Kush të dojë le të qëndrojë, 

kush të dojë le të hiki, rrugë dalje nuk ka, dhe ay që do të hiki të mendohet mirë‟. Na falni shoku Enver, në qoftë se e 

kemi gabim por këto nuk janë fjalë të njeriu që përfaqëson Partin. Këto fjalë nuk mund ti thotë asnji sipërmarës 

privat..‖. Me anë të një shënimi mbi letrën anonime, Enver Hoxha urdhëroi dërgimin e një specialisti të KQ në 

ndërmarrjen në fjalë, për të hetuar mbi normat dhe shprehjet e sekretarit të dytë të KP Berat. Në raportin e Drejtorisë së 

Industrisë dhe Ndërtimit pranë KQ, drejtuar Enver Hoxhës mbi rastin në fjalë, theksohej se shkaku i ngritjes së 

normave ishte dëshira e drejtorit dhe normistit për të përputhur normat me rendimentin e punës, duke u bazuar në 

mesataret e tejkalimit të normave të vitit të shkuar. Kjo çoi në rritjen me 60% të barrës së punës, nga e cila u realizua 

mesatarisht vetëm 63% e totalit. Si rrjedhim i kësaj punëtorët përfituan vetëm 50-60% të pagës bazë për periudhën 

janar-mars 1960. Raporti theksonte se punëtorët e caktuar në poste përgjegjësie në repart qenë të paaftë dhe nuk 

gëzonin vlerësimin e kolegëve. Edhe përdorimi teknikës dhe i makinerive nuk ishte në nivelin e duhur, duke çuar dëm 

një sasi të madhe lënde të parë dhe duke vështirësuar punën e repartit. Në ndërmarrje mungonte jo vetëm forca 

punëtore por edhe veglat e punës më të domosdoshme. Përveç kësaj kishte  edhe mungesa në higjienën e vendit të 

punës. Nisur nga kjo situatë, autoritetet u tërhoqën nga rritja e normave dhe punësuan 35 punëtorë të rinj për të 

pakësuar peshën e punës për punëtor. Gjithë faji i ngjarjes iu ngarkua drejtorit dhe sekretarit të organizatës bazë të 

ndërmarrjes ndaj të cilëve u morën masa administrative. Ndërsa për sekretarin e dytë të KP, autoritetet u mjaftuan me 

një kritikë mbi mungesën e taktit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 98-109. 
663 Të shumta janë ankesat e punëtorëve pranë KQ kundrejt institucioneve të ndryshme për pagesa dhe shpërblime të 

cilat u qenë mohuar. Nga dokumentet shtetërore rezulton se në mjaft raste këto pretendime qenë të padrejta. Për të 

dhënë tre shembuj në këtë drejtim do të përmendim së pari rastin e Selim K., punëtor sezonal në kantierin e ndërtimit 

Burrel. Selimi, me anë të një letre drejtuar KQ, ankohej për Drejtorinë e Ndërmarrjes së Ndërtimit të qytetit se nuk i 

kishte paguar punën e kryer. Në shkresën sqaruese të Komitetit të partisë Mat, informohej se Selimi ishte paguar më 

pak për shkak të cilësisë së dobët të punës, e cila ishte vërtetuar nga ekspertiza inxhinierike e pavarur nga Ndërmarrja e 

cila ishte palë në mosmarrëveshjen në fjalë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.821, Fl. 7-11. Në një rast tjetër 

punëtori Kombinatit të sheqerit Maliq, Abedin Ç, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës ankohej se Drejtoria e 

Kombinatit i kishte ulur padrejtësisht rrogën. Nga hetimet e KQ rezultoi se Abedini kishte përfituar më shumë lekë nga 

se i takonin, kjo sepse në volumin e punës së tij ishte përfshirë gabimisht edhe puna e kryer nga makineritë e 

ndërmarrjes. Abedini megjithëse ishte në dijeni të këtij fakti kishte pranuar përfitimin, dhe kur gabimi ishte ndrequr dhe 

të ardhurat që nuk i takonin i ishin zbritur nga rroga, ai ishte ankuar pranë KQ, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.821, Fl. 20-23. Në një rast tjetër Ali B. me profesion roje pranë një ndërmarrjeje shtetërore në Thumanë të Krujës, 

me anë të një letre drejtuar KQ, ankohej se nuk i ishin paguar ditët e pushimit vjetor dhe ditët e diela gjatë të cilave 

Aliu pretendonte se kishte qenë në detyrë. Nga verifikimet e autoriteteve rezultoi se Aliu ishte paguar për ditët e 

pushimit, ndërsa të dielave ai nuk kishte qenë në punë siç pretendonte, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.821, 

Fl.48-51. 
664 Nga statistikat e regjimit rezulton se rendimenti i punës për punëtor në industrinë shqiptare, ndërmjet viteve 1950-

1990, u rrit me vetëm 2.5 herë, shih: Drejtoria e Statistikës e Ministrisë së Ekonomisë, Vjetari Statistikor 1991, 

Tiranë, 1991, f. 81. Në të njëjtën periudhë kohore, rendimenti i punës për punëtor në vendet e Evropës perëndimore u 

pesëfishua, në SHBA u gjashtëfishua ndërsa në Japoni u dhjetëfishua, shih: Maddison Angus, The World Economy: A 

Millennial Prespective, Paris: OECD Publications, 2001, f. 351. 
665 Në letërkëmbimin me autoritetet partiake identifikohen plot raste të neglizhencës në detyrë nga ana e punëtorëve në 

ndërmarrjet shtetërore. Shpesh herë kjo neglizhencë bëhej shkak për aksidente të rënda me pasojë humbjen e jetëve dhe 

dëmtime të konsiderueshme ndaj pasurisë shtetërore. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë letrën e 
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Shqipëri, njësoj si në modelin origjinal sovjetik, është i dukshëm fenomeni i zakonit te 

punëtorëve për të ndërruar vendin e punës në kërkim të kushteve më të mira materiale.
666

 

Ky problem i shqetësonte veçanërisht qoftë drejtorët e ndërmarrjeve qoftë autoritetet e 

larta drejtuese të cilët shihnin tek punëtoria e kualifikuar një kapital të rëndësishëm në 

drejtim të realizimit të planeve ekonomike.
667

 Kjo tendencë e punëtorisë për t‘i bërë bisht 

detyrimeve ndaj ekonomisë shtetërore nuk mund të shpjegohet në një mënyrë tjetër 

përveçse si një formë indirekte rezistence ndaj shfrytëzimit për hesap të akumulimit 

shtetëror të kapitalit. Ky shfrytëzim reflektohej në çdo aspekt të përditshmërisë së masave 

urbane, që nga mungesat e shumta dhe cilësinë e ulët të mallrave të konsumit dhe deri tek 

kushtet e rënda të punës.
668

  

                                                                                                                                                                             
punëtorit të Fabrikës së çimentos Vlorë Zoi L. drejtuar Enver Hoxhës. Në letrën e tij Zoi përpiqej të shfajësohej për 

akuzën e neglizhencës në detyrë me pasojë vdekjen nga korrenti elektrik të një tjetër punëtori të ndërmarrjes. Ai 

pretendonte se shkaku i ngjarjes ishte sjellja e drejtorit të ndërmarrjes i cili e kishte caktuar Zoin të zëvendësonte 

inxhinierin elektrik gjatë kohës që ky i fundit ishte në zbor. Në shkresën sqaruese të Gjykatës së Lartë drejtuar KQ për 

rastin në fjale, institucioni gjykues shprehej se: ―..i dënuari nuk ishte interesuar që të kontrollonte instalimet. Po të 

kishte bërë një kontroll të tillë do të zbuloheshin fijet e paizoluara dhe do të evitohej aksidenti..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.901, Fl. 18-24. Në një rast tjetër punëtori i Ndërmarrjes peshkim-konservim Vlorë Llazar M., në 

letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej për transferimin e tij nga grupet e gjuetisë në det në ato të gjuetisë 

bregdetare. Në shkresën sqaruese Komiteti i partisë Vlorë shprehej: ―..Duke qenë me detyrë zv. kapiten barke në NISH 

Peshkim Konservim, nga pakujdesia e tij u mbyt motobarka „Maliq Muço‟. Për këtë akt ndërmarja e caktoi në grupet e 

gjyetisë bregdetare (Nartë) por nuk ka pranuar..‖. Enver Hoxha i indinjuar la këtë shënim në shkresën e organeve të 

Vlorës: ―Po në gjyq nuk shkoi? Bën edhe naze?!!‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.771, Fl. 46-54. 
666

 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e punëtorit Remzi A. me profesion drejtues 

ekskavatori në Ndërmarrjen e bonifikimit Fier. Remziu u paraqit pranë aparatit të KQ duke kërkuar ti gjendej një punë 

në Durrës, ku ai kishte edhe familjen. Ai e kishte braktisur vendin e tij të punës në Fier pas refuzimeve të vazhdueshme 

të drejtorisë ndaj kërkesave të tij për transferim në Durrës. Me anë të një shënimi në kartelën e personit në fjalë, Enver 

Hoxha urdhëroi të mos i jepej punë. Në shkresën sqaruese të Komitetit të partisë Durrës theksohej fakti se Remziu e 

kishte braktisur punën në Fier edhe 4 herë të tjera më parë, dhe se, nga nevoja për punëtor të kualifikuar, Ndërmarrja e 

portit Durrës e kishte punësuar si ekskavatorist për ngarkimin e hekur-nikelit, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.828, Fl. 23-26. 
667  Në dokumente është qartësisht i identifikueshëm shqetësimi dhe përkujdesja e udhëheqësve stalinistë karshi 

punëtorëve të kualifikuar. Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të përmendim së pari rastin e punëtorit kandidat 

partie Nazmi L. nga Elbasani. Në një letër drejtuar Enver Hoxhës Nazmiu ankohej se autoritetet e Elbasanit e kishin 

braktisur në papunësi, megjithëse ai ishte i kualifikuar si furrxhi, si marangoz dhe si suvaxhi: ―..Shoku Enver, nga dita e 

lirimit (nga ushtria, SM) e deri sot unë po endem pa punë, shkakun se dij. Isha në komitetin e partisë, kërkova ma se 4-

5 herë punë, çdo lloj që t‟ ishte puna por mjerisht nuk më dhan, tue më than se s‟kemi vende bosh për punë. Une jam 

furxhi (buk pjekës). Kam punue me maqineri si marangoz, di profesionin suvaxhi, për suvatim muresh. Jam në gjendje 

fizike të mirë, në moshë të re 22 vjeç, asnjë penges nga ana e trupit s‟më pengon për punë...Ju shoku Enver e keni than 

dhe vet, se puna është nder, lavdi dhe heroizëm. Këtë vetëm se parazitët e pëlqejnë, se duan të rrojnë në kurrizin e të 

tjerëve. Puna për mua është jeta vet dhe lumturija. Juve po ju drejtohem shoku Enver, për arsye, se nuk di se ku të 

shkoj e çfarë pune të bëj vet. Unë format private i urrej dhe si du. Dua punë në konditat e pushtetit tonë popullor 

formën socialiste..‖. Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e Nazmiut: ―Ti gjejnë punë me doemos këtij komunisti, jo 

në administratë po kudoqoftë‖. Sipas porosisë së udhëheqësit, Nazmiu u punësua si marangoz në Kombinatin e drurit 

‗Nako Spiru‘, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 51-55. Në një rast tjetër, punëtori Polikron M. u 

paraqit pranë aparatit të KQ me kërkesën për punë, meqenëse ndërmarrja e tij e kishte hequr nga puna për shkurtim 

kuadri. Në shkresën sqaruese për KQ, Komiteti partisë Berat njoftonte se, megjithëse Polikroni ishte marangoz i 

kategorisë së dytë, ata e kishin të pamundur ta sistemonin në punë në zanatin e tij. Enver Hoxha la këtë shënim në 

shkresën e autoriteteve partiake të Beratit: ―Çudi të mos ketë punë për marangoz. Le të vejë të punojë si karpentier në 

ndonjë ndërmarje në se është zanatçi‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 10-14. Në një rast tjetër, 

punëtorja e Kombinatit të tekstileve ‗Stalin‘ Anastasi J. u paraqit pranë KQ me kërkesën për sigurim pasaportizimi në 

Tiranë. Enver Hoxha la këtë shënim në kartelën e saj: ―Ti jepet pashaportizimi me që është puntore..‖, shih:  AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.842, Fl. 54-56. 
668 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mjafton të përmendim faktin e thjeshtë se në vendet kapitaliste, në sajë të 

lëvizjeve progresiste dhe sindikale, kushtet e punës qenë përmirësuar ndjeshëm në periudhën e pas-luftës. Edhe në sajë 

të teknologjizimit në rritje të procesit prodhues, koha e punës vjetore ishte reduktuar nga mesatarisht 2200 orë pune në 

vit në rreth 1600, shih: Maddison Angus, The World Economy: A Millennial Prespective, Paris: OECD Publications, 
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Punëtorët e kishin të theksuar identitetin e tyre si një grup i veçuar brenda shoqërisë 

staliniste shqiptare. Ky identitet del në pah edhe nga komunikimet e tyre, qoftë me 

autoritetet drejtuese ashtu dhe me burokracinë tekniko-politike të ndërmarrjeve.
669

 Ky 

identitet spikat qartësisht edhe në raportet dhe nga vetë-krahasimi tyre me shtresat e tjera 

shoqërore, të cilat punëtorët i konsideronin si më të ulëta në status se ata, si fshatarësia 

dhe të përjashtuarit.
670

 Siç e thamë edhe më sipër, ky identitet ishte i ngjizur edhe nga 

koncepti i ideologjik i propaganduar vazhdimisht nga regjimi, mbi karakterin unik dhe 

qendror të punëtorisë në socializëm. Përveç kësaj, në sajë të agjitacionit të vazhdueshëm 

dhe të kontaktit më të afërt me vendimmarrjen partiake, punëtoria e kishte më të mprehtë 

nuhatjen politike. Porse kjo mbulesë ideologjike shërbente vetëm për ti dhënë një bosht 

teorik identitetit punëtor. Ky identitet më shumë sesa krijesë e propagandës duket se ishte 

produkt i marrëdhënieve të punëtorëve me grupet e tjera shoqërore, në përballjen me to 

për përfitime materiale dhe status shoqëror. Në mungesë të një klase sipërmarrësish, 

punëtorët shqiptarë e formuan identitetin e tyre klasor kryesisht në përballje me 

burokracinë partiako-shtetërore staliniste. Megjithëse në teori Shqipëria ishte shpallur nga 

regjimi si një vend pa klasa antagoniste, ku pabarazia sociale qe zhdukur, në perceptimet 

e punëtorëve kjo pabarazi ishte ende funksionale dhe tepër e pranishme në përditshmërinë 

                                                                                                                                                                             
2001, f. 347. Ndërsa në Shqipërinë ‗socialiste‘, për shkak të nivelit të ulët teknologjik dhe produktiv të ekonomisë, orët 

e punës vjetore për punëtor nuk zbritën kurrë poshtë 2300 orëve. 
669 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të shkëpusim një fragment nga letra e punëtorit të Kombinatit të 

tekstileve ‗Stalin‘ Myzafer L., drejtuar Haki Toskës. Myzaferi ankohej për drejtorin e Kombinatit, i cili i shpërndante 

shtëpitë e banimit mbi baza preferenciale dhe miqësore: ―..Jam në punë në Kombinat që nga viti 1951. Babai im punon 

në kombinat që nga viti 1954. Motra ime është në punë në kombinat që nga marsi 1958, tash së fundi edhe gruaja ime 

punon në Kombinat...Kur unë i thash përse kësaj i dhe strehim?, shoku Veiz (Veiz Gj., asokohe drejtor i Kombinatit të 

tekstileve ‗Stalin‘, SM) më tha se kjo është vajzë Kombinati, por ne çfarë jemi, katër veta nga një familje punëtorë të 

tekstilit..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 27-31. Rasti i anonimes 815/1960/34 
670 Lufta e klasave kryente një funksion të dyfishtë për punëtorinë. Nga njëra anë ajo shërbente për të goditur ata 

elementë të cilët kishin gëzuar pushtet dhe privilegj në të dyja sistemet, dhe, nga ana tjetër, ishte një armë në garën për 

të përfituar mallrat dhe shërbimet e pakta në qarkullim, pasi ‗pjesa e luanit‘ zaptohej nga kuadrot e aparatit partiak dhe 

administrativ. Për të dhënë nga një shembull për secilin rast, do të përmendim së pari rastin e një letre anonime nga 

punëtorët e Ndërmarrjes së përpunimit të lëkurëve në Gjirokastër, drejtuar Haki Toskës. Në letër denoncohej 

përgjegjësi i repartit për sjellje brutale me punëtorët dhe për biografi politike të keqe: ―..Shoku Haki Toska. Lutemi 

shumë të na vini në ndihmë ne puntort e kësaj ndërmarjeje nuk durojmë dotë të sharat dhe ofendimet e krijetarit të 

repartit të regjës së fabrikës nr. 1 të lëkurëve të zotit Kristaq L. të një borgjezi të frimës së kaluar. Duke përdorur 

puntorët porsi leckë, duke grindur, duke ndenjur furbo me inate, duke pirë gjakun puntorve me santaxhet e tija, dhe unë 

jamë e ska njeri tjetër. Ki element që ta njifni më mirë ka qënë si krietari fabrikës së pronarit, kulakut dhe armikut që 

simpathizonte grekun në ato kohëra, që një pjes e fisit gjenden jashtë dhe tjerët kanë vdekur nëpër burgje...Kristaq L. 

vriste e priste në ato kohëra të para 1938, 39, 41 deri në shlirimin  e vendit tonë...shumë të tjerë i rinin me frikë në 

zemër se kishin frikë se mos gaboheshin nga puna dhe i bindeshin urdhërave të tij...dhe thoshte filani spunon ta zbojmë 

dhe vërteta kjo ngjante. Dhe sot është Kristaq L. krijetarë reparti ku po që torturohen puntort akoma dhe sotë nga i 

elementë i degjeneruar me frimën e kaluar borgjeze që kush e di se sa puntorë e puntore të asaj qendre e 

urrejnë...Prandaj lutemi Komitetit Qendror o ta heqë si krietar reparti ose ti japë drimë nga qendra e punës se ekziston 

shpifja e mizorija në fabrikën e lëkurëve se sja del dotë drejtorija e Partija e kësajë ndërmarjeje, e bëjnë një si qorë e 

një vesh shurdhë dhe vazhdon avazinë e tija..‖. Në shkresën sqaruese të Komitetit të partisë Gjirokastër u konfirmuan 

akuzat e ngritura në letrën anonime dhe  përgjegjësi repartit u degradua në punëtor të thjeshtë, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.909, Fl. 78-82. Në një rast tjetër, kuzhinierja Zyra G. nga Tirana, në letrën e saj drejtuar Enver 

Hoxhës, ankohej për kompensimin e padrejtë që sipas saj kishte përfituar pas prishjes së shtëpisë nga urbanistika. Në 

letrën e saj ajo e konsideronte si fyerje faktin se ishte kompensuar më pak sesa komshia e saj me biografi të keqe, edhe 

pse vet Zyraja ishte një punëtore dhe një aktiviste e vjetër: ―..Më çuditi fakti se afër meje banonte Nexhmije E. familje 

prej dy vetash dhe që dispononte vetëm një dhomë me planin që e zuri nga ana e Komitetit u furnizua me një dhomë e 

guzhinë dhe bodrum. Dua të shtoj se Nexhmija është prekur pse i kanë pushkatuar një djalë dhe vëllan, pse për atë 

Komitet paska kondita kjo duhet shikuar për hesapin tim. Kurse kërkesa jeme plotësisht e drejtë nuk po më plotësohet. 

Megjithëse jam e lidhur ngushtë me partinë gjë për të cilën si aktiviste e frontit dhe e gruas qysh në Përmet dhe këtu në 

Tiranë kam punuar dhe si merita mbaj dhe medalje..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.784, Fl. 110-119. 
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e tyre.
671

 Edhe pse në diskursin zyrtar punëtorët paraqiteshin si pushtetmbajtësit, në 

realitet çdo punëtor e kishte të qartë se pushteti ishte larg të qenit një tipar i shtresës së 

tyre.
672

 Njësoj si në Bashkimin Sovjetik, edhe burimet dokumentare shqiptare 

konfirmojnë ekzistencën e një përballjeje të punëtorisë me burokracinë për të siguruar të 

mira materiale, status shoqëror dhe pushtet në vendin e punës.
673

 E privuar nga mundësia 

                                                           
671 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit Avdi M. nga Elbasani, 

drejtuar Enver Hoxhës. Avdiu në letër ankohej për aparatçikët e rrethit, të cilët e kishin braktisur me gjithë familje në 

një dhomë të vogël të pabanueshme duke i mohuar vit pas viti shtëpinë e re që i takonte: ―..fatin timë se marin para 

sysh se unë jam i vobekët dhe sjamë në gjendje që shokët e strehimit ti japë ndonjë lekë se kështu punojn këtu në rrethin 

e Elbasanit, ose po të kesh gruan e bukur ose ndonji vajzë atëherë mbrenda vitit të nrron shtëpinë tre ose katër herë, 

por ne këto gjëra si kemi prandaj jemi në këtë gjendje që po ju tregoj. Unë punoj në Ndërmarjen NSHN Kantieri 

qendër Elbasan me profesion karpentier dhe ndërmarjes i kam banun një lutje për këtë çështje, dhe verbalisht i kam 

shkuar drejtorit jakamë treguar çështjen dhe ai më ka thënë prit të marohet ky apartament se në këtë do jesh i pari. 

Kurse në fakt as i pari dhe as i fundit, prandaj dhe drejtorija njëlloj si të tjerët. Po veçe se kërkon realizimin e normës. 

Kurë të kërkoj normën a planin unë jam gati që urdhrin e drejtoris ta zbatoj kur dhe ajo tmi ketë plotësuar kërkesat e 

mija..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 41-46. 
672 Aspekti më domethënës i pafuqisë së punëtorëve të thjeshtë ishin rastet e dhunimit të tyre fizik nga drejtuesit e 

ndërmarrjeve, dhe sidomos moskokëçarja e organeve partiake ndaj rasteve të tilla. Në dokumente kemi identifikuar disa 

raste të ngjashme, dhe për të dhënë një shembull po citojmë dy prej tyre. Në rastin e parë punëtori NBSH së Sukthit 

Hysen D., në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej për keqtrajtimet fizike ndaj punëtorëve në ndërmarrjen në 

fjalë: ―..Shoku Enver unë jam një puntor i thjeshtë i varfër dhe i ulët që jetoj e punoj në këtë sektor. Me punën time mezi 

kryej nevojat e familjes time. Kurse Përgjegjësi sektorit këtu Emin Sh. ka ngjallur diktaturën ka përdorur hunë karshi 

meje më ka rafë më ka bërë për ibret mu në mes të puntorët. Unë këtë shoku Enver ja kam thënë Drejtoris e Partis 

ndërmarrjes këtu dhe nuk është marë asnjë masë për të. Unë shoku Enver nuk jam në gjendje ta ndjek këtë çështje. 

Vetëm sa për njoftim juve mbi kërbaçin që ndjek dhe përdor ky person si karshi meje e të tjerëve këtu në sektor. Të 

lutemi shumë shoku Enver shpëtonani nga kthetrat e këtij personi si për rrahjet dhe pa strehim që po na le këtu. Kam 5 

vjetë që banoj në fermë dhe jetoj në një barake të keqe që çbie jashë bie brenda..‖. Pas ndërhyrjes së KQ, ndaj 

përgjegjësit u morën masa administrative, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.817, Fl. 108-112. Në një rast 

tjetër, punëtori anëtar partie Cene N. nga Q. Stalin (Kuçovë), në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej për rrahjen 

që kish pësuar nga krye-inxhinieri ndërmarrjes prodhimit Marinëz: Perikli P. Rrahja kish ndodhur në sytë e të gjithë 

punëtorëve dhe sekretarit të Partisë së ndërmarrjes: ―..kur unë vete në punë dhe marë punën në dorëzim nga turni tjetër, 

kur pasë pak vjen kryeinxhinjeri ndërmarjes sh. Perikli P. bashkë me sekretarin e partis sh. Sotir M. Në atë moment për 

disa të meta në punë që ishin nga turnet e tjera, se unë isha kamjoturno dhe vajta atë ditë kryeixhenjeri më shan më 

mer prej veshi zvarë dhe dukë sharë d.m.th. më rahur, par kësaj se nuk më ka rrahur mua vetëm por gjithë AP e 

organizatës Marinëz pa le si klasë punëtore dhe nderi shqiptar, kurse sekretari partisë i fliste rusishtë dhe deri më sotë 

ska marë asnjë masë..‖. Në shkresën sqaruese drejtuar KQ lidhur me rastin në fjalë, Komiteti partisë Q.Stalin e 

justifikon sjelljen brutale të kryeinxhinierit me punën e dobët të punëtorëve dhe me karakterin e tij ‗nevrik‘, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 174-177. 
673 Pjesa dërrmuese e letrave të punëtorëve drejtuar autoriteteve të larta partiake kanë si temë qendrore pakënaqësinë e 

tyre ndaj drejtuesve lokalë dhe kuadrove nëpër ndërmarrje. Shkaku kryesor i këtyre pakënaqësive ishte shpërndarja e 

padrejtë e shpërblimeve, shërbimeve ose mallrave të ndryshme; shkeljet e të drejtave të punëtorëve ose sjellja e 

pahijshme ndaj tyre; abuzimet e drejtuesve dhe lidhjet klienteliste e nepotike nëpër ndërmarrje, etj. Për të dhënë një 

shembull në këtë drejtim do përmendim një rast tepër domethënës. Në gusht të vitit 1960 punëtori Hamit N. nga 

Durrësi u paraqit pranë aparatit të KQ me kërkesën për një takim me Enver Hoxhën. Qëllimi i takimit ishte një ankesë 

në emër të gjithë kolektivit të punëtorëve të NSHMNR Durrës mbi padrejtësitë e zyrtarëve në drejtim të shpërndarjes së 

apartamenteve të reja. Aparti i KQ ndërmori një hetim mbi bazën e kësaj ankese, dhe, në raportin drejtuar udhëheqësve 

të lartë partiakë, na shpërfaqet një tablo tipike abuzimesh burokratike: ―..MSHMNR Durrës nga fondi drejtorit ndërtoi 

një shtëpi me 12 apartamente dhe tani është duke ndërtuar edhe një tjetër. Ndërmarja në ndarjen e banesave ka pasur 

si kriter që t‟u japë atyre që punojnë më mirë, pa marë parasysh kohën e kërkesës për strehim. Të gjitha lutjet e 

punonjësve që i ishin drejtuar ndërmarjes para vitit 1958 kishin humbur. Tani ngeleshin edhe 48 familje për t‟u 

sistemuar me strehim. Nga këto 29 veta kërkonin strehim se familjet i kishin nëpër fshatra ose nëpër të afërmit e tyre, 

dhe pjesa tjetër kërkonte zgjerim strehimi. Në ndarjen e tanishme vetëm një familje mori nga ato që nuk kishin strehim, 

ndërsa 11 familje të tjera iu bë zgjerim strehimi. Ndër to me ndërhyrjen e zëvendës ministrit Rahman Hanku i kishin 

dhënë strehim edhe inxhinierit Stavri F., i cili shiti shtëpinë e tij në Durrës 205.000 lekë...Po kështu kishin vepruar 

edhe për Daut M. i cili shiti shtëpinë e tij për 300.000 lekë dhe blen shtëpi tjetër për 200.000 lekë i hoqën qiraxhin duke 

e sistemuar në një apartament të ndërmarjes dhe Dauti u sistemua në shtëpinë që bleu...Sekretarit të organizatës bazë 

të ndërmarjes dhe 3 personave të tjerë u ishte dhënë strehim pa bërë lutje për strehim, dhe disa të tjerë që kishin bërë 

lutje në vitin 1960..‖. Hysni Kapo la këtë shënim mbi raportin e aparatit: ―Matrapazllëqe të tilla nuk duhen lejuar, t‟i 

vihet në dukje Rahmanit të jetë më i kujdeshëm‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 132-134. 
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e vetorganizimit politik dhe sindikal, në këtë përballje punëtoria shfrytëzoi strukturat 

administrative dhe ideologjinë e vet regjimit. Nëpërmjet ankesave, denoncimeve dhe 

lutjeve karshi autoriteteve të larta partiake, ose duke shfrytëzuar kompetencat dhe të 

drejtat që u njiheshin punëtorëve në vendet e tyre të punës, ata u përpoqën të frenonin 

zaptimin nga ana e drejtuesve dhe burokratëve të shërbimeve, të mirave materiale dhe 

pushtetit nëpër ndërmarrje.
674

 Ato përdorën mundësitë që u krijonte atyre ideologjia 

staliniste për të kërkuar të drejtat që u takonin me ligje por që u mohoheshin në 

përditshmëri nga rrjeti jashtëzakonisht i fuqishëm i tarafeve dhe grupeve me influencë në 

burokracinë partiako-shtetërore.
675

 Punëtorët huazuan gjuhën ideologjike të regjimit, jo 

thjesht si një armë kundër burokracisë, por edhe si një shtrat teorik për të përforcuar 

identitetin e tyre si një klasë së cilës i ishin njohur de jure porse i ishin mohuar de fakto 

shumë pushtete dhe privilegje. Punëtorët në disa raste përdornin një gjuhë të pastër 

klasore teksa denonconin abuzimet dhe shkeljet e demokracisë socialiste nëpër 

ndërmarrje nga zyrtarët dhe drejtuesit. Ata përmendnin gjakun e dëshmorëve, citatet e 

Stalinit dhe Leninit; realizimet e planit dhe tejkalimin e kapitalizmit nga socializmi.
676

 

                                                           
674 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do përmendim një rast tepër interesant të ndodhur në Lushnjë, ku 

punëtorët e Ndërmarrjes së ndërtimit të qytetit, të indinjuar nga mospagesa e një pjese të rrogës u tubuan para drejtorisë 

së ndërmarrjes ku u konfrontuan me drejtuesit dhe kërcënuan me grevë. Ngjarja, tepër e rrallë në kushtet e një regjimi 

stalinist, përshkruhet në një letër anonime nga ndërmarrja në fjalë, drejtuar Enver Hoxhës: ―..Me dat 10.II.1960 ishin 

mbledh ma se 50 puntor para drejtoris dhe bërtitshin pse na asht nalue rroga. Drejtori dhe inxhinieri iu përgjigjshin në 

kët mënyr tue ju than dhe kët me urrejtje dilni përjasht. Nji puntor iu përgjegj ne nuk dalim se kjo asht zyra e puntorve. 

Tue pa se një pjes puntorsh pezullun punën prandaj mos zgjidhja e kësaj qështje mund të shkaktoj nji grev..‖. Drejtoria 

e Industrisë dhe Ndërtimit pranë KQ, në raportin e vet drejtuar udhëheqësve të lartë mbi ngjarjen në fjalë sqaronte se 

arsyeja e protestës së punëtorëve ishte mos-pagimi i 15 ditëshit të dytë të muajt për shkak se punëtorët nuk kishin 

realizuar normën mujore. Shkaku i mosrealizimit ishte paaftësia e kuadrove drejtues të kantierit, të cilët megjithëse i 

kishin lenë punëtorët disa ditë pa punë për mungesë materialesh u kishin ngarkuar punëtorëve humbjet financiare të 

shtetit. Në vendngjarje shkoi vetë Ministri ndërtimit Josif Pashko, i cili nëpërmjet kontaktit dhe plotësimit të kërkesave 

të punëtorëve zgjidhi situatën e nderë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 46-48. 
675 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit të NSHN Banesa Cërrik 

Nure G., drejtuar Enver Hoxhës. Nurja ankohej për trajtimin e keq ndaj punëtorëve në kantierin e tij nga ana e 

kuadrove drejtues. Nga analiza e letrës duket qartë se, përveç zanatit të saldatorit, Nurja kishte përvetësuar mirë edhe 

stilin bolshevik të komunikimit politik: ―..Shoku Enver Hoxha. Dëshiroj tju informoj mbi disa të meta që po ndodhin 

këto dit në kantijerin e Cërrikut të cilat Partia i ka luftuar dhe po i lufton vazhdimisht mirëpo këtu sitë thuash është 

qelbur peshku nga koka. Kur dhe ku ka bëre vaki që një puntor duke hyr në zyrën e sektorit për të kërkuar të drejtën e 

pagës së tij, nxirret jashtë për krahu nga Inxhinier Lisces M. dhe nga Drejtori i kantijerit Petro Sh. duke e sharë rënd! 

Me ç‟ligj e në ç‟kohë ka ndodhur kjo, dhe duke i thënë jasht nga zyra qërohu dhe je i pushuar nga puna në vend. Unë 

shoku Enver jamë shumë i prekur sepse partia dhe shteti kapaguar qindra emira lek për shtimin e kuadrove drejtues në 

mos që të drejtojnë sa më mirë ashtu si çi mëson partija, të shpien politikën dhe vijën e drejt të partis sonë...Tashti unë 

nuk them se si saldator nuk kam faj jo kam sa të duash po do i ndreq duke më kritikuar dhe duke më ndihmuar shokt. 

Por nuk pajtohem kur dhe asnjëher me të tillë njerëz që fyejnë klasën puntore e që duan të spekullojnë mbi klasën 

puntore, e në qoftë se thot dhe partia kështu unë Hysmeqar kam qenë, por jamë shumë iqart separtia nuk e thot kurrë 

asnjëherë kështu si veprojnë këto shok ska bërë kur dhe se mbaj mend unë që puntori nxirret me shqelma jasht. Thuhet 

një fjalë popullore ujët del i kulluar nga burimi po deri sa shkon në fund ai turbullohet rrugës dhe kjo ësht eqartë për 

mua shoku Enver, se në qoftë se nuk do ish vija dhe politika edrejt e partis tonë nuk do ndërtoheshin fabrik uzina 

pallate shkolla etjera unë po bari do kejsha mbetur në malet e Skraparit kurse sot ushtroj shumë profesion dhe këto 

profesijon ja dedikoj partis tonë të dashur me në krye birin më të shtrenjt të popullit shqiptar shokun Enver Hoxhën. 

RROFT partia epunës. RROFT shoku Enver Hoxha samalet..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 93-

96. 
676 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga një letër anonime e shkruar nga disa 

punëtore të Punishtes së pastave të Q. Stalin (Kuçovë), drejtuar Nexhmije Hoxhës, Vito Kapos dhe Pilo Peristerit. Në 

letër gratë e punishtes ankoheshin për drejtuesit e ndërmarrjes dhe për sekretarin e Komitetit të partisë, të cilët kishin 

marrë masa administrative ndaj disave prej tyre për shkak të çrregullimeve dhe vjedhjeve të ndodhura në ndërmarrjen 

në fjalë: ―..këto kanë qënë gra shumë puntore të mira të cilat kanë realizuarë plani dhe tejkaluar normënë në mënyrë 

shumë të kënaqshme, këtu ska organizime puna, punëtoret nuk dijnë ce detyre kanë vetëm se uthuhet në mëngjezë ska 

pëgjegjës dhe ay që është është frikacak nukë kërkona llogari në rrugë të drejtë disa i quan kockë e fortë e disa ndryshe 

mungonë puna politike me këta njerz nuk dinë se çështë 5 minutëshi, nuk sillet dhe trajtohet drejtë megjithëse ka gra të 
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Ata e akuzojnë burokracinë se ka zëvendësuar bejlerët dhe borgjezinë; e cilësojnë fatin e 

tyre më të zi se atë të punëtorëve në sistemin kapitalist dhe të burgosurve.
677

 

Njëkohësisht, siç e theksuam edhe me sipër, punëtorët shfaqnin edhe një protagonizëm në 

zhvillimin e luftës së klasave. Ata ishin kategoria më vigjilente duke denoncuar, me anë 

të letrave anonime e të nënshkruara me emër e mbiemër, çdo lëshim, zbutje, neglizhencë, 

nder a favor që burokratët komunistë u bënin pjesëtarëve të ish-klasës sunduese.
678

 Por 

gjuha e tyre kishte edhe plot elementë të natyrës jo-marksiste. Si një dëshmi e origjinës së 

tyre rurale, gjuha në letrat e punëtorëve kishte dhe një ngjyrim të theksuar tradicional. 

Kjo duket më së shumti në natyrën paternaliste që ata i atribuonin pushtetit të 

udhëheqësve të lartë partiakë. Ata iu drejtoheshin udhëheqësve të lartë të  PPSH-së si 

fëmija-prindit, ose si vartësi-sipërorit, dhe jo si duhet ti drejtoheshin anëtarët e klasës 

hegjemone përfaqësuesve të tyre politikë.
679

 Kjo natyrë e theksuar kulturore rurale e 

                                                                                                                                                                             
vjetëra dhe që të marrin gjak në vetull, nuk punojet ashtu si mësonë Partija, këto kanë punuar jo vetëm 8 orë po ashtu 

si thonë ato me lotë në sy edhe 12 orë dhe nuk janë trajtuar drejtë, s‟janë ndimuar këtu mbahen në mënyrë të padrejtë 

bura të cilët janë edhe të pa ndërgjegjshëmë si Sotiraq. D. të cilin puntoret e kësaj ndërmarjejet e quajnë Instruktorin e 

vagabondavet i cili ka provokuar gra me fëmijë dhe ka krijuar grindje dhe disarmoni në familje deri në ndarjen nga 

burat dhe që ndërmarja e njeh fare mirë ose rasti atij që me të drejtë u hoq Loni K. dhe që këtu qëndronte çështja 

kryesore, po ju futin frikën se do tju heqimë etjera sidomos nga Ferid Ç. që e quan veten Komunistë është bërë si 

Xhandar e i sheh gjërat në interesin e ngushtë personalë...shokët e aparatit të partisë dhe Instruktori i këtij sektori 

shoku Leko P. i duket se është bërë gjë e mirë kur sheh se gratë puntore dhe të komunistavet enden  poshtë e lartë për 

të kërkuar të drejtënë për të cilën ay duhet të mbajë përgjegjësi të rëndë dhe ka rënë në familjaritetë të sëmurë me 

udhëheqësit kryesorë të kësaj ndërmarje, ajo që më shtyti ta bëj këtë letërë se kundrejt shokut Lipe Nashit është krijuar 

jo dashuria dhe simpathija që duhet të gëzojë, dhe se ay është marë direktë me këtë gjendje në vendë që ashtu si na 

mësonë Shoku Stalin se ska puntorë të këqinj po udhëheqës të këqinj, dhe ti drejtonte çekanet karshi udhëheqësvet për 

një punë më të mirë dhe sjellje korrekte dhe me ngrohtësi me puntoret duke menduar se tani në këtë ndërmarje nuk janë 

gratë dhe pjestarët e Tregtarëvet po të puntorëve..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.908, Fl. 6-8. 
677 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtores Qeriba M. nga Tirana, 

drejtuar Hysni Kapos. Qeribaja, një ish-partizane, në letrën e saj ankohej për vuajtjet familjare si pasojë e mungesës së 

strehimit. E mbetur pa shtëpi ajo bashkë me 4 fëmijët e saj ishte nxjerrë forcërisht nga autoritetet nga dy banesa të cilat 

i kishte zënë në mënyrë të paligjshme, dhe kishte përfunduar familjarisht rrugëve si e pastrehë: ―..Luftën që bëmë e 

mori historia por si Qyetetare kemi të drejtë tëna strehojnë. Edhe te burgosurit edhe të internuarit e kanë siguruar 

vendin e fjetjes mjerisht neve që nga data 2/8/1960 flemë me gjith fëmijë rugëve dhe as që interesohet njeri se jemi të 

gjallë. Burri im nuk shkon në punë i duhet të ruajë plaçkat e shtëpis. Rroga ime është 4200 lekë në muaj sna mjafton 

aspër bukë. Skemi rrugë zigjidhje, nuk mund të kërkojmë strehim nga Legata Italjane ose Jugosllave. Partia dhe 

qeveria sna ka faj, nga posht na vjen e keqja. Nuk na lenë të takohemi me Udhëheqsa. Im shoq ka vajtur në Kom. 

Qendror, vetë i kam drejtuar një telegram shokut Enver nuk ja kanë dhënë, dhe më kanë detyruar të vrasë vehten pse 

asnë vendet perëndimore njerëzit nuk lihen pa shtëpi më mirë të na pushkatojnë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1960, D.823, Fl. 143-147. 
678 Për të dhënë një shembull do të ri-citojmë një fragment nga letra anonime e një punëtori të vjetër nga Durrësi, i cili 

ankohej se zyrtarët e qytetit nuk i zbatonin me korrektësi parimet e luftës së klasave, dhe se ish-borgjezët e dikurshëm, 

apo fëmijët e tyre, gëzonin ende poste të lakmuara pune dhe statusi, edhe në pushtetin popullor: ―.. Kjo është lufta e 

klasave që bëhet nga Drejtorët e ndërrmarjeve dhe nga zyrat e kuadrovet apo mos vall ata janë njerz me shkollë, ata 

kanë vazhduar nëpër italira dhe vënde të tjera shkollat dhe prapë po nga atyre u bëhen favore duke u futur nëpër punë 

në për vende që do kenë dhe mundësi të vazhdojnë dhe shkollën, e na duhet neve shkolla e tyre kur ata janë borgjezë e 

presin e ënderojnë nje kohë tjetër të shkretët?...unë e dij se nga ana Komitetit Qendror nuk dihen këto gjëra, por të 

dalin pak në prodhim dhe të shofin se janë fare pak nga ata që na kanë persekutuar, ndërsa pjesa më e madhe e tyre 

janë futur nëpër zyra. Mos vallë ua prishin mendjen Drejtorëve të ndërrmarjeve pantallonat zving, fustanet zving të 

gosave dhe fustanet dekolte, do të jetë e privilegjuar akoma kjo klasë do të vejë në Dajti për vitin e ri me fustan 

suareje..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 815, Fl. 55-63 
679 Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim, do të citojmë së pari një fragment nga letra e punëtores Nezaqet Sh. nga 

Fieri, drejtuar Enver Hoxhës. Gruaja në letrën lutej që të mos nxirrej forcërisht nga një banesë të cilën familja e saj e 

kishte zënë në mënyrë të paligjshme: ―..strehimi i Fierit më ka dërguar haber që të dalim jashtë, mua nuk më ndodhet 

dhe burri se ka shkuar në zbor. Eritur jetime pa nënë e plot sakrifica të mëdha mendova se mbas martese do isha e 

lumtur por për fat vuajtjet më shtohen dhe më tepër. Ju lutem si babai popullit që ini dhe si bijë që më kini kërkoj nga 

ju që të ma zgjidhni problemin në qoftë se kini mëshirë karshi familjes sime dhe mua..‖. Si një ‗baba i dhembshur‘, 

Enver Hoxha, me anë të një shënimi, urdhëroi që Nezaqeti të mos nxirrej nga shtëpia, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1961, D.784, Fl. 127-132. Në një rast tjetër, të përmendur pak më sipër në këtë kapitull, punëtori i NBSH Sukth, 
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punëtorisë dhe segmenteve të ulëta të anëtarësisë partiake do të përbënte një faktor 

përcaktues në zhvillimin e suksesshëm të kultit të individit në stalinizmin shqiptar. Kjo 

panoramë, në dukje kontradiktore, ndërmjet ekzistencës së elementëve identitarë 

marksistë dhe, njëkohësisht, të mbijetesës së qartë të koncepteve dhe logjikës rurale, 

është qartësisht e konstatueshme pas një analize të tipologjisë së letrave të punëtorëve. Në 

total në gjuhën e letrave të tyre janë lehtësisht të identifikueshme koncepte të natyrës 

politike populiste, ku dominon qartësisht një botëkuptim dikotomik ku ‗popullit‘ i 

kundërvihet një pakicë ‗së pushtetshmish‘, e cila e ka zhveshur ‗popullin‘ nga sovraniteti 

politik, nëpërmjet maskimit, manipulimit dhe abuzimit.
680

 Kjo pakicë pushtetplotë 

identifikohej gjerësisht me aparatçikët, zyrtarët, kuadrot teknikë dhe intelektualët me 

pushtet. Ndërsa në konceptin e ‗popullit‘ përfshiheshin njerëzit e thjeshtë, të zhveshurit 

nga pushteti, privilegjet dhe statusi; ata të cilët ishin jashtë tarafeve dhe klaneve, ata që 

nuk e ‗kishin një mik‘. Dhe këtë ‗mik‘ të munguar në aparatin e ulët shtetëror njerëzit e 

thjeshtë e kërkonin tek udhëheqësit e lartë, ndaj të cilëve dërgonin lutje, denoncime dhe 

apele të shumta.
681

 Krijohet kësisoj një aleancë mes ‗vegjëlisë‘ dhe drejtuesve të lartë, të 

bashkuar në qëllimin e tyre për të dobësuar pushtetin e aparatit burokratik. Kundërvënia 

mes punëtorisë dhe burokracisë në ligjërimin popullor kishte një natyrë politike, 

ekonomike dhe etiko-morale. Në letrat e punëtorëve burokratët akuzohen si tjetërsuesit e 

pushtetit të popullit për hesap të pushtetit dhe interesave të tyre të ngushta. Në ligjërimin 

e punëtorëve, kuadrot ishin kthyer në zotër të ndërmarrjeve ku silleshin me një frymë të 

theksuar autoritare. Ata kishin përqendruar në duart e tyre pushtetin politik, duke luftuar 

çdo formë kritike dhe iniciative nga poshtë.
682

 Ata kishin zhveshur edhe autoritetet e larta 

                                                                                                                                                                             
Hysen D. i drejtohet kështu në letrën e tij Enver Hoxhës: ―..Unë i nënshkruari Hysen Riza D. puntor në NBSH 8 

Nëndori Sukth në sektorin Hamallaj kam nderin tu drejtohem dhe tu njoftoj juve shoku Enver si ati jonë i mëmëdheut 

dhe mbrojtës i të drejtavet popullit..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.817, Fl. 108-112. 
680  Analiza e elementëve populistë në identitetin politik të masave urbane shqiptare është bazuar në analizën e 

studiueses Sarah Davies mbi rastet e ngjashme në punëtorinë sovjetike në Leningradin e viteve 30-të. Davies nënvizoi 

perceptimin dikotomik të realitetit nga ana e masave popullore ndërmjet: ‗atyre‘/të pushtetshmëve, dhe ‗neve‘/të pa-

pushtetshmëve. Kjo dikotomi, sipas Davies, reflektohej në tre forma kryesore: politike, etike dhe ekonomike, shih: 

Davies, Sarah, Popular Opinion in Stalin‟s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997, f. 124-126. 
681 Për të dhënë një shembull të perceptimit të realitetit politik në terma populiste, do të ri-citojmë disa fragmente nga 

një letër anonime nga Korça, drejtuar KQ. Në të spikat qartë dikotomia tipike e një ligjërimi populist: ―..Të shumta janë 

llafet e masës kuthonë se sot ka mik më tepër se në Regjimin e Zogut. Kto fjali populli i përdor jo me fjalën mik po 

shok. Shumë njerëz nxjerin idenë e tyre se po të kesh një shok (me kuptimin mik) në Rreth etj çdo gjë i delet mbanë, ata 

që si kanë kto nuk realizojnë qëllimet e tyre. Unë u jap disa shembulla si bije fjala për rregullim pune në qytet ose 

jashtë tij...Po ja që jeta tregon se ata që kanë shokë dhe miq familjarë në forume do ti shikosh se stabilizohen shumë 

lehtë kudo edhe në kryeqytet. Ktu e kam fjalën se jepet ndimë edhe nga kuadro me përgjegjësi të mëdha duke u nisur se 

unë këtë e njoh etj. Por këto e trasnsormojnë mendimin e masës për fjalën shok e miqësi...Shumë e ulët është se shumë 

drejtora po grumbullojnë në ndërmarjet që po drejtojnë ato njerës të njohur ata qi kanë fare fis dhe i sigurojnë me 

punë të mirë të rehatshme dhe mbulojnë me to dobësitë e ndërmarjes së vetë përbërja i lejon ato. Bile ka raste të tilla 

që dhe vetë drejtorat i gjejnë me qiri këta njerz dhe mjerë ay puntor ose puntore që nuk njeh njeri dhe të dashur shokë 

udheqsa kuptomëni se punonjësit dëmtohen..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 98-100. 
682 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit anëtar partie Mustafa 

Sh. nga Elbasani, drejtuar Enver Hoxhës. Mustafai ankohej për trajtimin e kuadrove drejtues ndaj punëtorëve dhe për 

qëndrimin e tyre anti-demokratik ndaj kritikave të punëtorëve: ―..Në ndërmarjen tonë përdoret edhe një farë takti tjetër 

për tu habitur që Partia e ka ngritur dhe e ngre vazhdimishtë me forcë lidhjet e saja me masat punonjëse të jenë sa më 

të afërta, këtu është e kundërta, puntorët nukë trajtohen mirë, përbuzen dhe kur dalin jashtë të marin ajër të pastërt dhe 

të ndezin ndonjë duhan i thuhet pse rini, nukë kini punuar, nukë duhet të shkoni të mbushni ujë, ose të dilni jashtë, por 

duhet të qëndroni brenda deri sa të bëhet ora e pushimit po deshtë rini po deshtë ikni eshumë gjëra, ini të pushuar nga 

puna e përdorin pa gjë të keqe si kur këto drejtusa e kanë pronën e tyre personale dhe jo se është pronë e përbashkët e 

shoqërisë socialiste, këto fjalë i përdor Drejtori e Ixhinjerija e tjer...në diskutim e sipër mu ndërpre diskutimi nga 

Instruktori Kom. Partis tre herë rrjeshtë tue më thanë se nuk je në temë të tretën herë u bëna nervoz dhe i thash fjalën e 
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nga pushteti, duke tjetërsuar vendimet e tyre dhe duke i gënjyer ata mbi situatën reale në 

bazë.
683

 Në fushën ekonomike, të shumta ishin ankesat dhe denoncimet e punëtorëve mbi 

shpërndarjen e padrejtë e të mirave materiale dhe shërbimeve në favor të zyrtarëve dhe 

nëpunësve. Punëtorët vetë-konsideroheshin si të diskriminuar qoftë në shpërblime 

financiare ashtu dhe në punësim, ku preferoheshin miqtë dhe servilët e drejtuesve, 

qofshin këta edhe individë me ‗biografi të keqe‘.
684

 Në sytë e njerëzve të thjeshtë 

drejtuesit përfitonin privilegje dhe jetonin në bollëk, ndërsa punëtorët mes shumë 

mundimesh mezi arrinin të siguronin jetesën.
685

 Sidomos diskriminimi në strehim 

përbënte një pikë kyçe në këtë drejtim, ku punëtorët qaheshin se apartamentet 

shpërndaheshin në bazë të hatëreve dhe miqësive nga zyrtarët. Në aspektin moral 

punonjësit akuzonin të pushtetshmit për imoralitet, korrupsion dhe për shpirtkeqësi. Në 

denoncime janë të shumta rastet e zyrtarëve të cilët shfrytëzonin postin për përfitime 

seksuale. Gjithashtu nuk mungojnë dhe denoncimet për mashtrime dhe presione të 

                                                                                                                                                                             
fundit Org. tue dënue veten të mos jem A.Partis dhe shokut Rexhep i thashë se tinë në bazë të statuit të Partis nuk kini 

të drejtë të më ndërpritni diskutimin...për mua takti qëka përdorur Instruktori Komitetit Partis shoku Rexhep H. ashtë si 

letra e fundit që është lëshuar nga Kom. Qendror P.P. Shqipëris takti që bëri Krushovi mbi delegacionin tonë shokun 

Ramiz Alija që i priti diskutimin dhe më në fund i tha dil jashtë, edhe ky shok po të njëjtin takt bëri të Krushovit, dhe ki 

e veri në jetë tue sprovue forcën e tij kundra meje..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.756, Fl. 147-154. 
683 Kjo duket qartë në përdorimin masiv të shprehjes: ‗uji është i kulluar në burim, por turbullohet rrugës‘ në letrat e 

punëtorëve. Për të dhënë një shembull do të ri-citojmë një fragment nga letra e marangozit Ali T. nga Shkodra, dërguar 

Byrosë Politike, ku ai informonte për gjendjen e keqe të furnizimit të popullsisë me ushqime dhe ankohej për zyrtarët 

drejtues të rrethit: ―..Mund të thuhet se në Shkodër ka pushtet e Parti dhe me të vërtetë ka, por ato që e lozin rrolin nuk 

ndijnë e nuk shofin në zyrat e tyre se kan telefonin kur mërziten marrin e i bien ziles si e kemi punën, s‟ka ma mirë, u ka 

ra shi ka thethi. Si e kalove pushimin në razëm e tjera d.m.th nuk mërziten e hijekin mëzin me telefon. Buka ju shkon te 

tryeza dhe nuk pyesin ma gjatë. Për sa sipër duhet të kenë dijeni gjithë organet kompetente. Uji nga burimi del kjartë 

por gjat udhëtimit turbullohet..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 222-233. 
684 Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të citojmë së pari një fragment nga letra e punëtorit Nevruz H. nga 

Pogradeci, drejtuar KQ. Në letër Nevruzi denonconte Drejtorin e ndërmarrjes dhe tarafin e tij: ―..shpërdoronte pasurinë 

socialiste si pleun kimik dhe prodhime të tjera. Mbante afër njerëz jo me qëndrim të mirë, kulakë apo armiq duke i vënë 

në punëra më të mira dhe me lekë më shumë se puntorëve të ndershmë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, 

D.757, Fl. 148-152. Në një rast tjetër, punëtorja Gjena Ç. nga Fieri, në letrën e saj drejtuar Liri Belishovës, ankohej se 

zyrtarët e rrethit përdornin një politikë preferenciale në drejtim të shpërndarjes së vendeve të lira të punës: ―..Qysh nga 

D. 2 janar kam kërkuar punë në Zyrë të punës shumë herë thonë ska gjithmonë kështu më thonë, kemi vajtur edhe në 

Komitetin e Lokalitetit të Qytetit dhe këta kështu na thonë, kemi vajtur dhe në Komitetin Ekzekutiv të Rrethit për tu qarë 

hallin ata na thonë shkurtimisht shko në Zyrë të punës, këto ndodhin aq më tepër në familjet e varfër, se në faktë 

gjenden vende boshë në Spital dhe vajtëm në Zyrë të punës dhe të Lokalitetit ata sna i dhanë, të tilla vende pune nuk na 

i japin neve, i ruajnë për njërzit e tyre, si kopshte çerdhe spitale dhe të tjera që janë punë të përhershme ne na thonë 

prit të hapet Fabrika e tullave..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 44-48. 
685 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e studentes Zhaneta T. nga Korça, 

drejtuar Enver Hoxhës. Zhaneta, bijë punëtorësh të varfër, denonconte e revoltuar trajtimin nga autoritetet e Korçës: 

―..kërkoj bursë për të vazhduar shkollën, bursë smë jepet se jam bijë puntori dhe nuk jam bijë ballisti. Ata që skanë 

qenë me partinë, ata që kanë qenë të lidhur me të tjerët atyre u njihet e drejta kurse ne familje komuniste as që na 

njihet ndonjë e drejtë. I drejtohem seksjonit të arsimit të Korçës në fillim pranuan dhe më gënjenin jo ajde nesër jo ajde 

pasnesër talleshin me mua. Ju lutem më thoni përse i kini vënë për tu tallur me njerëzit e varfër që jamë me robe të 

vjetra të andrume dhe vetë janë të veshur lluks por kur vete dhe të shfrynë. Po ata duheshe të silleshin më mirë me 

njerëzit e varfër. Në qoftëse babaj tim do ti kishte dhënë ndonjë lekë nën dorë atëherë do të më kishin dhënë 

bursë...Njerëz janë këta që kur u vemë në zyrë sna pranojnë se nuk jemi të veshur mirë. Ja dërgova herën e parë 

dokumentat e gjendjes familjare drejtorisë dhe drejtori as që e kish çarë kokën se e kanë po tu japësh ryshfet, pastaj ja 

hodha seksionit të arsimit. Ata kur panë gjendjen time të familjes të binin një tjetër dhe mua të më jepnin por më thonë 

me leka por turp tju vijë kur më thonë mua me leka. Po të ishe që të kisha leka nuk u kërkonja bursë por ata tallen me 

klasën puntore...Nëqoftë se do ish fëmija juaj në vend tim dhe të talleshin me të si me mua a nuk do tju vinte inat apo jo 

a nuk do ta kërkonit? Babanë e kam të sëmurë çfarë të na bëjë 8 veta me 4000 lekë në muaj...Nëqoftëse vdes babaj tim 

skemi kush të na hedhë dorën ahere do mbetemi rrugëve fare se ati po i shkurtohet jeta po kush të qan hallë. Po gjende 

unë jam bija e Partisë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.761, Fl. 84-88. 
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drejtuesve karshi vartëseve të tyre femra për të siguruar favore të natyrës seksuale.
686

 

Punëtorët denonconin babëzinë e zyrtarëve të ndërmarrjeve në vjedhjet e tyre. Ata 

përshkruanin edhe frymën hakmarrëse dhe brutalitetin e shumë kuadrove, ironinë dhe 

talljet e tyre me njerëzit e thjeshtë.
687

 Kjo tablo, kaq e dendur me ngjyrime populiste, nuk 

ishte thjesht treguese e identitetit dhe botëkuptimit të një pjese të mirë të shtresave të 

ulëta urbane, porse, nën këndvështrimin tonë, projektim i një realiteti, në mos të 

ngjashëm, të përafërt. Kjo konfirmohet qartë nga serioziteti më të cilin autoritetet 

drejtuese i merrnin denoncimet dhe ankesat e punëtorëve. Megjithëse pas hetimeve të 

organeve drejtuese shpeshherë akuzat e letërshkruesve rezultonin të gënjeshtërta ose të 

ekzagjeruara, një pjesë jo e vogël e tyre i përgjigjeshin realitetit. Gjithashtu një masë kaq 

e madhe ankesash dhe denoncimesh të punëtorëve karshi zyrtarëve, edhe në rastin kur 

janë të pavërteta, janë një tregues i dukshëm i ekzistencës së një urrejtjeje të madhe të 

                                                           
686 Për të dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të citojmë së pari disa fragmente nga letra e punëtorit Todi Sh., kursant 

pranë Parkut automobilistik të Elbasanit, drejtuar Enver Hoxhës. Todi ankohej se kryetari i Kooperativës së fshatit të tij 

të origjinës në Lushnjë, Kozma Ç., një anëtar partie dhe një kuadër me peshë në rreth, megjithëse ishte burrë i martuar 

me 5 fëmijë kishte mashtruar motrën e tij dhe, pasi e kishte lenë shtatzënë, e kishte braktisur: ―..më parë ishin belerët 

dhe agallarët që sundonin mbi ne mbi grat dhe motrat tona, dhe mos të bëje zë se të vrisnin. Kurse tani janë bej disa 

kryetarë koop. si psh Kozma Ç. A mund të shkohet përpara kështu jo nuk mund të shkohet se Partia na thërret kudo, 

ndërsa raste të tilla është si në të kaluarën. Si u vjen atyre që nuk na duan mirë, atyre u kënaqet zemra...Çfar fajë kam 

unë dhe familja ime që të marim këtë turp. Partija e kërkoi dhe unë qeshë gati që partija të bënte punën dhe tma 

edukonte atë që ta çonte në rrugën e drejtë ashtu siç na mëson Partija dhe jo në të tilla rrugë...ai isht i mirë për Partin 

e ndimon se është antar partie. Këtë vit mbaron shkollën për agronom dhe kështu ka mundësi ta ndimoj ndërsa neve 

jemi puntorë. Jam shqiptar punoj për nder, për atdhe dhe për partin, por në raste të tilla s ngel asgjë për mua..‖. Enver 

Hoxha la këtë shënim drejtuar aparatit partiak: ―..Kozma Ç. të merret përpara Partis, të provohet që fëmija është e tija. 

Të këshillohet ay të martohet me të, në rast se sdo ta çojë çupa në gjyq, ta dënojë dhe ay ti paguajë shpërblim 

kalamanit për sa të ritet. I vëllai duhet të pranojë vendimin e Partisë dhe të gjyqit. Motrën ta dojë, ta ndihmojë, se ajo 

s‟ka bërë as një faj, as një turp. Faj dhe turp ka bërë Kozma Ç. (në qoftë se është fajtor dhe provohet)‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.866, Fl. 1-12. Në një rast tjetër punëtorja Gjena Ç. nga Fieri, në letrën e saj drejtuar Liri 

Belishovës, letër që e cituam pak më sipër, denonconte shefin e kuadrit të ndërmarrjes ku kishte punuar për ngacmime 

seksuale: ―..kur isha në punë në „Perlat Rexhepi‟ në guzhinë s‟kisha mbushur as 5, 6 ditë më ka thirur shefi i kuadrit i 

quajtuar Safet Z. në zyrën e tij për ta mbushur librezën e punës si punonjëse e asaj ndërmarjeje. Në këtë kohë sapo 

filloi të shkruante dhe më shikoi në sy papik turpi tentoi të më merte nderin me zorë, e lashë librezën gjysëm prej turpi 

dhe dola jashtë në punë. Po atë ditë ka ardhë në guzhin të punoja unë tentoi prapë me atë qëllim për tu mar nderin me 

zor por dhe këtu dola jasht derisa iku ai, pastaj fillova punën. Më ka pritur rrugën në 8 të natës, sapo dola nga guzhina 

dhe më kapi prej krahu unë bërtita dhe i thashë ike more i poshtër dhe ika shpëtova, dhe atë natë nuk kisha shtë bëja 

tani rash keq ishja gati të ikja nga puna, atëherë ju drejtova tek Drejtori në zyrë Hajro F. dhe ai mu përgjegjë mos e 

alarmo çështjen dhe si përfundim duket se su mor asnjë masë për këtë njeri i cili donte të shfrytëzonte pozitën e tij, i cili 

isht dhe antar partie ky burr, por unë nuk nënshtrova këtij të poshtri, se ska çudi munt të ishja dhe sot atije në punë..‖. 

Komiteti i partisë Fier u mjaftua vetëm me një paralajmërim ndaj Safet Z., meqenëse ky ishte një familjar dhe një 

kuadër i Komitetit Ekzekutiv, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 44-48. 
687 Për të dhënë një shembull do të përmendim një letër që minatori anëtar partie Rexhep T. me punë në minierën e 

hekur-nikelit në Pishkash të Librazhdit, i dërgoi Enver Hoxhës. Në letër Rexhepi denonconte sjelljen brutale dhe 

autoritare të drejtorit ndaj minatorëve: ―..A lejohet nga ana e drejtorit të ndërmarrjes shokut Stavri G. të ofendoj 

puntort duke ju than i poshtër i humbur, maskara etjera. Kto ika than eskavatoristit Axhi F. me datë 18.V.960. A lejohet 

të ofendosh drejtuesin e turnit para 2 turneve duke i thanë je i poshtër, je matuf kafshë etjera. Dhe ti flitet aqë shumë sa 

atij ti bjerë të fikt para puntorve dhe ti hedhi vet ujë për ta shëruar duke i than: sektë e bëra për të mirën tënde 

etjera...A lejohet që ingjinieri ndërmarrjes Niko N. ta prekë me dorë eskavatoristin Liman T. dhe drejtorija mos marë 

asnjë masë për ingjinierin por të marë masë për eskavatoristin duke epushuar nga puna...A lejohet të shfrytëzojë postin 

e tija si drejtor në fshat ku nga tryeza e rakis u ep burse njerzve për jasht shtetit paqen puntor i minjerës...A lejohet që 

në minjerën me shumë prespektiva në kurset e kualifikimit mos dërgohen njerëz pa qen në punë fare dhe të mirren nga 

tarafet..‖. Komiteti i partisë Librazhd, në shkresën e vet sqaruese, pranoi se drejtori kishte një sjellje jo etike ndaj 

minatorëve duke i etiketuar ata shpesh si: ―i humbur, ti nuk di e të tjera‖. Për sa u përket akuzave për abuzime dhe 

dhunë Komiteti i hodhi poshtë ato si të pavërteta. Enver Hoxha la këtë shënim në shkresën e sipërpërmendur, pasi 

kishte nënvizuar etiketimet që drejtori përdorte ndaj punëtorëve: ―Fort fjalë fyese!!! Kur nuk di çfar ti thotë: ti di ,„i 

humbur‟ ay e quan fjalë fyese!!! Mos i godisni kuadrot për të tilla gjëra që s‟janë fyese‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.855, Fl. 133-137. 
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punëtorisë karshi burokracisë. Kjo urrejtje nuk mund të kishte burim tjetër përpos 

frustrimit të masave urbane përballë përvetësimit të plotë të pushtetit, të privilegjeve dhe 

pozicioneve të statusit nga ana e një pakice, e cila në teori u shërbente atyre ndërsa në 

fakt u ishte kthyer në një klasë sunduese të mirëfilltë. Nën petkun e harmonisë dhe të 

zhdukjes së klasave realiteti urban fshihte një konflikt të pastër klasor. 

Nuk mund të analizohet kategoria e punëtorisë urbane në një sistem stalinist pa trajtuar 

problemin e mungesave të shumta në mallra dhe shërbime, të cilat përbënin një tipar 

klasik të ekonomive të tipit stalinist, dhe pasojave që këto mungesa kishin në 

botëkuptimin dhe sjelljen e masave urbane. Një pjesë e mirë e përditshmërisë së njerëzve 

të thjeshtë zihej nga problemi i sigurimit i të mirave materiale dhe shërbimeve në kushtet 

e një ekonomie që pamjaftueshmërinë  e mallrave të konsumit e kishte një tipar 

permanent. Ndaj dhe në letrat e banorëve urbanë drejt udhëheqësve të lartë kjo temë 

spikat dukshëm.
688

 Duke qenë se në gjirin e shteteve socialiste evropiane Shqipëria ishte 

shteti më i varfër, ky fenomen nuk mund të mos paraqiste një problem akut, qoftë për 

popullsinë ashtu dhe për autoritetet. Njësoj si në modelin origjinal sovjetik, edhe në 

sistemin stalinist shqiptar pamjaftueshmërisë i shtohej pabarazia në shpërndarjen e të 

mirave materiale dhe shërbimeve. Kjo pabarazi diktohej nga prioritetet politike të 

regjimit si dhe nga shtresëzimi shoqëror tipik i një shoqërie staliniste të pjekur.
689

 Në 

krye të piramidës shoqërore, sipas aksesit ndaj mallrave dhe shërbimeve, ishin zyrtarët e 

lartë partiako-shtetërorë, të ndjekur nga burokracia, ushtarakët, kuadrot teknikë si dhe 

intelektualët dhe artistët e favorizuar nga regjimi. Pas tyre vinin masat urbane me në krye 

punëtorinë dhe rininë studentore. Fshatarësia dhe grupet e përjashtuara si armiqësore ndaj 

regjimit zinin bazën e kësaj piramide, dhe përfaqësonin grupet më të privuara në mesin e 

një shoqërie ku privacionet përbënin normën e përditshmërisë. Siç kuptohet lehtësisht 

                                                           
688  Nga hulumtimi i letrave të popullsisë urbane, drejtuar autoriteteve të KQ në periudhën 1960-1961, duket se 

problemi kryesor në qytete ishte mungesa e strehimit dhe shërbimeve sociale, edhe pse nuk mungojnë raste të veçuara 

të ankesave për mallra konsumi. Në ndryshim nga qytetet, në zonat rurale spikat mungesa e ushqimeve, ku të shumta 

janë ankesat e popullsisë për to. Për të dhënë nga një shembull për secilin rast do të përmendim së pari një fragment 

nga letra e punëtorit Asllan A. nga Pogradeci, drejtuar Enver Hoxhës: ―..më falë i dashur dhe i shtrenjtë Henver se po 

të drejtohemi personalisht, për disa kërkesa që ka nevojë populli. Unë po vë re se këtu në Pogradec populli është bërë i 

pa kënaqur me partin. Nga se vjen kjo sikur partija të plotsojë këto kërkesa si për shembulli miellë gruri kur e nxierin 

leqë me vrasje të hysh me pallto të dalësh pa pallto, po dhe kg 1 të japin se më shumë është e pa mundur që të marësh, 

shokët që janë kompetent për këto gjëra venë i shiqojën popullin kurë bëjën bokës njëri me tjetrin dhe asë që marin 

ndonjë masë. Ju duket mëndja sikur janë ritur shumë i dashur Henver..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.855, Fl. 175-182. Nëse në qytete kishte probleme, në fshatra situata dukej shumë më e rëndë. Bile nuk mungonin dhe 

manifestimet popullore për të kërkuar ushqim. Një ngjarje e tillë, e ndodhur në Roskovec të Fierit, na rrëfehet nga një 

letër e punëtorit anëtar partie Refat K., drejtuar Enver Hoxhës: ―..dje në datën 5.VII.1960 në orën 10 paradite populli i 

koop. bujq. të bashkuar „Q. Stafa‟ bënë një demostratë duke u drejtuar zyrës së lokalitetit. Këtu asistonte dhe n/kryetari 

komitetit Ekzekutiv shoku Gori S., që kishte ardhur për të bërë mbledhje. Në kohën kur Gori hyri në lokalitet populli 

bëri një demostratë dhe u drejtua për në lokalitet ku ishte shoku Gori dhe i thonin duam bukë, duam bukë. Në këtë kohë 

shoku Llazi P. e tërheq popullin pranë klupit dhe u thotë: pse bëni kështu, por ata i bërtitnin Llazit duam bukë, duam 

bukë, se përndryshe do shkojmë e do hapim depot dhe do marim bukë. Kjo krizë ndodhet në gjithë Rethin e Fierit por 

më shumë në lokalitetin e Roskovecit...për shkak të bukës antari i koop vete dhe rri tërë ditën për të marë bukë, por më 

në fund s‟mer fare. Kështu përshembull familja e Todi P. e cila ish 2 ditë pa bukë dhe kur vete ditën e tretë më datë 

3.7.1960 për të marë bukë në furrë, atje i bie të fikët dhe bije që në këmbë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.855, Fl. 242-254. 
689 Shtresëzimi shoqëror në stalinizëm, sipas studiueses amerikane Sheila Fitzpatrick, identifikohet pikërisht nëpërmjet 

mundësisë për të pasur akses dhe një pozicion të privilegjuar në shpërndarjen e të mirave materiale, shërbimeve, 

ofiqeve dhe shenjave të statusit. Fitzpatrick, në studimin e saj mbi shoqërinë sovjetike të viteve 30-të, veçon këto 

kategori sociale si të privilegjuara në stalinizëm: burokratët, komunistët, kuadrot teknikë, intelektualët dhe punëtorët e 

dalluar, shih: Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 

1930s, Oxford: Oxford University Press,  2000, f. 95-106. 
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kemi të bëjmë me një ndarje thellësisht të pabarabartë të mallrave që shoqëria prodhonte 

ndërmjet grupeve shoqërore, një ndarje e padrejtë ku ata të cilët prodhonin shumicën e 

këtyre të mirave përfitonin pjesën më të vogël të tyre. Pamjaftueshmërisë dhe ndarjes së 

pabarabartë u shtohej edhe një tipar tjetër tipik i ekonomisë staliniste: cilësia e dobët e 

mallrave dhe shërbimeve. Këpucë që çaheshin shpejt, tekstile jo cilësore, ambiente 

banimi jashtë normave etj, qenë pasojë e një ekonomie që investonte pak në mallra 

konsumi dhe që theksin e vinte tek sasia dhe jo tek cilësia.
690

 Të tre këto tipare: 

pamjaftueshmëria, cilësia e dobët dhe ndarja e pabarabartë, qenë lehtësisht të 

konstatueshme dhe përbënin një problem madhor për masat e gjëra të popullsisë, sidomos 

për punëtorinë urbane. Nëse mungesave të shumta u shtohej edhe propaganda zyrtare, e 

cila bombardonte vazhdimisht publikun me mitin e bollëkut, konsumit dhe jetës së 

‗lumtur e kulturuar në socializëm‘, atëherë kemi një ndjesi dëshpërimi, zhgënjimi dhe me 

raste irritimi që identifikohet shumë qartë në komunikimin e njerëzve të thjeshtë me 

autoritetet.
691

 Punëtorët shpesh e identifikonin shkakun e mungesave të shumta materiale 

tek uzurpimi i tyre nga burokracia dhe nëpunësit, ose, në raste të tjera, tek paaftësia ose 

dashakeqësia politike, sabotimi, i po këtyre zyrtarëve në shpërndarjen e mallrave dhe 

shërbimeve.
692

 Ndaj dhe një temë dominuese në letrat e tyre, anonime ose të nënshkruara, 

zinin mallrat dhe shërbimet dhe aksesi në to. Letrat në këtë drejtim mund të ndahen në 

informuese, denoncuese ose sugjeruese. Në letrat informuese letërshkruesit njoftonin 

udhëheqësit e lartë për mungesën, shpërndarjen jo të drejtë dhe cilësinë e papërshtatshme 

                                                           
690 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e Mehmet S. nga Elbasani, drejtuar 

Enver Hoxhës: ―..Cilësia e mallrave të konsumit të gjerë ka shumë për t‟u dëshëruar, importohen shumë mallra lluksi 

që jetojnë shumë pak psh vjet kur u martova bleva për bashkëshorten një palë këpucë 2200 lekë kur dollëm rradhën e 

III-të në bulevard ato u çanë, me këtë rast kam mallkuar..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.814, Fl. 9-10. 
691 Për të dhënë një shembull mes varfërisë së punëtorisë urbane dhe bollëkut të propaganduar do të citojmë disa 

fragmente nga letra e punëtorit Vasil S. nga Korça, drejtuar Enver Hoxhës. Vasili kërkonte një kredi prej 50.000 lekësh 

nga shteti për të përballuar shpenzimet bazike familjare. Në letrën e tij bie në sy kontrasti mes jetesës së mjerueshme në 

realitet, të cilën punëtori e përshkruan në fillim të letrës, dhe bollëkut e socializmit imagjinar të propagandës, me të 

cilën autori e mbyll lutjen e tij: ―..I dashur Enver mar guximin edhe ju shkruaj këtë letër ku po ju tregoj hallet time 

familjare të cilat janë shumë të mëdha edhe të mjerushme jam i martuar me pesë fëmijë gruan dhe veten time që bëhem 

veti shtatë vetëm me penzionin tim prej tre mijë e katërqind lekë në muaj ku nuk i përballoj dot as me bukë ku më duhen 

njiqind e pezjetë lek në dit vetëm bukë por gjellë por veshmbathje por qira drita ujë edhe jam bërë që të vras veten edhe 

mos jetojë më jo nga gjë tjetër shumë herë më ka rënë rasti kur vete në shtëpi dhe fëmija babi duam bukë edhe qanin 

atëherë çmë mbetej mua të bënja vetëm të shisja ato pesë plaçka që kisha i shita tani skam më...më vjen shume keq që 

unë edhe fëmija ime të vuajm në këtë mënyrë pse luftova me armë në dorë për çlirimin e Atdheut edhe sot me 

profesijonin tim saldator ta ngre socializmin në vendin tim edhe Atdheun tim të dashur por fatkeqësia ime ndodhi që u 

bëra turbekulloz më shumë  nga meraku i fëmijëve kur i shikonja që vuanin, tani i dashur Enver po të doni vini dorën 

në zemër edhe më jepni ndihmën e fundit që edhe fëmija im të gëzohet si gjithë fëmija e tjerë e republikës sikundër që 

partia dhe pushteti iu dha apartementin që jetojnë në të me bollëk..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.789, 

Fl. 42-46. 
692 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një letër anonime nga qyteti i Burrelit, drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..Ju falenderojm për punën e madhe tuajën dhe për fitoret e mëdha që na sigurove më falni se po u qajmë 

hallin e madh që kan populli i rrethit të Burrelit vetëm nga nënpunsat vendas të cilët po sabotojnë direkt dhe po 

demolizojnë popullin karshi partisë por populli e kupton se nga i vjen e keqja. Të gjithë nënpunsat vendas që nga 944 - 

deri sot 1960 kanë përdorun pedagogji borgjeze dhe sjellje brutale me masat. Rustem Ll. sek. II i Partis në rreth po e 

turturon popullin fort po sillet si satrapi Zog bila ma keq. Populli ka duruar shumë se ka kujtuar se ky person po ban 

punën e partis, por tani aj e shef se ky po e çkëput popullin nga ajo që nuk do të çkëputet për gjithë jetën se partia qe 

ajo që siguroj lirinë e popullit. Bukë nuk i japin popullit turtura të mëdha në formë agjitacioni gjoja në emër të partis. 

Populli i Matit nuk i gëzon gjith liritë që i ka sigurue partia. Po çfytëzojn pozitën e tyre duke ba hakmarrje duke 

shtypur popullin, duke mos dërguar në shkollat e nalta duke i ba presione të shumta..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.814, Fl. 20-24. 
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të mallrave apo shërbimeve.
693

 Në ato denoncuese akuzoheshin zyrtarët dhe nëpunësit për 

paaftësi, abuzime dhe favorizime në prodhimin dhe shpërndarjen e tyre. Ndërsa letrat 

sugjeruese synonin të jepnin ide, nga këndvështrimi konsumatorit ose specialistit, mbi 

prodhimin dhe shpërndarjen e këtyre të mirave materiale apo shërbimeve.
694

 Ankesave të 

popullatës për anomali në shpërndarjen dhe cilësinë e mallrave, autoritetet zakonisht u 

përgjigjeshin duke nisur hetime administrative mbi shkaqet, dhe shpeshherë qortonin 

zyrtarët përkatës. Nga ana e tyre apartçikët përgjegjës synonin gjithmonë të 

shfajësoheshin e të minimizonin problematikën, duke nënvizuar faktorët aksidentalë ose 

duke fajësuar ankimuesit si elementë armiqësorë të cilët ekzagjeronin problemet, 

përhapnin thashetheme dhe panik, etj. Sipas dokumentacionit, problemi kryesor urban në 

këtë periudhë ishte shpërndarja me hatëre dhe padrejtësi e objekteve të banimit, dhe ai i 

bursave dhe të drejtave të studimit. Problemi i abuzimeve të apartçikëve në ndarjen e 

apartamenteve, ku disfavorizoheshin punëtorët dhe njerëzit e thjeshtë, ishte aq akut sa 

Enver Hoxha në disa raste, bazuar në shënimet e tij ortografike mbi shkresat zyrtare, u 

kërkonte në mënyrë kategorike burokratëve të lartë partiako-shtetërorë të hiqnin dorë nga 

abuzimet në kurriz të njerëzve pa miq dhe pa pozitë.
695

 Fakti që këto abuzime nuk u 

ndërprenë, por përkundrazi u shtuan, përbën një tregues të fuqisë së jashtëzakonshme që 

kishin rrjetet in-formale të pushtetit brenda strukturave burokratike. Nga përshkrimet e 

gjendura në lutjet e shumta të popullsisë për probleme strehimi na shpërfaqet një situatë 

tepër dramatike për sa i përket problemit të banesave urbane. Sigurimi i një banese me 

kushte minimale jetese ishte një dëshirë e zjarrtë jo vetëm e punëtorisë dhe e shtresave të 

thjeshta porse edhe e shumë nëpunësve të ulët dhe intelektualëve. Ky fenomen, i 

konstatuar gjithashtu edhe modelin sovjetik, ku uria për strehim ja kalon edhe asaj për 

mallra konsumi, ishte padyshim produkt i urbanizimit të shpejtë dhe i investimeve të 

ulëta shtetërore në ndërtimin e banesave. Të ngjeshur në pak metra katrorë, shpeshherë në 

ambiente të cilat nuk i plotësonin kushtet higjienike, familjet e mëdha në numër të 

punëtorëve qaheshin vazhdimisht se nuk po i shijonin frytet e socializmit. 

Pamjaftueshmëria e hapësirave për banim  bëhej shkak jo vetëm për çrregullime të 

shpeshta të natyrës neurotike porse edhe e konflikteve të shumta mes anëtarëve të 

familjeve dhe komshinjve, duke dërrmuar kësisoj propagandën e regjimit për një ‗jetesë 

                                                           
693 Për të dhënë një shembull do të citojmë një telegram nga Kantieri i Rruga-ura i Elbasanit, drejtuar KQ: ―..seksioni 

tregëtis elbasan nuk furnizon 100 puntor mbetën pa buk pik lutemi ndërmjetësoni..‖, shih: : AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.855, Fl. 20-22. 
694 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një rast të ndodhur në Tiranë. Shtetasi Tahir D. u paraqit 

në KQ me një sugjerim për Drejtorinë e Tregti Financës pranë këtij institucioni. Punonjësi i aparatit i cili e priti Tahirin 

i referoi sugjerimet e qytetarit: ―..Thotë se për shitjen e Qymyrit me çmim të lirë, është caktuar një dyqan në rrugën 

Hoxha Tahsim dhe për të marrë 5 kg. Qymyr duhet të rrish tërë ditën. Gjithashtu thotë se në këtë vend është bërë një 

baltë e madhe nga grumbullimi i njerëzve sa që nuk mund të kalosh dot pa çizme. Kërkoi të ndërhyhet për të hapur dhe 

dyqane të tjerë për shitjen e qymyrit dhe të jepet më shumë se 5 kg. për të evituar vajtjen për ditë për të blerë qymyr..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.855, Fl. 18-19. 
695 Për të dhënë një shembull tjetër në këtë drejtim do të përmendim rastin e Malo Xh. nga Durrësi. Në një letër drejtuar 

Enver Hoxhës Maloja, një arsimtar me stazh 25 vjeçar përshkruante vuajtjet familjare për strehim dhe indiferencën e 

autoriteteve të Durrësit ndaj problemit të tij. Në shkresën e vet sqaruese për KQ Komiteti partisë Durrës vinte në dukje 

se kishte dhe shumë arsimtarë të tjerë me problemin e Malos ndaj dhe se ky i fundit duhej të priste radhën të cilën do ta 

përcaktonte një komision i ngritur për këtë problem nga ana e Komitetit. Enver Hoxha, dukshëm i paduruar, la këtë 

shënim në shkresën e KP Durrës: ―Ti jepet brenda muajit shtepi – Ka 25 vjet arsimtar – Komisioni le ta bëjë punën e 

vet më von. Të më lajmërohet përfundimi pozitiv. Ndryshe do të dërgoj kontrollin dhe do të gjej me 10-tra për mos 

thënë me qindra që se meritojnë dhe janë strehuar..‖. Autoritetet njoftuan se Malos do ti jepej shtëpi në kontingjentin e 

parë të ndërtimeve të reja, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 53-57. 



195 
 

të kulturuar‘ të punëtorisë në qytetin e ri socialist.
696

 Nuk mungonin dhe rastet e 

familjeve punëtore të nxjerra jashtë me forcë nga autoritetet dhe përmbarimi gjyqësor, 

duke cenuar në realitet mitin e përkujdesit ndaj të dobëtëve në socializëm.
697

 Kjo krizë në 

banesa ishte pasojë e përqendrimit të buxhetit publik në sektorët prodhues të ekonomisë, 

e fluksit të madh të punëtorëve nga fshatrat, si dhe e abuzimeve dhe trajtimit preferencial 

nga burokratët partiako-shtetërorë. Në letrat e tyre, njerëzit i përshkruanin udhëheqësve të 

lartë me detaje  kushtet e vështira ku banonin, duke shpresuar në mëshirën dhe empatinë 

e krerëve të lartë të shtetit. Problemet e tyre shëndetësore dhe vuajtjet e fëmijëve ishin 

mjetet kryesore në këtë drejtim. Ata nuk harronin të përmendnin punën e tyre në shërbim 

të regjimit dhe betimet për besnikëri dhe mirënjohje.
698

 Ndërhyrjet e udhëheqësve të lartë, 

sidomos Enver Hoxhës, ishin të formave të ndryshme. Në disa raste ata urdhëronin 

plotësimin e menjëhershëm të kërkesës së lutësit, sidomos kur ky i fundit ishte një person 

                                                           
696 Grumbullimi i fshatarëve të urbanizuar në hapësirat e pakta urbane, ku shumë familje mbanin me vete edhe kafshë 

shtëpiake, nën ndikimin e zakoneve rurale dhe si burim produktesh ushqimore në kushtet e mungesave të tyre në 

dyqane, do të prodhonte konflikte sociale dhe kulturore të cilat arbitroheshin nga autoritetet partiako-shtetërore. 

Aspekti më interesant në këtë drejtim është përdorimi i gjerë i ‗luftës së klasave‘ në këtë konflikt, një tregues ky i 

karakterit funksional të denoncimit politik në stalinizmin shqiptar. Për të dhënë një shembull do të përmendim një rast 

të tillë. Në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës punëtorja Meropi K. ankohej për komshinjtë e saj:―..kam ardhur në 

rrugën konferenca e Pezës në vitin 1953 dhe banoj në Nr. 186 shtëpisë vetë i 6-të buri e grua dhe 4 femijë. Para se të 

hyj në punë punoja si aktiviste me organizatën e gruas por duke parë se një ditë gruaja e Vasil K. e bija e një çifligari 

më ofendon duke më thënë se imoralët bëjnë punë shoqërore (kam qenë me antarin e kësh. Frontit Sokrat K. për 

rregjistrimin e pulave) Po kështu dhe kur hyra në punë në kombinat thoshte se kurvat venë në kombinat e punojnë. Me 

ardhjen e kapiten II-të Cane N. punonjës i Degës 6 Ministrinë e P. Mbrendëshme punët në vendbanimin tonë shkojnë 

shumë më keq. Qysh me ditën e parë ky erdhi me pallë në dorë. Na bëri familje reaksionare për arsye se pa një qylym. 

Më vonë na vë kotecin e pulave në dritaren e guzhinës megjithë ndërhyrjen për të zgjidhur në mënyrë shoqërore me 

arsye ky nuk u bind. Më vonë më kërcënon dhe më ofendon kuçkë dhe do të vras...Për arsye grindjesh dhe ofendimesh 

të një mbas njëshme neve jemi drejtuarë kësh. Pop. lagjes organizatës së Partisë dhe dikasterit ku bën pjesë personi 

por nuk shohim të merret asnjë masë. Ay merr angazhim se nuk i përsërit por në fakt vepron ndryshe. Formon grupe 

njerëzish me përbërje jo të mirë i psh. Bajram M. revizionuarë nga partia dhe kapterr i ballit, Vasil N. kryetar komune 

dhe dekaden etj dhe duke i mobilizuarë dhe gratë hedhin turli fjalë me qëllim që të shkaktojnë grindje. Kanë bërë një 

raport në kësh. Pop. lagjes 6 duke më cilësuar si prishësh të qetësisë dhe kanë propozuar largimin nga lagja...Qëllimi i 

tyre ishte që të na izolojn dhe të na prishin shtëpinë duke më ndarë nga burri ose të na semurin dhe të na bëjnë të 

pavlefshëm për Shtetin dhe Partinë..‖. Komploti imagjinar ishte produkt i çrregullimit neurotik të vetë Meropit siç na e 

konfirmon edhe shkresa zyrtare mbi këtë çështje: ―..Në verifikimin që iu bë ankesës së saj rezulton se, vetë Meropi nuk 

është në regull, pse ajo nuk grindet vetëm me Canen me të gjithë komshit e tjerë, ajo vuan nga nervat dhe kërkon shkak 

grindjeje..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 172-181. 
697 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e 22 familjeve në Korçë të cilat i dërguan një telegram urgjent 

Enver Hoxhës: ―..Kemi hyrë në apartamentin N. 7 rr. Viktimat e Ravonikut pa vendim – Kemi qenë jashtë qysh në 

kohën e tërmetit. Jemi drejtuar organeve kompetente po na kanë mbajtur me sot me nesër dhe tani vendosën të na 

nxjerrin. Banesat që kishëm inspektori sanitar i ka nxjerrë të pa banushme. Është ftohtë bie dëborë dhe jemi me fëmijë. 

Ndërhyni të rregullohet ky hall..‖. Komiteti i partisë Korçë njoftonte se familjet do të nxirreshin nga apartamenti i 

zaptuar sepse kishin hyrë pa autorizim, por Enver Hoxha nuk ishte i këtij mendimi, siç na dëshmon shënimi i tij mbi 

shkresën në fjalë: ―Komitetit të Partisë ti hiqet vërejtje e rëndë që nuk drejton si duhet punët nëpërmjet K. Ekzek., dhe 

lejohen anarshi në strehim. Ku i kishin sytë shokët që i lanë dhe u strehuan familjet dhe tash fare lehtë i nxjerrin. Le të 

vrasin vehten tash pa autoriteti i P. dhe Pushtetit të mos preket nga pakënaqësit që do rrjedhin‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.784, Fl. 76-78. 
698 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e mësuesit Masar Sh. drejtuar Enver Hoxhës: 

―..Familja e ime, e përbërë prej gruas dhe dy fëmijve, njëri 18 vjeç dhe tjetri 5 vjeç, banojmë prej vitesh në një shtëpi 

ku kemi një odë e një guzhinë (guzhina në katin e parë dhe oda në katin e dytë), veç kësaj këtu nuk hyn asnjë rreze 

dielli. Në këto kondita jemi të detyruar të banojmë që të katërt në këtë odë të vetme. Në një gjendje të tillë është shumë 

e zorshme jetesa dhe rritja e fëmijve me shëndet, sidomos në rastin tim se djalin e vogël e kam të sëmurë prej dy 

vjetësh, shëndeti tij ka qënë dhe vazhdon të mbetet preokupant. Natyrisht si çdo prind më prokupon shëndeti fëmijve 

sesa çështja komoditetit. Veç kësaj në këto rrethana nuk mund të kryejmë edhe detyrat që kemi së bashku me sime 

shoqe si arësimtarë...Kontributi im qysh para lufte dhe qënia ime anëtar i Partisë qysh prej themelimit të saj dhe 

mbajtja e triskës së Partisë në këto njëzetë vjetët me nder, pa asnjë dënim partie, më lejojnë të kërkoj një gjë kaq të 

vogël, por që për mbarëvajtjen e gjithë familjes time është e madhe..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.784, 

Fl. 138-140. 
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me merita dhe besnikëri të sprovuar ndaj regjimit. Në raste të tjera udhëheqësit 

mjaftoheshin duke instruktuar burokracinë të tregonte më shumë kujdes ndaj rasteve të 

cituara në lutjet dërguar Komitetit Qendror. Në raste të tjera ata e injoronin lutjen, duke e 

adresuar lutësin tek organet shtetërore kompetente. Në të gjitha rastet krerët e PPSH-së i 

kushtonin vëmendje lutjeve dhe sidomos ankesave për strehim, fakt që vërtetohet nga 

shënimet e tyre të shumta ortografike, dhe kërkonin nga organet vartëse informacion të 

detajuar mbi identitetin e letërshkruesit, biografinë e tij, si dhe mbi problemin konkret që 

ngrihej në letër. Gjithashtu të shumta ishin dhe lutjet e ankesat nga punëtorë dhe studentë 

për të siguruar të drejta arsimimi dhe bursa nga organet shtetërore.
699

 Edhe këtu nuk 

mungonin rastet e ankesave të popullsisë ndaj abuzimeve dhe hatëreve të zyrtarëve, duke 

denoncuar nepotizmin, klientelizmin dhe luftën e vakët të klasave ndaj shtresave dikur të 

privilegjuara.
700

 Zakonisht krerët e Partisë së Punës ishin mbështetës ndaj kërkesave të 

punëtorisë për shkollim dhe për kushte studimore, duke nxitur burokracinë të trajtonte 

drejt kërkesat e tyre. Pas strehimit dhe shkollimit, tema që dominonte në letrat e 

popullsisë urbane ishin kërkesat për asistencë të specializuar mjekësore dhe për shërbime 

sociale. Lutësit, pasi përshkruanin sëmundjen nga e cila vuanin dhe historikun e trajtimit 

të tyre mjekësor, kërkonin tu mundësohej vazhdimi kurimit me shpenzime shtetërore në 

klinika jashtë shtetit, zakonisht në BS ose në vendet e demokracive popullore.
701

 Në 

shumicën e rasteve autoritetet e larta nuk pranojnë tu akordojnë një trajtim të tillë 

preferencial njerëzve të thjeshtë, edhe për shkak të nevojës shtetërore për valutë të fortë, 

                                                           
699 ―..Udhëheqësi ynë i dashur shoku Hysni! Jemi nxënësit: Bardhylkë P. nga Vidhkuqi dhe Ëngjëll Ll. nga Gjançi. Që 

të dy mbarojmë klasën e shtatë të shkollës shtatëvjeçare në Vidhkuq. E pa harruar është për ne dita e 20 marsit 1959, 

kur ju i dashur udhëheqës erdhët në klasën tonë (Vidhkuq), na përqafuat me dashuri atërore e na pyetët ç‟na pëlqente 

të ndiqnim si të mbaronim kl. e VII-të. Dëshira jonë ishte dhe është për doktor. Na premtuat me buzagaz dhe na uruat 

si doktora t‟ardhshëm. Premtimi tuaj na bëri të fluturonim nga gëzimi. Meqënëse po mbarojmë shtatëvjeçaren me 

rezultate shumë të mira po u dërgojmë këtë letër që të na plotësohet dëshira „Politeknikumi mjekësor‟..‖. Hysni Kapo la 

këtë shënim në praktikën përkatëse: ―T‟u kthehet përgjigje të bëjnë lutjet sipas rregullit. T‟i thuhet Xhokos (Ramadan 

Xhangollit, asokohe sekretar i Komitetit të partisë Korçë, SM) të interesohet për këtë kur të caktohen bursat‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 29-32. 
700 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e letrës së majorit të UP Hysen H. drejtuar KQ. Në letër oficeri e 

quante të padrejtë trajtimin e mirë që i bëhej familjes së Hamit V. duke u dhënë të drejta studimi 5 djemve nga kjo 

familje. Kjo për shkak se familja në fjalë, me origjinë nga fshati Vishoshicë i Korçës, kishte qenë simpatizuese dhe 

kontribuuese me Ballin Kombëtar dhe si pasojë disa nga anëtarët e saj ishin pushkatuar nga regjimi, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.812, Fl. 50-53. 
701 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit të PTT-së Maqellarë Zeqir H. drejtuar 

Enver Hoxhës: ―..Më kanë vdekur 4 djem e tri vajza të gjithë në përfundim nga sëmundje tokës (Epilepsi) tani kam 

vetëm dy vajza më e madhja 22 vjeçe ma e vogla 11 vjeçe, e vogla disi mirë me shëndet dhe vazhon klasën 4 fillore e 

madhja 18 vjet e goditur nga sëmundja e tokës, e ka paralizue krahun e majtë, skemi lanë gja pa ba për ta, skam lanë 

mjek e nevrolog pa kërkue. Doktorët thonë ka një lezion definitiv në tru në anën e djathtë nuk po i gjendet dermani 

sëmunja e zen gjithnja po vuajmë shumë në shtëpinë tonë prej saj kemi mort natë e ditë edhe gjumin e natës nuk po e 

bajm tamam, i kemi haruar të thuash vdekjen e fëmijve të parë karshi kësaj fëmije që e kemi për ditë e natë xhenaze në 

duar e që kërkon shërim nga ne si prindër e neve qajmë e lotojmë për të se skemi çti bajmë, unë nënpunës, gruaja e 

vetme e thyeme në moshë dhe e lodhun spo mundet ma i bo ballë ma shërimit të saj prandaj të lutemi shumë si fëmija 

babës, të na ndihmoni e të na shpëtoni nga kjo vuajtje e mjerim, këtë vajzë si bijën tuaj mbasi ashtë e re ta dërgoni 

jashtë shtetit në Bashkimin Sovjetik ose në ndonjë vend të Demokracisë Popullore ku ka mundësi shërimi saj e në 

pamundësi të dërgimit jashtë shtetit të mbahet në spitalin e Tiranës deri sa të shërohet plotësisht mbasi për neve si 

prindë u lodhëm shumë, na u nxi jeta, aq sa nga dhimbja janë ba të pa durueshme vuajtjet e saja në duart tona..‖. Në 

informacionin drejtuar Enver Hoxhës mbi rastin në fjalë, sekretari tij personal Haxhi Kroi theksonte se: ―..Duke marë 

parasysh që trurin e ka të cënuar vështirë se gjen shërim edhe jashtë, por për sodisfaksion mendoj të porositet 

Ministria e shëndetësisë që ta nxjerin çupën e tij në komision qendror mjekësor dhe nëse shihet se gjendja e saj është e 

pashërueshme t‟i mbahet vajza në spitale, ku jo vetëm shërbimet do t‟i bëhen më mirë, po dhe prindërit e saj të thyer në 

moshë do të shpëtojnë së paku nga vuajtjet shpirtërore të përditëshme..‖. Enver Hoxha la këtë shënim mbi shkresën e 

sipërcituar: ―Le ti drejtohet ay vetë pushtetit, po ti pranohet ca më mirë‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.835, Fl. 4-8. 
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duke i adresuar ata tek qendrat shëndetësore brenda vendit. Por nuk mungojnë edhe rastet 

e veçanta ku njerëzve të thjeshtë u plotësohej kjo kërkesë. Kjo përbën një konfirmim të 

natyrës sociale tipike të regjimeve staliniste, natyrë sociale nga e cila përfitojnë relativisht 

më shumë zyrtarët partiako-shtetërore, por edhe shtresat e ulëta të shoqërisë, përveç të 

përjashtuarve. Nuk mungonin dhe denoncimet karshi mjekëve që neglizhonin në kryerjen 

e detyrave karshi popullsisë. Në të tilla raste organet udhëheqëse ndërmerrnin hetimet 

paraprake, dhe pas verifikimeve nuk ngurronin të ndëshkonin mjekun nëse fajtor.
702

 

Krahas kërkesave për shërbim shëndetësor, spikasin dhe kërkesat për shërbimet 

përkujdesëse ndaj fëmijëve, për kopshte dhe çerdhe. Në to letërshkruesit luteshin tu 

sigurohej një vend për fëmijët e tyre pranë shërbimeve, në kushtet e mbingarkesës së 

shkaktuar nga fluksi i madh i punëtorëve drejt qytetit dhe numrit të madh të fëmijëve për 

familje. Në letra nuk mungonin gjithashtu edhe ankesat për trajtim preferencial, në 

pranimet në kopshte, të fëmijëve të zyrtarëve dhe nëpunësve në kurriz të  fëmijëve të 

punëtorëve.
703

 Udhëheqësit partiakë ndërhynin duke i instruktuar autoritetet përkatëse të 

respektonin ligjin dhe tu gjenin vend në kopshte edhe fëmijëve të njerëzve të thjeshtë. 

Gjithashtu për jetimoret dhe azilet kishte lutje të shumta nga ana e pleqve të vetmuar, 

personave me aftësi të kufizuara dhe fëmijëve të braktisur. Drejtuesit e PPSH-së 

udhëzonin organet kompetente të kujdeseshin për këto kategori në nevojë, bile në disa 

raste urdhëronin tu bëheshin atyre dhurata ose tu transmetoheshin përshëndetjet nga ana e 

tyre. 

 

                                                           
702 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e mjekut Sherif K. drejtuar Enver Hoxhës. Mjeku 

bashkë me një kolege të tij ishin marrë të pandehur me akuzën e vdekjes së shkaktuar nga pakujdesia, ndaj dhe në 

letrën e tij ai përpiqej të shfajësohej:  ―Do të kishja dashur të paraqitesha personalisht te ju, por më vjen shumë rëndë 

t‟ju takoj: për një mjek të ndershëm e të ndërgjegjshëm, ska gjë më të rëndë se t‟i vdesë i sëmuri që edhe mund të mos 

vdiste. Kjo ndodhi në spitalin t‟onë me një të sëmurë që kishja unë në mjekim...Për shumë mjekë dhe për mua vdekja 

nga penicilina është e diskutushme po të marim parasysh të sëmurën Xh., e cila ishte sensibël edhe për barna të tjera, 

edhe nga injecionet kur i bëheshin. Ajo kishte bërë penicilinë edhe në raste të tjera. Por fakti që e sëmura vdiq mjafton 

që mua si mjek të ndërgjegjshëm më bën të më vrasi shumë ndërgjegja dhe të nxjerr të gjitha mësimet që dalin nga ky 

aksident...Shoku Enver rasti Sanije Xh., i është denoncuar Prokuroris, unë dhe mjeku ordinator Dr. Katerina Ç., siç 

duket nga hetimet po i referohemi gjyqit. Prokurori mbështetet si duket nga një raport i disa mjekve të kryesuar nga Dr. 

Pavlo P., i cili unë mendoj flet më tepër në parim, pa patur parasysh sa duhet gjendjen e të sëmurës. Nuk i trembem 

vendimit të gjyqit, Sh. Enver, por më vjen jashtëzakonisht rëndë të dal para gjyqit për aksident të tillë, ku pa kujdesia 

ësht shkaku më i fundit nëqoftë se është një nga shkaqet. Në mjekësi fatkeqësisht ka pasur aksidente, dhe do jetë shumë 

e vështirë të evitohet ndonjë aksident i tillë..‖. Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e mjekut: ―Gjyqi të bëjë punën e 

vet dhe mjeku të ketë shumë kujdes‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.835, Fl. 1-3. 
703 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtores Hatixhe D. nga 

Elbasani, drejtuar Enver Hoxhës: ―..Kam nderin tu shkruaj si ma posht.. Kam 4 vjet që jam puntore e kombinatit drunit 

Nako spiro Elbasan. jam Nan me 4 fëmi ma i madhi asht në moshën 8 vjeç kurse tjetër natyrisht ma vegjël. Burri timi 

punon puntor siç shkruhet dhe nga vërtetimi bashkangjitur. Përveç rrogës time që kishja ma para dhe rrogës burrit nuk 

kam ndonjë të ardhur tjetër nga 4 fëmij që kam 2 mat mdhejt për fatin tim të keq ikam me kartel pranë dispanceris Anti 

TBC. Mëfalni Shoku Enver se për hertpar mar guximin me ju shkrujt juve shoku Enver sepse nuk kam nga jap tjetër 

sepse nuk pom qahet halli. Kam matepër se 3 jav që vërtitem lart e posht nga drejtoria Ndërmarrjes nga Zyra ekuadrit 

për arsye se më kanë nxjerr fëmit nga çerdhja për kët të padrejt nuk kam lan zyrë pa vajtur por për fat të keq nuk gjeta 

derman. përfundimisht edhe në komitetin e partis Elbasanit vajta dhe nuk mu zgjidh problemi ja mthoshte se ti ke dy 

fëmi dhe ne mot ban dhe nji tjetër nuk mund të disponojm çerdhe për ty. nqoftse partia nuk i do fëmijt tadimë që të 

marim masa po unë di që partia në qëndër të vëmëndjes ka fëmijt. Shoku Enver në çerdhen ton ka nana që në shpit e 

tyre kan dhe vjerra kurse fëmijt e tyre kalojn në çerdhe ndërsa për fëmijt e neve puntorve thon se nuk ka vend në 

çerdhe..‖. Pas ndërhyrjes së KQ Hatixhesë iu pranuan dy fëmijët në çerdhe, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.858, Fl. 54-60. 
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3.1 - “..na futn në thest na lidhë grykën me brest dhe tani na rrëkëlleu..”
704

: Stalinizmi 

shqiptar, tiparet e përgjithshme  

 

Në këtë studim, deri më tani, kemi trajtuar së pari këndvështrimet kryesore teorike rreth 

fenomenit stalinist nga ana e studiuesve më në zë të fushës. Pasi përshkruam tiparet e 

regjimit sovjetik të tipit stalinist, u ndalëm në paraqitjen e teorive kryesore interpretuese 

rreth tij. Në pjesën e dytë u përqendruam në trajtimin e korrespondencës midis kategorive 

të ndryshme shoqërore dhe regjimit shqiptar nga njëra anë, si dhe në raportin e shtresave 

të ndryshme shoqërore mes tyre nga ana tjetër. Analizuam kësisoj se cilat ishin grupet 

kryesore në gjirin e shoqërisë staliniste shqiptare në fillimet e viteve 60-të të shekullit të 

shkuar, interesat dhe qëndrimin e tyre. Në këtë pjesë do të ndalemi tek analiza e natyrës, 

mënyrës së funksionimit, si dhe tek pasojat shoqërore të fenomenit stalinist në realitetin 

shqiptar të viteve nën studim. Ky kapitull është projektuar si një lloj sinteze e dy 

kapitujve të mëparshëm, ai synon të integrojë realitetin stalinist shqiptar në kërkimin 

bashkëkohor shkencor rreth këtij fenomeni me përmasa ndërkombëtare. Objektivi ynë 

parësor këtu është përdorimi paradigmave kryesore me qëllim kuptimin dhe interpretimin 

e realitetit stalinist shqiptar. Ndaj dhe struktura e kësaj pjese është e ndarë në bazë të 

fushave kryesore të hetimit shkencor rreth regjimeve të tipit stalinist. Sigurisht që nuk 

është në qëllimin tonë këtu dhënia e një interpretimi të plotë ndaj këtyre problematikave 

jashtëzakonisht komplekse. Kjo është jashtë mundësive dhe aftësive të një studimi ose 

studiuesi të vetëm. Objektivi i këtij kapitulli, si dhe gjithë punimit në tërësi, është thjesht 

ndërmarrja e një hapi të parë interpretues, ku regjimi stalinist shqiptar trajtohet nën 

këndvështrimin e teorive shkencore mbi modelin e tij origjinal sovjetik, së bashku me 

‗këndvështrimin nga poshtë‘, nëpërmjet dokumenteve origjinale të cilat na përçojnë zërin 

e masave të gjëra të popullsisë që jetuan në atë sistem. Ndaj dhe ky studim, siç e kemi 

theksuar edhe në hyrje, më shumë sesa dhënien e një shpjegimi të plotë ndaj disa prej 

problemeve më të dukshme të realitetit stalinist shqiptar, synon çeljen e një shtegu të ri 

analize, një shteg i cili gërsheton qasjen teorike bashkëkohore me metodat e hulumtimit 

tipike të historisë sociale, duke drejtuar objektivin e kërkimit shkencor jo më drejt 

‗politikës së madhe‘, por drejt shtigjeve të pafundme të shoqërisë, grupeve të saj, kulturës 

së saj, parë në elementët e vetë statikë dhe dinamikë. ‗Politika e madhe‘, nën 

këndvështrimin tonë, përbën kryesisht një pasqyrim të raporteve shoqërore dhe 

rrethanave konkrete kombëtare dhe ndërkombëtare, ajo nuk mund të kuptohet nëse nuk 

analizohen më parë elementët shoqërorë që qëndrojnë në bazën e çdo fenomeni politik. 

Modeli stalinist në përgjithësi, si edhe stalinizmi shqiptar në veçanti, nuk përbën një 

përjashtim ndaj këtij rregulli. 

Le ta nisim analizën tonë me një konstatim bazik. Në vitet e mara nën studim regjimi 

shqiptar mund të cilësohet pa dyshim si një regjim i tipit klasik stalinist, si një 

implementim i suksesshëm i modelit sovjetik në kontekstin shqiptar.
705

 Nëse e analizojmë 

regjimin shqiptar në katër drejtimet kryesore që studiuesi australian Graeme Gill sugjeron 

                                                           
704 Fragment i shkëputur nga një letër drejtuar Enver Hoxhës nga Haki C. nga fshati Grabovicë i Pogradecit, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.912, Fl. 12-17. 
705 Mbi karakterin stalinist të regjimit shqiptar ekziston një konsensus i gjerë midis studiuesve të ndryshëm. Siç do të 

theksonte Arshi Pipa: ―..Politika e tij (Regjimit shqiptar, SM) ishte e një konformizmi të plotë ndaj gjithë asaj që 

mbante etiketën e Bashkimit Sovjetik: në asnjë nga satelitët e tjerë nuk ishte kopja kaq e ngjashme me origjinalin..‖, 

shih: Pipa Arshi, Stalinizmi shqiptar: Aspektet ideo-politike, Tiranë: IKK&Princi, 2007, f. 28.  
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në çdo analizë ndaj stalinizmit - atë politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore - na 

shpërfaqet një ngjashmëri befasuese. Në aspektin politik duket qartësisht degradimi 

institucioneve vendimmarrëse dhe kontrolli burokratik i aparatit mbi strukturat politike. 

Simboli më i spikatur në këtë drejtim ishte padyshim diktatura personale e sekretarit të 

parë të KQ të PPSH-së, Enver Hoxhës, dhe e rrethit të ngushtë të udhëheqësve të lartë 

partiakë qendrorë rreth tij. Kjo vërtetohet qartësisht në korrespondencën mes segmenteve 

shoqërore dhe autoriteteve, duke përbërë një tipar që identifikohej lehtësisht edhe nga 

njerëzit e thjeshtë. Pjesa dërrmuese e letrave të popullsisë, siç e theksuam edhe më lart në 

këtë studim, nuk i drejtohen institucionalisht organeve kolegjiale partiake ose enteve 

shtetërore kompetente në lidhje me problemin në fjalë, porse personalisht udhëheqësit të 

lartë, ose udhëheqësve të tjerë të KQ.
706

 Në këtë drejtim tipologjia e lutjeve të popullsisë 

drejtuar pushtetit na projekton një regjim tipik patronal, gati-gati një lloj sulltanati 

burokratik, dhe jo një regjim ultra-modern dhe demokratiko-popullor siç vetë-cilësohej 

regjimi. Nga informacionet e përfituara nga denoncimet dhe ankesat e shumta të 

popullsisë, mund të pohojmë se i njëjti fenomen i konstatuar në qendër ishte i reflektuar 

në shkallë më të vogël edhe në hallkat inferiore të strukturës administrative partiako-

shtetërore, në qendër si dhe në periferi. Në shumë ndërmarrje e institucione njerëzit e 

thjeshtë ankoheshin për sjelljen e drejtorëve, sekretarëve të komiteteve të partisë, 

kryetarëve të kooperativave dhe lokaliteteve; për abuzimet me pushtetin dhe frymën e 

tyre anti-demokratike karshi qytetarëve, fshatarëve dhe punëtorëve.
707

 Sigurisht që 

diktatura personale e aparatiçikëve, që nga Enver Hoxha dhe deri tek një kryetar i 

thjeshtë kooperative, ishte, nën këndvështrimin tonë, një produkt i qartë i dobësisë së 

institucioneve vendimmarrëse, fenomen ky që mund të konsiderohet njëkohësisht si 

shkak dhe si pasojë e kontrollit të tyre nga ana e zyrtarëve të aparateve, duke tjetërsuar 

kështu karakterin e tyre demokratiko-popullor. Shkaqet e këtij degradimi burokratik, nën 

këndvështrimin tonë, mund të ndahen në dy drejtime: kulturore dhe strukturore. Shkaqet 

kulturore mund të sintetizohen në prapambetjen e madhe politike të masave të gjera të 

popullsisë. Një sistem ultra-modern, siç ishte në parim një regjim i tipit bolshevik, i 

transplantuar në një kontekst shoqëror pre-modern, siç ishte rasti i Shqipërisë - por edhe 

ai i Rusisë sovjetike - ishte i destinuar të pësonte një metamorfozë të këtillë anit-

demokratike për t‘ju përshtatur kushteve konkrete shoqërore ku ai mori jetë. Ndërsa 

shkaqet strukturore duhen kërkuar si fillim tek vetë modeli, tipare të caktuara e të cilit 

lehtësonin kthimin e tij në një instrument në duart e një pakice për të shtypur shumicën e 

shoqërisë. Kështu për shembull: parimi leninist i ‗centralizimit demokratik‘, më shumë 

sesa të ruante unitetin ideologjik dhe politik të partisë, shërbeu si një mjet tejet efikas për 

kapjen e saj nga ana e një pakicë dhe zhveshjen e anëtarësisë nga sovraniteti politik. Por, 

                                                           
706Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e letrës së Neshat K. nga Berati, drejtuar Enver 

Hoxhës. Letërshkruesi lutej për ndërhyrjen personale të sekretarit të parë pranë autoriteteve të Beratit për akordimin e 

kartës së frontit për familjen e tij e cila kishte qenë mbështetëse e Ballit Kombëtar gjatë LANC: ―..I shtytur nga një 

hallë shumë i madhë, mar iniciativë dhe ju shkruaj këtë letër, me besim të plotë se ashtu si gjithmonë dhe në rastin tonë 

do të na ndihmoni dhe të na shpëtoni nga vuajtjet e rënda shpirtërore..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.810, Fl. 29-37. 
707 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim letrën e punëtorit të ekspeditës gjeologjike të Bulqizës 

Ukshin H., drejtuar Enver Hoxhës. Ukshini denonconte sjelljen autoritare dhe brutale të sekretarit të partisë së 

ndërmarrjes: ―..shoku Mehmet A. me datë 19 maj 1960 në një sallë ku po baj leximi i shtypit me rastin e Kongresit III të 

PPSh i tha nji punëtorit që doli jasht me qenë se ishte i sëmur tuj e cilësue se gjoja punëtori i qujtur Aqif T. asht 

rëvizjonist, shovinist dhe jo ai por gjithë ata punëtorë që skanë ardhë këtu në mbledhje. Jo vetem ky rast por ky rrin tuj 

ju thënë punëtorëve se unë jam Enver Hoxha këtu dhe ju lidh natën në gjumë dhe ju nis në Peshkopi në burg..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 99-103. 
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sipas këndvështrimit tonë, elementi më përcaktues strukturor duhet identifikuar tek 

prapambetja e madhe ekonomike e vendit, prapambetje e cila nxiste vetvetiu përdorimin 

e pushtetit publik në benefit të nevojave materiale të një pakice të veshur me autoritet 

politik. Edhe dobësia e kontrollit të qendrës ndaj hallkave inferiore përbën një fenomen të 

konstatueshëm edhe në rastin shqiptar. Duke qenë se këto hallka administrative ishin 

kthyer në një farë mase në mjete në shërbim të interesave politike dhe materiale të 

apartçikëve, ato kishin përfituar një autonomi relative, si nga qendra ashtu dhe nga masa 

e popullsisë.
708

 Ndaj dhe përdorimi i terrorit, shtrëngimit policor kundrejt aparatit nga ana 

e qendrës, si një mjet i domosdoshëm për ruajtjen e hierarkisë. Ky përdorim i terrorit 

karshi zyrtarëve nga ana e udhëheqjes së lartë kishte mbështetjen e masës së popullsisë, e 

cila, nëpërmjet denoncimeve të shumta me anë të letrave, luante një rol tepër aktiv në 

këtë drejtim.
709

 Pikërisht spastrimet e vazhdueshme të ndërmarra nga udhëheqësit 

                                                           
708 Shumica dërrmuese e denoncimeve të zyrtarëve nga ana e njerëzve të thjeshtë theksonin pikërisht shkëputjen e 

institucioneve nga kontrolli qendror, vendosjen e tyre në shërbim të interesave të drejtuesve dhe tarafeve të tyre, dhe 

mbi pasojat që kjo kishte mbi jetën e përditshme të popullsisë. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë 

disa fragmente nga një letër anonime nga Shkodra drejtuar Enver Hoxhës. Në letër informohej se drejtuesit e aparatit 

dhe ndërmarrjeve kryesore të rrethit vepronin në bazë të rrjeteve të miqësive dhe jo në bazë të direktivave të qendrës 

dhe interesave të punëtorëve. Kjo kishte shkaktuar një pakënaqësi në mesin e punëtorëve të qytetit: ―..I dashtun 

Komandant Enver. Po ju lajmroj mbi gjenjen në Shkodër. Para disa kohësh po lajmërojnë drejtorat për shkurtime të 

mëdha për kursime, ne nuk kena lekë me përballue jetën ditore jo për kursimet në kurrizin e puntorvet. E dyta asht se 

këtu shkurtimi organikës u ba simbas qejfit të drejtorave pa asnjë kriter të drejtë veç tuj qisin njerëzit që punojnë mirë 

e të sjellshëm e të poshtnit dhe servilët që nuk dojn kët pushtet mbeten në punë, ashtu dhe rrogat nuk po paguhen në 

kohën e duhur por me tre dit vonesë. Kështu që punëtorët janë shumë të mërzitur prandaj ju lutem të coni njerëz të 

besueshëm se këtu asht gjendja shumë e mërzitshme, se puntorët nuk durojnë ma. Këtu në Shkodër asht ba një grup 

anadollakësh jo për sistemin e soçëm punojn për servilizmin por kurr për socializmin e për të mirën e shtetit tonë..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 96-97. 
709 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa paragrafë nga letra e Stratulla L. nga fshati Piqeras i 

Sarandës drejtuar Enver Hoxhës. Stratulla kishte qenë e fejuar me nipin e drejtorit të ndërmarrjes së ndërtimit ‗21 

Dhjetori‘ në Tiranë, Nexho K., por, pas prishjes së fejesës nga familja e djalit, ajo për tu hakmarrë vendosi të 

denonconte zyrtarin e sipërpërmendur për rastet e shumta të abuzimeve me pozitën në favor të fisit dhe miqve të tij: 

―..Nexho K. mbas luftës ishte në terren në bregdetin e Sarandës, megjithëse Lluka N. kishte qenë me Ballin Kombëtar, 

ay për t‟i mbuluar të kaluarën Llukës dhe të tijën e bën antar Partije, me vonë kryetar të këshillit të fshatit si dhe 

sekretar të organizatës bazë. Llukë N. duke përfituar nga posti i kryetarit të këshillit dhe sekretarit të organizatës 

përvehtëson (vjedh) 150,000 lekë së bashku me sekretarin e këshillit. Edhe për këtë abuzim u ndodh ndihmë e kunatit të 

tij Nexho K., i cili duke menduar se do të futej në burg shkoi menjëherë në Sarandë e zuri prokurorin e rrethit, bisedoi 

çështjen dhe si përfundim i thanë sekretarit të këshillit të merrte mbi vehte të gjithë përgjegjësinë duke i thënë se i 

kishte vjedhur vetëm ay të hollat duke i thënë se do të ndihmonin që të falej...Kur u krijua kooperativa në fshatin tonë, 

Nexho K. tërhoqi të kunatin e tij Llukë N. me gjithë familje në Tiranë, u dha një apartament me hyrje të veçantë nga ata 

që ndërtonte ndërmarrja e tyre, i pashaportizoi provizorisht nga 6 muaj e 6 muaj duke pretenduar se është i sëmurë me 

raport doktori etj. Ndërsa në fakt Lluka nuk është i sëmurë por këto janë bërë vetëm për të mashtruar organet e 

pushtetit, kjo mund të vëtetohet fare mirë  me një vizitë që mund t‟i bëhet nga mjekë që nuk e njohin. Djalin e Llukës e 

ka marë në punë me detyrë shofer duke i dhënë një makinë të re, e çon në rrugë të gjata ku ka më tepër leverdi 

ekonomike, ndërsa vetë Llukën e ka vënë kamarier në bufetë e NTLUS-it Tiranë. Në këtë mënyrë megjithëse 

pashaportizimi në Tiranë është i vështirë Nexho K. me pelivanlliqet e tij ay ka rregulluar familjen e kunatit të tij jo 

vetëm me pashaportizim, por me punë dhe me banesë komod. Ka raste edhe të tjera që Nexho K. ka tërhequr familje 

nga fshati duke i strehuar në Tiranë, bile edhe njerëz të padëshirueshëm për Partinë siç është rasti Viro Q., djalin e 

Koço Q. nga Piqerasi dhe banues në Gjirokastër që ka qenë në burg dhe tash pa kartën e Frontit, në Gjirokastër nuk i 

kishin dhënë as punë as të jatit dhe as të motrave, kurse ay e ka marrë në Tiranë dhe më vonë tërhoqi edhe familjen. Po 

kështu edhe raste të tjera që i ka tërhequr nga kooperativa Piqeras edhe Koço Xh. njeri i padëshirueshëm të jatin në 

Amerikë duke i sjellë të holla dhe plaçka, i ka bërë pashaportizimin në Tiranë i ka dhanë punë në Ndërmarrjen e vet etj. 

Po kështu edhe njerëz të tjerë që ka tërhequr ndonëse këta nuk kanë ndonjë njollë por i shkëput nga punët e 

kooperativës si Leko Gj.,Milto L., Leo B., Llukë N., Pilo Q., Arqile Q., etj. Me një fjalë Ndërmarjen e ka mbushur me 

farefisin e tij...Tani çdo gjë ka marë fund, unë nuk mund të martohem më me djalin e Llukës dhe asqë kërkoj ribashkim; 

mbasi me një familje të tillë nuk mund të jetohet. Por dua që Partia të verë dorë mbi këta njerëz që ndofta janë maskuar 

me teserën e anëtarit të Partisë dhe tallen me nderin e familjes që deri më sot nuk është cënuar me as një gjysëm llafi 

dhe me këto gjeste më vuri një njollë duke më lenë me tre vjet fejesë..‖. Të nxitur nga kjo letër, autoritetet ndërmorën 

hetime, të cilat vërtetuan pohimet e ish-nuses. Si pasojë, ndaj Nexho K., drejtorit të njërës prej ndërmarrjeve më të 
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qendrorë karshi aparatçikëve penguan kapjen totale të sistemit nga burokracia, një tipar 

ky klasik i modelit stalinist. 

Edhe në aspektin ekonomik regjimi shqiptar i përmbushte të gjitha kriteret për tu 

përkufizuar si një regjim stalinist. Natyra e komanduar e ekonomisë përbën tiparin më të 

dukshëm në këtë drejtim. Në periudhën nën studim aktiviteti ekonomik shoqëror ishte 

nën kontrollin pothuajse total të aparatit partiako-shtetëror, dhe ndaj çdo aktiviteti 

ekonomik privat spikat dukshëm politika e ashpër shtetëzuese dhe kolektivizuese e 

administratës. Kjo politikë mund të identifikohet jo vetëm në drejtim të ekonomive 

private rurale, por edhe në ato urbane. Kjo ‗vënie e ekonomisë nën kapistër‘ hasi në masë 

të konsiderueshme në rezistencën e subjekteve të interesuar, ndaj dhe mjeti kryesor i 

përdorur në këtë drejtim ishte presioni politik si dhe shtrëngimi policor dhe tatimor.
710

 

Vendosja e prioritetit politik mbi atë ekonomik përbën gjithashtu një tipar të 

identifikueshëm edhe në dokumentet zyrtare të hulumtuara në këtë studim. Regjimi dhe 

strukturat e tij synonin realizimin e objektivave politikë pavarësisht kostove ekonomike 

që këto objektiva mbartnin. Një shembull në këtë drejtim ishte padyshim politika 

kolektivizuese në zonat rurale, e cila u hartua dhe zbatua kundrejt kundërshtimit pasiv të 

shumicës dërrmuese të popullsisë fshatare, dhe me një kosto ekonomike tepër të lartë për 

vendin.
711

 Karakteri ekstensiv i ekonomisë staliniste shqiptare konfirmohet gjithashtu nga 

dokumentet. Burimet e mëdha materiale dhe njerëzore të hedhura në prodhim 

shoqëroheshin nga niveli ulët teknologjik dhe kualifikimi i pamjaftueshëm i punëtorisë 

dhe kuadrove drejtues. Pasoja kryesore e kësaj ishte niveli tepër i ulët i produktivitetit, 

‗thembra e Akilit‘ e regjimit stalinist shqiptar. Niveli i ulët i produktivitetit ishte nga ana 

e tij një ndër shkaqet kryesore të nivelit të ulët të shpërblimeve materiale dhe nivelit të 

ulët të jetesës së masave të gjera të popullsisë.
712

 Në këto kushte regjimi përdorte mjete 

mobilizuese tipike staliniste për të shtyrë popullsinë të punonte kundrejt përfitimit të 

pakët material dhe mungesave të mëdha në mjete konsumi. Detyra primare e aparatit 

gjigant partiako-shtetëror ishte pikërisht kontrolli dhe shtrëngimi i popullsisë në procesin 

                                                                                                                                                                             
rëndësishme të vendit dhe një anëtar i vjetër partie, u mor masa e vërejtjes në kartën e regjistrimit, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.818, Fl. 126-142.  
710  Për të dhënë një shembull në këtë drejtim mund të përmendim rastin e Ahmet J. nga Tirana. Ahmeti shiste 

hekurishte të vjetra në mënyrë private dhe ishte tatuar me shuma të mëdha nga autoritetet. Në pamundësi për tu bërë 

ballë tatimeve Ahmeti kishte mbyllur aktivitetin e tij privat dhe për tatimet e prapambetura organet fiskale i kishin 

sekuestruar deri edhe plaçkat e shtëpisë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.850, Fl. 126-128.  
711 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ricitojmë një fragment nga letra e fshatarit Elmaz F. nga Dukati i 

Vlorës, drejtuar Enver Hoxhës. Elmazi në letër denonconte vjedhjet dhe neglizhencën e drejtuesve të kooperativës, 

duke dhënë dhe shifra konkrete të dëmit ekonomik që kolektivizimi i bagëtisë kishte shkaktuar në një zonë të njohur 

për blegtorinë: ―..Puna vjen se nuk është vetëm vjedhje dhe dëmtimet e pa drejtë, shtrembërimet dhe shtypjet, ështe dy 

herë më keq se Dukati që kanë i zoti 60.000 – 80.000 kokë bagëti ka arritur, o zot! qofshin 12.000 kokë..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 68-80. 
712 Për të dhënë një shembull të nivelit të ulët të jetesës së punëtorisë urbane do të citojmë disa fragmente nga letra e 

Hava H. nga Peqini drejtuar Enver Hoxhës. Havaja ishte pushuar nga puna si pastruese në gjimnazin e qytetit dhe lutej 

ti gjendej një punë për të përballuar nevojat elementare të familjes së saj: ―..kam 6 fëmijë më i madhi 13 vjeç e më i 

vogli 6 muajsh me vjehrën një plakë të kaluar nga mosha dhe shumë të dobët, pasi në kohë të tërmetit hoqi një plehvit; 

që kështu i vetëmi krah pune ka mbetur burri i jim Rustem H. punëtor krahu i cili nuk mer më se 3000 lekë në muaj me 

të cilat nuk mundemi të përballojmë as dhe bukën e përditëshme, mbasi duam 7 kg bukë në ditë të cilat bëjnë 140 

lekë...Gjendja pra e familjes sonë është shumë kritike dhe dita më ditën po keqësohet në mënyrë që nuk kam aspak 

dyshim që do të vdesim nga urrija mbasi nuk kemi mundësi që t‟u sigurojmë fëmijëve t‟onë vetëm bukën thatë dhe jo të 

tjerat të nevojës së parë të ushqimit dhe veshmbathjes..‖. Autoritetet u interesuan dhe i propozuan Havasë të shkonte të 

punonte në fidanishten e qytetit por ajo nuk pranoi. I indinjuar Enver Hoxha la këtë shënim në shkresën në fjalë: 

―Nazemadhe Hava H. Le të vejë të gjejë punë vetë dhe të mos interesohen më për të‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), 

Viti 1960, D.828, Fl. 199-203. 
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prodhues, dhe detyra sekondare ishte shpërndarja e të mirave materiale të përfituara nga 

ky proces. Regjimi shqiptar përdori si shtysat materiale për mobilizimin e forcës 

punonjëse, si diferencimi në paga, ashtu dhe shtysat morale-ideologjike, duke privilegjuar 

punëtorët e dalluar. Edhe masat shtrënguese gjejnë një përdorim të gjerë në kontekstin 

shqiptar. Regjimi harxhoi energji dhe burime të mëdha në drejtim të disiplinimit të 

forcave prodhuese të shoqërisë, sidomos ndaj fshatarësisë së kolektivizuar. Edhe modeli 

‗Gulag‘ implementohet me sukses, duke krijuar një sektor të rëndësishëm ekonomik të 

përbërë nga puna me detyrim e të dënuarve penalë dhe të internuarve.
713

 Njësoj si në 

rastin sovjetik, edhe në atë shqiptar ky mobilizim me anë të shtrëngimit të popullsisë në 

prodhim do të ketë pasoja të mëdha për vetë natyrën e sistemit, duke theksuar aspektet e 

tij shtrënguese dhe kontrolluese. Ashtu si përqendrimi i funksionit shpërndarës tek aparati 

partiako-shtetëror, në kushtet e një prapambetjeje ekonomike të theksuar, produktiviteti të 

ulët dhe mungesave të shumta në mallra konsumi, do të ketë një ndikim madhor në 

degradimin e burokracisë dhe kthimin e saj në një kastë sunduese, ashtu dhe funksioni 

ekonomiko-shtrëngues do të përforconte karakterin autoritar, anti-demokratik dhe policor 

të stalinizmit shqiptar. 

Pasojat shoqërore të implementimit të politikave të regjimit mund të konsiderohen 

gjithashtu si pasoja tipike të politikave sociale të një sistemi stalinist. Shoqëria staliniste 

shqiptare e fillim-viteve 60-të shpërfaqte të gjitha tiparet klasike të hasura në shoqërinë 

sovjetike të viteve 30-të. Dinamizmi i lartë social, si vertikalisht ashtu dhe horizontalisht 

ishte tipari kryesor në këtë drejtim. Në dokumente është lehtësisht i dallueshëm trendi i 

zhvendosjes masive të popullsisë në territor, kryesisht në formën e një eksodi të 

vazhdueshëm nga zonat rurale drejt qyteteve. Regjimi shqiptar u përball kësisoj me të 

njëjtat probleme si ai sovjetik, si për-shembull: mbi-popullimi qyteteve, ruralizimi i tyre, 

mungesat në shërbime dhe strehim, papunësia urbane, etj. Edhe reagimi i tij ndaj këtyre 

problemeve ishte gjithashtu një imitim besnik i masave origjinale staliniane, ku një 

shembull tipik ishte implementimi i sistemit të pasaportizimit.
714

 Kjo zhvendosje kishte si 

                                                           
713 Këtë qëndrim tipik stalinist mbi disiplinën e punës e shpreh vetë Enver Hoxha në fjalimin e tij drejtuar Kongresit të 

parë të kooperativave, në shkurt të vitit 1949: ―..Duhet mobilizimi i plotë i të gjithëve për kryerjen e planit, duhet të 

vazhdojmë të bëjmë sakrifica, pse pa punë dhe pa sakrifica nuk ndërtohet socializmi. Duhet të luftojmë me ashpërsi 

tendencat e mungesës së disiplinës në punë dhe në radhë të parë në njerëzit e pushtetit dhe në disa anëtarë të Partisë; 

duhet të hidhet tej dembellëku dhe pikëpamjet që nga zyrat mund të ndreqen gjërat dhe mund të mbarohen punët me 

dekrete dhe me kartëra...Një gjë e tillë do të marrë fund dhe do të ketë deziluzione të hidhura për cilindo qoftë, anëtar 

partie ose jo anëtar partie, nëpunës i thjeshtë ose i lartë, në rast se ai nuk kryen detyrën, nuk punon me ndërgjegje dhe 

nuk merr përgjegjësinë e plotë për punën që i ka ngarkuar Partia dhe qeveria dhe ta kryejë këtë punë..‖, shih: Hoxha 

Enver, Vepra V.6, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1971, f. 20-21. 
714 Trendi zhvendosjes së popullsisë nga fshati drejt qyteteve është qartësisht i identifikueshëm në numrin e madh të 

kërkesave për pasaportizim nga ana e fshatarëve të ardhur në qendrat e mëdha urbane të vendit si dhe nga ankesat e 

shumta të drejtuesve të kooperativave për mungesën e krahëve të punës për shkak të eksodit masiv drejt qyteteve. Për të 

dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga një letër e 17 fshatarëve nga Grabova e Gramshit, drejtuar Enver 

Hoxhës, ku ata luteshin për tu pasaportizuar në qytetin e Elbasanit: ―..Fshati jonë ndodhet mbi 800 metra në lartësi nga 

niveli detit, kështu që nuk prodhohet asnj lloj peme, neve që të gjithë jemi marë me zanate të ndryshme në kohën e 

dimrit bënim kade prej pishe dhe i shisnim nga Dumreja dhe gjatë verës punonim si muratorë për ngritjen e shtëpi 

banimi. Mirë po në vitin 1958 në katundin t‟onë u ngrit Koop. Bujqësore neve kemi qenë të parët që hyjmë në Koop. 

ishim shumë në krahasim me sasinë e tokës që disponojmë për këtë vetë Sekretari I-rë i Rrethit Gramshit na premtoi që 

të largohen një pjesë nga fshati pasi nuk mund të rrinim qi të gjithë. Mbasi puna që bënim ishte kade kjo na u ndalua 

nga ligj nga mbrojtjen e pyjeve, kështu që neve paraqitëm lutjen koop dhe me lejen e tyre dhe të Rrethit duke marë 

dokumentat përkatëse erdhëm në Elbasanë ku kemi bler nga një shtëpi, kush nji dhomë kush dy, mbasi i shitëm gjithçka 

kishim në fshat. Vlen për tu theksuar që me ndarjen e të ardhurave në koop tonë gjatë vitit 1959 neve na ranë 4 lekë për 

ditë pune dhe 200 gramë drith buke, në këtë gjendje s‟mund të jetonim dhe erdhëm dhe u vendosëm në Elbasan..‖. Në 

raportin e tij drejtuar Enver Hoxhës, në lidhje me çështjen e 17 familjeve të Grabovës, shefi i Degës së përgjithshme të 
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shkak jo vetëm vështirësimin e kushteve të jetesës në kolektivat rurale dhe nevojën e 

ndërmarrjeve urbane për krahë pune, por edhe politikat masive afirmuese dhe sociale të 

ndërmarra nga regjimi, sidomos emërimi në poste burokratike, arsimimi dhe kualifikimi 

profesional. Edhe politikat penale dhe ato përjashtuese ndikonin në këtë drejtim, ku 

shumë individë ndërronin vendbanim për ti shpëtuar stigmatizimit klasor, ose 

zhvendoseshin në territor nga organet policore me qëllim kontrollin dhe izolimin e 

tyre.
715

 Qytete të reja industriale u themeluan në afërsi të nyjëzimeve ekonomike 

strategjike dhe burimeve minerale, duke plotësuar edhe në rastin shqiptar fenomenin e 

‗kolonizimit të brendshëm‘ të hasur në rastin sovjetik. Zhvendosja horizontale në territor 

shoqërohej nga një zhvendosje e madhe vertikale, në status dhe pushtet. Elitat e 

dikurshme u rrënuan ekonomikisht si pasojë e shtetëzimeve dhe tatimeve të viteve 40-50-

të dhe politikave kolektivizuese të viteve 50-60-të, si dhe politikisht si pasojë e 

klasifikimit të tyre si një grupim armiqësor ndaj regjimit. Një elitë e re, e përbërë nga 

drejtuesit kryesorë të PKSH-së dhe UANÇ-së, u katapultua në pozita pushteti. Gjithashtu, 

ngritja e një aparati gjigant burokratik partiako-shtetëror, i cili kontrollonte çdo aktivitet 

shoqëror, çoi në shtimin në numër të anëtarëve të elitës, pushtetit dhe statusit të tyre. Me 

mijëra fshatarë, punëtorë ose nëpunës të thjeshtë ngjitën shkallët e karrierës burokratike, 

teknike, akademike, artistike dhe ushtarake duke shijuar njëkohësisht frytet formale dhe 

in-formale të pushtetit që stalinizmi shqiptar i njihte ‗pararojës‘ së tij.
716

 Pikërisht tek kjo 

                                                                                                                                                                             
KQ Sadik Myftiu theksonte se: ―..Për këtë çështje folëm me shokun Thoma Deliana (asokohe sekretar i KP Elbasan, 

SM) dhe sekretarin e parë të komitetit të partisë së Gramshit. Shoku Thoma tha se nuk mund t‟u japim të drejtën e 

pashaportizimit mbasi gjendja e strehimit në qytetin e Elbasanit është mjaft e vështirë. Ata janë dakort që këta fshatarë 

në formë të organizuar të instalohen në kooperativat bujqësore të Dumresë ku ka nevojë për krah pune..‖. Enver Hoxha 

la këtë shënim në shkresën e sipërpërmendur: ―Në asnjë mënyrë të mos u jepet pashaportizimi për Elbasan‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.842, Fl. 10-14. 
715 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Afërdita M., punëtore pranë NISH Tullave, 

Tiranë. Në letrën e saj drejtuar Liri Belishovës Afërdita lutej të anulohej urdhri Komitetit ekzekutiv Tiranë për 

zhvendosjen e detyrueshme të familjes së saj drejt rrethit të origjinës: ―..Në vendin e lindjes si për mua dhe për burrin 

nuk ka asnjë mundësi jetese sepse në një vend larg qytetit psh. në Butkën e Kolonjës apo në Ujanikun e Skraparit ku 

nuk kemi as shtëpi as punë dhe për më tepër për arsyet tona shëndetësore. Këtu ku banojmë ndërmarja na ka dhënë një 

dhomë dhe me sakrificat tona kemi rregulluarë dhe një tjetër simbas hallit tonë. Kundrejt gjendjes tonë të vajtueshme 

Komiteti Ekz Rr Tiranës na ka lajmëruar që të largohemi prej këtej për në vendin e lindjes ku si e thamë dhe më lart 

nuk kemi asgjë dhe as një mundësi për rregullim jetese. Ju lutem të pranoni këtë letër të cilën tja referoni dhe sh. Enver 

Hoxha pasi me javë të tëra kam ndenjur në portën e KQPPSH për takim me juve ose sh.  Enver dhe nuk jam lejuarë..‖. 

Në raportin e aparatit drejtuar Liri Belishovës në lidhje me rastin e Afërditës theksohej se: ―Nja njëzetë familje që janë 

sot në Laknas të rrethit të Tiranës kanë ardhur këtu nga rrethet e tjerë për të humbur gjurmët, pasi nuk kanë pasë 

qëndrim të mirë gjatë luftës dhe pas çlirimit. Komiteti Ekzekutiv ka vendosur për ti shpërngulur, të largohen në rrethet 

e tyre. Mendoj që t‟i themi që të zbatojë vendimin..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.813, Fl. 27-31. 
716 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e oficerit të Sigurimit Xhevdet B. Në letrën e tij 

drejtuar  Enver Hoxhës, Xhevdeti ankohej për kushtet e strehimit dhe për faktin se ishte i detyruar të ndante hapësirën e 

banimit me disa familje me ‗përbërje të keqe politike‘: ―..Në vënde të tjera nuk është kollaj ti drejtohesh një udhëheqësi 

për gjëra personale si unë, por ne pam fatin që të kemi partinë e cilla drejtohet nga juve Shoku Enver. Prandaj dhe unë 

si komunist ju drejtohemë duke ju treguar gjendjen time shkurtimisht dhe më duket sikur flasë e qanjë hallet e mija 

familjare, pamvarësisht se ka zgjidhje ose jo...Qysh nga data 16/X/1951 ndodhem në Tiranë si efektiv i Degës III pranë 

Ministris Punëve të brëndëshme. Me ardhjen këtu fillova të kërkoj shtëpi duke paraqitur lutje pas lutjes...Qëndrova gati 

di vjet në Hoteli Evropa, pastaj me pesëqind bela zura një dhomë të një Privati me përbërje të keqe politike. Përball 

kam një familje me origjinë kosovare të ardhur mëse 20 vjetë. Nën mua është njëfarë Mërgim K. i biri i Xhavit K. me të 

jëmën e tij. Dhoma është katër me katër. Është gati për të rënë, dhe është larguar nga vëndi gati një pëllëmbë, pse 

është muri vjetër dhe ndërtuar me baltë (qelpiçe). Kjo është vetëm dusheme dhe nuk ka tavan nën të. Kështu me dashje 

ose pa dashje fëmija derdhin ujë, luajnë karriket, lozin njëri me tjatrin, këndojn ose qajën, pse aty fle, aty ha, aty 

gatuaj, aty kalamani etj. Ngushtësia më detyron të pranoj sharie qesënitje, ta konsideroj vehten si injorant dhe i 

paditur, me qëllim që të mos bëhet objekt Oficeri dhe Antari partisë me elementa të tillë...Të gjejdiç dhe të bërtaç kaqë 

shumë, Reaksionar sikur të kisha qënë do të ma kishin gjetur një copë vënd..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e 
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kategori shoqërore identifikuam ‗bastionin‘ e regjimit, bazën e tij më të sigurt shoqërore. 

Nuk mund të kuptohet stabiliteti dhe forca e stalinizmit shqiptar pa kuptuar këtë funksion 

afirmues të tij. Ngritja e këtij grupimi shoqëror u krye nëpërmjet një revolucioni edukativ 

sipas recetës klasike sovjetike, ku edukimi teknik bazik u shoqërua me transmetimin e 

njohurive politike bazike të një marksizëm-leninizmi të ‗vulgarizuar‘. Në dokumente 

spikat pikërisht niveli i ulët arsimor i elitës së re, kualifikimi i saj profesional i 

pamjaftueshëm, por njëkohësisht edhe dëshira e saj e madhe për më shumë dije, status 

shoqëror dhe ‗kulturë‘.
717

 Kjo dëshirë e madhe për arsim ishte një fenomen që nuk i 

përkiste vetëm elitës,  por edhe masave të gjera të popullsisë.
718

 Edhe kategoritë 

shoqërore të përjashtuara përpiqeshin me çdo mjet për të përfituar nga politikat arsimore 

më ekstensive që kishte ndërmarrë ndonjëherë shteti shqiptar, edhe pse në mjaft raste 

shpresat e tyre frustroheshin nga politikat diskriminuese të regjimit.
719

 Ky fenomen 

                                                                                                                                                                             
oficerit: ―Shoku Kadri (Kadri Hazbiu, asokohe ministër në MPB, SM) Shikojeni ca me me kujdes në drejtim pozitiv 

lutjen e këtij shoku të vjetër‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 7-10. 
717 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e anëtarit të vjetër të partisë Safet M., me detyrë 

drejtor i Drejtorisë farmaceutike pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës Safeti lutej ti 

mundësohej vazhdimi studimeve të larta për mjekësi, për shkak se detyra e lartë që mbulonte prej vitesh nevojite një 

kualifikim universitar: ―..Kam 27 vjet që punoj në sektorin e shëndetësisë, para luftës si nd/farmacist dhe pas çlirimit 

në detyra të ndryshme në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në aparatin e Komitetit Qendror të PPSH-së...Në bazë të 

vendimit të Sekretariatit të KQ për punën që kryhej duhet të kem arsim të lartë mjeksor. Me qenë se për këtë dege nuk 

ka fakultet nate, vitin e kaluar ju parashtrova një kërkesë që të më jepej e drejta të ndjek Fakultetin e Mjekësisë ditën, 

duke më dhënë një shpërblim mujor në të holla si ju jepet kuadrove që dalin jashtë shtetit, mbasi kam në ngarkim 4 

fëmijë dhe më i madhi është 11 vjeç...Ju lutem shum shoku Enver të më meret parasysh kërkesa që dhe unë si një 

kuadër i vjetër të kem mundësinë të pajisem me arsim të lartë mjeksor..‖. Enver Hoxha urdhëroi që kërkesa e Safetit të 

merrej parasysh dhe atij iu mundësua ndjekja e Fakultetit me shkëputje nga puna duke përfituar një përqindje të rrogës 

prej drejtori, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 66-67. 
718 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e letrës së Murat I. nga fshati Dukat i Vlorës, 

drejtuar Enver Hoxhës. Në letër Murati kërkonte që djali i tij të dërgohej në BS për tu arsimuar si pilot aviacioni: ―..unë 

kamë një djalë të quajturë Memish I. i cili është me punë pranë NdSh peshkimi në Durrësë, ka mbaruarë xhëmnazin 

dhe unë kam dhe dëshirënë të vejë në Bashkimin Sovjetik dhe dëshironj të mësojë për pillot. Dokumentat i kam 

dërguarë në Ministrinë e Arësimit dhe Kulturësë, aty për aty ja kanë bllokuarë, dhe thonë, që ska mundësi, ësht e 

vërtetë sh Enverë sepse djali imë aty në Ministri nuk ka asë mikë as hatërë dhe ai vënt mbahet të dërgohet no nji djalë 

nëpunsi apo nonjë që të ketë hatër...prandaj e kërkoj me këmbëngulje nga juve që djalin të ma dërgoni në BS 

përndryshe djali ime po rrezikonë jetën e tija për të dalë jashtë sikurse dalin të tjerët. Sh. Enver më falni se unë do tu 

them dhe një fjalë të vjetër, nga ferra e vogël delë trëndafili madhe dhe nga ferrë e madhe delë gjëmbi..‖. Në sajë të 

ndërhyrjes së Hysni Kapos kërkesa e Muratit u pranua dhe djali i tij u dërgua në BS për studime ushtarake, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.833, Fl. 49-52. 
719 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e Donika dhe Nebi S. nga Durrësi, 

drejtuar Enver Hoxhës. Dy të rinjtë ishin fëmijët e një të arratisuri politik dhe luteshin për të drejtë studimi: 

―..Pavarësisht nga përfundimi që kanë patur përçapjet tona të përsëritura gjer më sot, ne do të mendojmë dhe do të 

flasim me optimizëm rreth s‟ardhmes e cila ju përket në rradhë të parë të rinjve. Kur sot janë bërë reale në vendin tonë 

fjalët e Migjenit: „Qeshu rini, e ardhmja asht e jotja‟ edhe ne të dy nuk do të qendrojmë të veçuar nga rinia e qeshur 

dhe e gëzuar e Atdheut tonë, nuk duam të lëshohemi në prehrin e pesimizmit, nuk duam që në moshë të re të thellohen 

në ballin tonë rrudhat që lë dëshpërimi dhe pasiguria për të ardhmen. Edhe ne si të gjithë të rinjtë e tjerë do të 

lëshohemi n‟ëndërrime të gëzuara dhe të lumtura që trupëzohen në Shqipërinë po aq të re sa mosha jonë, në Shqipërinë 

q‟u bë zonjë, ashtu siç e ëndërroi Naimi. Jemi të bindur se aspiratën tonë për t‟arthmen do të na i siguronjë 

dashamirësia juaj si prijës në rrugën që po çan rinia e Shqipërisë së re...Si garanci tjetër për t‟ecur në rrugën që na 

keni treguar ju prijës i popullit tonë është dhe angazhimi përpara jush se do të punoj me vetëdije për të mirën e 

shoqërisë. Do të jemë në kundërshtim të prerë me rrugën që ndoqi babaj, rrugë e cila jo vetëm q‟është e panjohur për 

mua, por atë e flaku si të pa drejtë dhe të pa arsyeshme realiteti i ri shqipëtar. Duke m‟u dhënë mundësia të ndjek 

studimet e larta ose t‟emërohem n‟arësim, unë besonj se në këtë mënyrë gjer edhe babaj tonë nuk do të mundet të mos 

dyshonjë mbi rrugën e padrejtë që ka ndjekur dhe ndoshta vazhdon të ndjekë. Kur të marrë vesh se në Shqipërinë e re 

edhe fëmijët e tij kanë gjetur një trajtim atëror, ay do të detyrohet të ndalë dorën dhe të mos i qëllojë me gurë ata q‟iu 

japin bukë dhe dritën e dituriës edhe fëmijëve të tij. Unë jam e vetëdijshme mbi përmbajtjen e humanizmit në shoqërinë 

tonë. Dhe është pikërisht n‟emër të këtij humanizmi të thellë që ju kërkonj ti jepni mundësi një vajze të re shqiptare, e 

cila me mëndje dhe me zemër dëshiron të mos ngelë prapa shokëve dhe shoqeve të saja..‖. Autoritetet nuk besuan në 
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përbën një etapë kyçe në rrugëtimin e mundimshëm dhe plot kontradikta të shoqërisë 

shqiptare drejt modernitetit, dhe investimet e shumta të regjimit në këtë drejtim përbëjnë 

një dëshmi domethënëse të karakterit të tij progresist. Vetë fenomeni që shërben si bazë 

empirike e këtij studimi, letër-shkrimi i popullsisë kundrejt autoriteteve partiake, do të 

kishte qenë i pamundur nëse nuk do përbënte në vetvete një ndër pasojat e këtij 

revolucioni edukativ. Në saj të tij, për herë të parë në histori, masat e gjera popullore 

mundën të përçojnë zërin e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, si kundrejt autoriteteve të 

larta shtetërore ashtu dhe për studiuesit e mëvonshëm.  

Analiza e hierarkisë shoqërore për periudhën nën studim e përforcon më shumë 

karakterin stalinist të sistemit shqiptar. Në dokumente është lehtësisht e identifikueshme 

pozita e lartë, materiale dhe statusore, e nomenklaturës kundrejt grupeve të tjera 

shoqërore. Bazën e saj e përbëjnë kuadrot drejtues partiakë dhe shtetërorë, drejtuesit e 

ndërmarrjeve, institucioneve dhe oficerët e lartë ushtarakë. Të përzgjedhur në rrugë 

administrative kryesisht mbi bazën e kritereve politike, dhe shpeshherë nëpërmjet 

teknikave klasike të patronazhit politik, kjo kategori shoqërore dallohet për pushtetin e 

saj mbi shoqërinë, kryesisht si kontrolluese e procesit prodhues dhe atij shpërndarës, dhe 

për karakterin e vet anti-demokratik.
720

 Tipari anti-demokratik buronte nga fakti i 

përzgjedhjes së saj nga lart, i vetë-perceptimit të saj si një pararojë shoqërore, dhe, 

sidomos, nga konflikti interesave të saj me interesat e masës dërrmuese të shoqërisë. Ky 

konflikt interesash ishte pasojë e përfitimit dis-proporcional i të mirave materiale dhe jo-

materiale, në kushtet e mungesave të shumta të mallrave të konsumit dhe shërbimeve, 

nga ana e nomenklaturës në kurriz të punonjësve, që karakterizonte sistemin në periudhën 

nën studim, si dhe politikave të ndërmarra nga regjimi.
721

 Zbatimi i politikave radikale 

ekonomike, nëse nga njëra anë shërbente për të përforcuar pozitat e nomenklaturës, 

pushtetin e saj, nga ana tjetër vështirësonte pozitën politike të shtresave të gjera të 

popullsisë, duke thelluar vartësinë e tyre nga aparati shtetëror. Bazike për pushtetin e 

                                                                                                                                                                             
sinqeritetin e Donikës dhe së vëllait, ndaj dhe nuk e pranuan lutjen e saj, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, 

D.759, Fl. 56-60. 
720 Sjelljet anti-demokratike dhe abuzimet e shumta të zyrtarëve vërtetohen nga numri i madh i ankesave të popullsisë 

dërguar KQ. Ankesat dhe denoncimet drejtoheshin si kundrejt zyrtarëve të nivelit të ulët ashtu dhe ndaj atyre të 

niveleve të larta të aparatit, duke përfshirë edhe shumë sekretarë të parë rrethesh, ministra dhe oficerë madhorë të 

Ushtrisë popullore dhe Sigurimit. Për të dhënë një shembull mund të përmendim rastin e oficerit Nezir V. nga Puka. 

Neziri, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, ankohej për padrejtësinë dhe fyerjen që kishte pësuar nga ana e sekretarit 

të parë të Komitetit të partisë së rrethit Peço Dh. Shkak kishte qenë një mosmarrëveshje midis gruas së oficerit dhe asaj 

të zyrtarit të lartë partiak, të cilat ishin kolege. I shtyrë nga e shoqja Peço Dh. kishte pushuar nga puna gruan e oficerit, 

dhe kur ky i fundit kishte shkuar në zyrën e sekretarit për sqarime ky i fundit e kishte nxjerrë jashtë me ofendime dhe 

gjeste kërcënuese, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 1-3. 
721Ankesat më të shumta kundër burokracisë në këtë drejtim ishin ato rreth strehimit, punësimit dhe shkollimit, por 

edhe mbi shërbimet e tjera publike. Deri edhe për kopshtet dhe çerdhet ka ankesa të punëtorëve të thjeshtë kundrejt 

privilegjeve që gëzonin nëpunësit dhe zyrtarët. ‗Lufta‘ për të siguruar një vend në kopshte dhe çerdhe ishte pasojë e 

shtimit të popullsisë urbane, lindshmërisë së lartë dhe kapaciteteve të kufizuara të shërbimeve sociale publike. Për të 

dhënë një shembull mund të përmendim rastin e Vasilika K. nga Durrësi, me profesion infermiere. Vasilika ishte 

paraqitur pranë KQ për tu ankuar kundrejt autoriteteve të Durrësit të cilat nuk i pranonin fëmijën në çerdhe për shkak të 

vendeve të pakta. Ajo denoncoi faktin se në kopshtet e Durrësit pranoheshin me miqësi edhe fëmijë me gjyshërit në 

shtëpi, në kundërshtim me vendimin shtetëror për të pranuar në kopshte vetëm ata fëmijë të cilët prindërit nuk kishin ku 

ti linin gjatë orarit të punës. Pas hetimeve të urdhëruara nga KQ, Komiteti i partisë Durrës informonte se: ―..u thirr dhe 

një herë shoqja Vasilika K. për të na dhënë rast konkretë për ato familje që kanë fëmijë në çerdhe dhe kanë kujdestarë 

në shtëpi. Në fakt kjo ndonjë rast konkret nuk na dha por na u përgjigj se kjo nuk është puna e jonë dhe nuk jemi 

inspektorë për të kontrolluar. Mbas nji jave na dha një rast i shoqi i sajë që komiteti ekzekutiv KP qytetit dhe 

personalisht kryetari kishte vendosur një fëmijë të Miltiadh P. punonjës në degën e punëve të mbrendëshme. Nga 

verifikimi që i kemi bërë rezulton se ka disa fëmijë që kanë kujdestar në shtëpi, por këto janë të justifikuara me raporte 

mjeku për pa aftësi që të mbajnë fëmijë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.858, Fl. 33-40. 
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nomenklaturës ishte implementimi me çdo kusht i objektivave të qendrës, ndaj dhe në 

funksionin e saj si zbatuese e ‗vijës‘, ajo shpeshherë nuk ngurronte të shkelte mbi të 

drejtat e masës së popullsisë.
722

 Një tjetër tipar dallues i elitës politike staliniste shqiptare 

ishte dhe niveli i saj tepër i ulët profesional dhe arsimor. E katapultuar në poste 

administrative dhe teknike pa mundësinë e një formimi të mjaftueshëm, kjo kategori, si 

pasojë e centralizimit të skajshëm shtetëror të funksioneve kontrolluese, prodhuese dhe 

shpërndarëse, ishte shumë më poshtë nivelit të duhur për një detyrë administrative kaq 

kërkuese. Ndaj dhe, si pasojë, performanca e saj linte shumë për të dëshiruar.
723

 Efiçenca 

e ulët profesionale e burokracisë pengonte qoftë zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, ashtu 

dhe mbarëvajtjen e përditshme të aktivitetit shtetëror, duke e detyruar në mjaft raste 

udhëheqjen e lartë të ndërhynte drejtpërdrejt në trajtimin e rasteve të veçanta. Ekzistenca 

e rrjeteve patronale të pushtetit brenda aparatit burokratik, e një pushteti paralel karshi 

atij kryesor, e ndërlikonte edhe më tepër problematikën. Këto rrjete kishin një pushtet 

tepër të madh, dhe, nën këndvështrimin tonë, vetëm natyra e tyre e decentralizuar dhe 

mungesa e unitetit, hierarkisë dhe koordinimit mes tyre i pengonte ato të ktheheshin në 

kategorinë hegjemone politike.
724

 Pikërisht këtij fenomeni, të konstatuar në Bashkimin 

                                                           
722 Zyrtarët dhe drejtuesit në mjaft raste nuk ngurronin të fyenin, kërcënonin, ndëshkonin apo edhe rrihnin punëtorët 

dhe fshatarët të cilët bëheshin pengesë në zbatimin e planeve të punës. Presionet, kanosjet dhe dhuna kundrejt 

fshatarësisë për ti shtyrë ata drejt kolektivizimit ‗vullnetar‘ përbëjnë simbolin më domethënës të këtij fenomeni. Por 

dhuna nuk pushonte me hyrjen në kooperativë, por vazhdonte edhe në rendin e ri. Për të dhënë një shembull mes 

rasteve të shumta të ngjashme do të citojmë disa paragrafë nga letra e kooperativistit Muhamet B. nga fshati Maricaj i 

Tepelenës, drejtuar Enver Hoxhës: ―..me datën 15 qershuer 1961 jam urdhëruar nga kryetari kooperativës personalisht 

Bektash H. të shkoja në brigadën e bendëve për të liruar me qe. Konform kësaj porosie veprova dhe unë, kur ishja duke 

punuar mu thye parmënda, e lëshova pendën dhe nxora qetë në kryen e arrës. Kryetari ndodhej në brigadën që merrej 

me korrjen e grurit, pa mua dhe erdhi duke më thënë pse i lëshove qetë i thom se mu thye parmënda dhe do të mar një 

parmënd nga ato që nuk janë në përdorim se kishim të tepërta, kryetari urdhëron që të mos e zija më pendën. Unë prap 

iu binda dhe mbasi penda ngeli rreth ½ orë pa punë urdhëroi një anëtar tjetër që zuri pendën. Personi që zëvendësoi 

mua kërkoi ti jepja ostenin e ngasjes së qevet që është personal, unë refuzova tia jepja. Në këtë rast kryetari ndërhyn 

dhe thotë pse nuk ja jep apo do të liroç çifligun e tytet, turret e më rrëmben ostenin me forcë dhe më godet me 

pëllëmba, më rrëzoi përtokë dhe më goditi me shkelme, ndërhyri kryetari këshillit Teme G. dhe më nxori nga duart e 

tijë. Për gjestin e dobët dhe sjelljet antiparimore të kryetarit Bektash H. iu drejtova Komitetit Partisë Rrethit pse ay 

është jo vetëm antar partie por edhe antar Byros Rrethit, mirpo shoh se nuk është marë asnjë masë kundër tijë..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.757, Fl. 194-197. 
723Të shumta janë faktet mbi paaftësinë dhe nivelin e ulët arsimor dhe profesional të strukturave partiako-shtetërore. Ky 

nivel i ulët i administratës ishte një barrë mbi qytetarët e thjeshtë. Kjo dukej jo vetëm në mungesën dhe cilësinë e 

shërbimeve dhe mallrave, por edhe në aspektet më jetike të çdo shtetasi. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të 

përmendim rastin e Hatixhe H. nga fshati Zabërzan i Skraparit. Në letrën e saj drejtuar KQ, Hatixheja ankohej për 

dënimin e padrejtë penal dhe vuajtjet në hetuesi dhe burg si pasojë e paaftësisë së organeve hetimore: ―..Tetëmbëdhjetë 

muaj më parë e quajtura Ervehe Q. e motra e Çerçiz D. nga katundi Koprënckë e Skraparit, dhëndërrit tim, u çduk 

misteriozisht, çdukje për të cilën unë, dhëndërri im Çerçizi dhe ime bije e shoqe e Çerçizit, u akuzuam nga Prokurori i 

Rrethit të Tepelenës, pasi n‟atë kohë banonim në Memaliaj pranë dhëndërrit tim si vrasës të së quajturës Ervehe. Pas 

shumë shtrëngimesh fizike dhe presione nga hetusija, dhëndërri dashje pa dashje mori përsipër sikur e kishte vrarë të 

motrën së bashku me mua dhe me time bijë. Nga ky pohim fallso Gjykata e Qarkut të Gjirokastrës na dënoi: mua me 20 

vjet burg, dhëndërrin me 25 vjetë dhe time bijë me 15 vjet burg. Pas 18 muajve që vuajtëm dënimin në burg pa as më të 

vogëlin faj, e drejta jonë dolli papritmas në shesh. E quajtura Ervehe, e çdukur misteriozisht dhe e pandehur si e 

vdekur, paskish ikur nga burri i saj që ishte martuar në Podgoran të rrethit të Përmetit dhe ish martuar me të birin e 

një kulaku në Kolonjë me sa kam marrë vesh unë. Me gjetjen e këtij njeriu Gjykata e Lartë e shtetit zhvilloi një gjyq dhe 

më nxorri të pa fajshme mua, dhëndërrin dhe time bijë që at‟herë duallëm nga burgu..‖. Në vazhdim të letrës Hatixheja 

kërkonte dënimin e zyrtarëve të paaftë dhe dëmshpërblim. Në përgjigjen e tyre autoritetet e siguruan Hatixhenë se po 

merreshin masa ndaj hetuesve, por refuzuan ti paguanin asaj dëmshpërblim për shkak se ajo nuk kishte qenë në 

marrëdhënie pune në momentin e arrestimit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.806, Fl. 870-872. 
724 Shumica dërrmuese e këtyre tarafeve burokratike mund të identifikohen, nisur nga denoncimet e qytetarëve, në 

nivelin e ulët të aparatit. Kjo, nën këndvështrimin tonë, për tre arsye kryesore. Së pari sepse hallkat e ulëta ishin si 

strukturalisht ashtu dhe gjeografikisht më larg vëmendjes dhe kontrollit të qendrës, ndaj dhe degradimi i tyre ishte me i 

kollajshëm. Së dyti sepse për qytetarët e thjeshtë këto rrjete ishin më të prekshme, ndikonin drejtpërdrejt në 
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Sovjetik pas vdekjes së Stalinit, i trembej më së shumti udhëheqja e lartë shqiptare. Duke 

qenë vetë një krijesë e tjetërsimit burokratik të pushtetit popullor, udhëheqja e lartë e 

PPSH-së i trembej përsëritjes së të njëjtit fenomen si një alternativë ndaj saj. Ndaj dhe në 

vitet e mëvonshme aparati policor do të drejtohej gjithmonë e më shumë kundër zyrtarëve 

të vetë regjimit. Por ky fenomen shtrihet jashtë periudhës të marrë në studim në këtë 

punim, ndaj dhe pohimet tona mbeten në rrafshin e supozimeve. Për periudhën nën 

studim mund të konfirmojmë ekzistencën e rrjeteve të fuqishme patronalo-klienteliste 

brenda burokracisë dhe dyshimin e udhëheqësve të lartë ndaj tyre, kontrollit të tyre të 

vazhdueshëm ku përfitimi i informacionit nga poshtë, nëpërmjet komunikimit me 

popullsinë, përbënte një domosdoshmëri. Ngelet për tu shpjeguar arsyeja e ekzistencës së 

këtij pushteti burokratik, e këtij dominimi të aparatit partiako-shtetëror mbi shoqërinë. Në 

këtë drejtim, nën këndvështrimin tonë, teoria klasike marksiste na paraqet mjetin e duhur. 

Përcaktues në këtë drejtim është koncepti marksist i ‗bonapartizmit‘.
725

 Njësoj si në rastin 

                                                                                                                                                                             
përditshmërinë e tyre. Së treti sepse për njerëzit e thjeshtë ishte më i lehtë denoncimi i zyrtarëve të ulët, atyre lokalë, 

sesa denoncimi i zyrtarëve të lartë, pushteti i të cilëve i trembte letërshkruesit. Ndaj dhe në shumë letra denoncimi ndaj 

tarafeve në lokalitete, si p.sh.: drejtuesve të kooperativave, pushtetarëve ruralë ose drejtuesve të ndërmarrjeve të 

veçanta, përmendeshin në mënyrë të tërthortë dhe zyrtarë të lartë, në Komitetin e partisë, Degën e punëve të brendshme 

apo Ministri të cilët i mbronin këta zyrtarë të ulët, u mundësonin atyre të abuzonin me pushtetin. Ndaj dhe hetimet e 

KQ përqendroheshin pikërisht për të identifikuar jo vetëm vërtetësinë e akuzave të letërshkruesve, por, sidomos, për të 

zbuluar nëse ekzistonte një lidhje mes tarafeve të ulëta burokratike me struktura të larta të pushtetit. Për të dhënë një 

shembull në këtë drejtim do të citojmë disa paragrafë nga letra e fshatarit Bektash C. nga fshati Rehovë i Beratit 

drejtuar KQ. Në letër akuzohej kryetari i Kooperativës për abuzime seksuale dhe financiare, dhe lidhjen e tij me 

zyrtarët e lartë të rrethit: ―..Neve populli Rehovës nën udhheqjen e PPSH dhe me thirrjen që na bëri partija në 1958 

ngrim kooperativën bujqësore. Ne u bashkuam si një trup i vetëm për formimin e ekonomisë tonë dhe të jetesës tonë. 

Ashtu u zgjuadh kryetar i koop. Haziz H. që ishte dhe APPSH por jo me qëndrim të mirë politik. Hazizi ka qenë korrier 

i ballit kombëtar, gjithashtu vëllaji tijë Meçan H. ka qenë me ballin...Hazizi veç kësaj ka dhe një karakteristikë tjetër, 

është njeriu më imoral në këtë krahinë. Neve si popull e kemi zgjedhur si kryetar për udhëheqjen dhe mbarvajtjen e 

fshatit dhe i kemi dorëzuar krahët tanë duke pasur besim këtë si kryetar. Hazizi ka filluar të bëjë shnderime pa masë në 

fshatin tonë, si psh. familjen e ushtarit Sheme A. që quhet Feride A. edhe të tjera si Nure M. Sanije Ç. dhe të jera. Për 

këto të meta kemi vënë në dijeni komitetin e partisë, sekretarin e III-të Riza S. punëtorin operativ Liço S. kryetarin e 

degës Syri Q., por këta Hazizin e mbrojnë, se Hazizi i ka zënë miq, se sa herë që vjen Liço S. Hazizi ka borç ti therrin 

na një mish tja shtrojë me raki, me dolli dhe muhabet. Po kështu kryetarit të degës dhe Riza S. Kryetari degës i ka 

lëshuar një kuintal qepë të thata dhe shishet me raki rrushi janë të vazhdushme, prandaj Hazizi mbrohet në këtë 

drejtim. Kjo është djersa e popullit Rehovës që Hazizi zë miq, këtë e flet dhe vetë Hazizi se unë kam miq të fortë dhe 

s‟kini çtë më bëni prandaj mos u mundoni kotë se i kam zënë bazët me kohë. Kryetari degës, sekretari dhe Liço S. kanë 

ardhur për të verifikuar këtë gjë por nuk e zgjidhën këtë çështje duke thënë me fjalë të thata se nuk është gjë po mos 

thoni kështu...kur është thirrur Sami A. i kunati sajë në postën e policisë nga Liço S. është qëlluar me pëllëmbë mos 

deklaro kështu se do të lidh të çoj në burk. Po kështu është thirrur Nuri A dhe Sami A. nga kryetari degës në Berat dhe 

janë këshilluar që mbyllini këto gjëra se ne do marim masa karshi ju po të dëgjojmë më. Por Hazizi ka deklaruar vetë, 

unë me qi holla këtë hallë tashti do tju filloj me rradhë..‖ Letra vazhdon duke përmendur dhe shumë raste të tjera 

abuzimesh financiare nga kryetari dhe mbulimin e këtyre abuzimeve nga miqtë e tij të fuqishëm në Berat. KQ, pas 

letrave të tjera të ngjashme kundër Haziz H., urdhëroi një hetim. Ky hetim iu ngarkua pikërisht Riza S., sekretarit të III-

të të Komitetit të partisë Berat, i cili përmendej në letër si mbrojtësi kryesor i Haziz H. Rrjedhimisht, në raportin 

drejtuar Tiranës, Komiteti partisë Berat i hodhi poshtë akuzat ndaj Haziz H. dhe zyrtarëve të tjerë, duke i cilësuar 

akuzuesit e tij si njerëz politikisht të dyshimtë dhe armiq personal të kryetarit të kooperativës. Ky i fundit ja hodhi paq 

me një autokritikë për disa shkelje të vogla që raporti i pranonte si të vërteta, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, 

D.757, Fl. 119-129. 
725 Koncepti i bonapartizmit përbën një ndër dy qëndrimet bazike të analizës së Marksit mbi rolin e shtetit. Qëndrimi 

parësor, e ashtuquajtura qasje instrumentale ndaj shtetit, e sheh aparatin shtetëror si një instrument, një mjet në duart e 

klasës ekonomike sunduese. Ndërsa qëndrimi i dytë, qasja e ashtuquajtur e autonomisë relative, pranon mundësinë e 

pavarësisë së aparatit shtetëror nga klasat shoqërore për një kohë të caktuar dhe në kushte specifike. Qasja e dytë e ka 

origjinën tek analiza e Marksit ndaj regjimit të Lui Bonapartit në Francën e shek. XIX-të. Tek vepra 18 brymeri i Lui 

Bonapartit Marksi e cilëson regjimin bonapartist si produkt të një situate politike në një shoqëri kapitaliste ku klasa 

sunduese, borgjezia, nuk është në gjendje të mbajë sundimin e vet duke përdorur teknikat klasike të liberalizmit si 

parlamentarizmi dhe konstitucionalizmi; dhe ku gjithashtu edhe klasa punëtore nuk është e aftë të vendosë pushtetin e 

saj politik. Në këto kushte balancimi politik të klasave, aparati shtetëror, ekzekutivi, përfton një autonomi relative, duke 
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sovjetik, edhe në Shqipëri dobësia e klasave shoqërore prodhoi çlirimin e aparatit 

shtetëror nga kontrolli shoqëror, autonominë e tij relative. Pamundësia e klasës feudale 

për të mbajtur pushtetin në dekadat e para të ekzistencës së shtetit të pavarur u shoqërua 

me dobësinë e borgjezisë për ta zëvendësuar atë. Ndaj dhe ‗lehtësia‘ e triumfit të PKSH-

së në vitin 1944. Por pushteti i PKSH-së nuk mund të ishte në realitet një pushtet i 

mirëfilltë popullor, një demokraci e vërtetë. Kjo sepse mungonte një klasë punëtore e 

mirëfilltë, e cila të udhëhiqte një proces të këtillë politik.
726

 Kësisoj, baza e dobët 

ekonomike e pengoi si borgjezinë ashtu dhe proletariatin të ktheheshin në klasa me peshë 

shoqërore dhe politike, ndaj dhe mbi impotencën e tyre u ngrit pushteti i burokracisë 

partiako-shtetërore mbi masën e madhe fshatare. Pas nomenklaturës, në një pozitë të lartë 

shoqërore ishte edhe inteligjenca akademike, teknike dhe artistike. Ky pozicion qendror i 

inteligjencës ishte një dëshmi tjetër e karakterit ultra-modern të stalinizmit shqiptar. Por 

pozicionimi qendror i inteligjencës nuk i përgjigjej peshës së saj reale politike. Kjo 

kategori ishte e varur ndaj aparatit burokratik, e lidhur me të, në pozitën e një mjeti në 

duart e burokracisë.
727

 Rëndësia e inteligjencës qëndronte në rolin që i atribuonte asaj 

                                                                                                                                                                             
afirmuar interesat politike të stafit dhe drejtuesve të tij, shih: Miliband Ralph, ‗Bonapartism‘ tek: Bottomore Tom 

(ed.) A Dictionary of Marxist Thought, Oxford: Blackwell, 1991, f. 55-56. Trocki do ta huazonte nga Marksi konceptin 

e bonapartizmit në një shoqëri kapitaliste për ta përdorur atë në kontekstin e stalinizmit sovjetik: ―..Çezarismi, ose 

forma e tij borgjeze: Bonapartizmi, hyn në skenë në ato momente të historisë kur lufta e mprehtë midis dy kampeve e 

ngre pushtetin shtetëror, si të thuash, sipër kombit, dhe i garanton atij, në dukje, një pavarësi të plotë nga klasat - në 

realitet, vetëm lirinë e nevojshme për mbrojtjen e privilegjit. Regjimi i Stalinit, duke u ngritur sipër një shoqërie 

politikisht të atomizuar, i mbështetur mbi trupat e policëve dhe oficerëve, dhe i çliruar nga çfarëdo kontrolli, është 

padyshim një variant i Bonapartizmit - një Bonapartizëm i një lloji të ri i paparë më herët në histori. Çezarismi u ngrit 

mbi bazën e një shoqërie skllavopronare të tronditur nga përballjet e brendshme. Bonapartizmi është një ndër armët 

politike të regjimit kapitalist në periudhën e vet kritike. Stalinizmi është një varietet i së njëjtit sistem, por mbi bazat e 

shtetit të punëtorëve të shqyer nga antagonizmi ndërmjet një aristokracie sovjetike të organizuar dhe të armatosur dhe 

masave punonjëse të çarmatosura..‖, shih: Trotsky Leon, The Revolution Betrayed, New York: Pathfinder Press, 1972, 

f. 277-278. 
726 Pa dashur aspak këtu ti bëjmë jehonë teorisë revolucionare marksiste, e cila e konsideron proletariatin si forcën 

kryesore emancipuese të shoqërisë, do të citonim historianë të shquar liberalë bashkëkohorë të cilët e interpretojnë 

evolucionin gjithmonë e më demokratik të kapitalizmit perëndimor në shek. e XX-të si një produkt të përpjekjeve të 

punëtorisë për të drejta politike, civile dhe sociale. Këto përpjekje do ti detyronin elitat evropiane të pranonin shtrirjen, 

nëpërmjet kushtetutave gjithmonë e më demokratike, e të drejtave politike dhe sociale drejt shtresave të gjera të 

popullsisë, nisur edhe nga frika e qarqeve drejtuese të borgjezisë nga revolucionet popullore sipas modelit bolshevik 

rus, shih: Marzower Mark, Dark Continent: Europe‟s Twentieth Century, London: Penguin Books, f. 7-8. 
727 Studiuesja australiane Sheila Fitzpatrik nënvizon praktikën e udhëheqësve të lartë stalinistë për të mbajtur raporte 

klienteliste me artistë, studiues dhe njerëz të letrave. Udhëheqësit sovjetikë shtyheshin drejt këtyre raporteve personale 

me inteligjencën për ti dhënë vetes aureolën e udhëheqësit të ‗kulturuar‘. Nën mbrojtjen e patronëve të tyre të fuqishëm 

artistët, letrarët dhe studiuesit sovjetikë kishin mundësi jo vetëm të përftonin trajtim preferencial në mallra dhe 

shërbime, por edhe të shpëtonin nga kthetrat e organeve të Diktaturës së proletariatit: ―..Patronët politikë mund tu 

gjendeshin klientëve të tyre nga inteligjenca në një sërë mënyrash. Ata mund ti ndihmonin ato të siguronin mallra të 

kufizuara si apartamente ose resorte pushimi elitare. Ata mund të ndihmonin një klient që gjendej në fatkeqësi 

(megjithëse kjo nuk ishte gjithmonë e mundur: gjatë Terrorit të madh një ndihmë e tillë ishte shumë e vështirë dhe plot 

rreziqe). Së fundi ata mund të ndërhynin për hesap të një klienti në mosmarrëveshjet profesionale. Kjo qe një ndërhyrje 

që shpeshherë kërkohej nga vetë klientët dhe nënkuptonte që ndërhyrja ‗shtetërore‘ ose ‗partiake‘ në çështjet kulturore 

të ishte më e shpeshtë sesa do të kishte qenë normalisht..‖, shih: Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life 

in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University Press, 2000, f. 111. Një fenomen i 

këtillë, i hasur nga studiuesit perëndimorë në modelin origjinal sovjetik, është lehtësisht i konstatueshëm edhe në rastin 

shqiptar. Në dokumente gjenden disa letra të artistëve dhe shkrimtarëve të ndryshëm të cilët u drejtohen udhëheqësve 

me synim përfitimin e një shërbimi ose malli të caktuar, ose edhe për të kërkuar mbrojtjen e tyre në rastet e një 

mosmarrëveshjeje me kolegë të fuqishëm. Për të dhënë një shembull mund të përmendim kërkesën e shkrimtarit M.T. 

drejtuar Liri Belishovës lidhur me mosmarrëveshjet e tij me shkrimtarin Dh.Sh., shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 

1960, D.815, Fl. 156. Raporti personal patron-klient ishte vetëm një dukuri e vogël dhe periferike në drejtim të 

raporteve institucionale ndërmjet organeve partiako-shtetërore dhe inteligjencës krijuese, ku kjo e fundit ishte një 

instrument i së parës. Ky funksion instrumental i inteligjencës në stalinizmin shqiptar duket shumë qartë në fjalimet e 

udhëheqësve. Një javë para Kongresit të parë të shkrimtarëve dhe artistëve, në majin e vitit 1957, Enver Hoxha do të 
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regjimi si përçuese e vlerave socialiste në popullsi dhe si një mjet i domosdoshëm në 

rrugën e modernizimit ekonomik, social dhe kulturor të shoqërisë. Shërbimet e saj ndaj 

burokracisë shpërbleheshin me anë të trajtimit të saj preferencial, në status, shpërblime 

dhe pushtet. Njëlloj si në rastin sovjetik, edhe regjimi shqiptar i dallonte intelektualët 

ndërmjet atyre që ishin formuar në periudhën pre-socialiste dhe atyre që ishin formuar në 

periudhën socialiste.
728

 Dyshimi politik për kategorinë e parë shoqërohej nga nevoja 

akute e regjimit për specialistë në kushtet e mungesës së theksuar të tyre. Nga ana tjetër, 

pjesëtarët e inteligjencës pre-socialiste kërkonin integrimin e tyre të plotë, duke theksuar 

besnikërinë ndaj sistemit dhe shërbimet e tyre ndaj tij, kontributin e tyre në ‗ndërtimin e 

socializmit‘.
729

 Në dokumente spikat trajtimi preferencial i regjimit ndaj kuadrove të tij, 

sidomos ndaj atyre me besnikëri politike të sprovuar. 

Pas nomenklaturës dhe inteligjencës, në hierarkinë shoqërore zinte vend punëtoria. 

Megjithëse në teori kjo kategori shoqërore identifikohej edhe në Shqipëri, si në të gjitha 

shtetet e bllokut lindor, si ‗pushtetmbajtësja‘, në realitet proletariati shqiptar ishte larg të 

qenit një pol shoqëror hegjemon, si politikisht ashtu dhe kulturalisht. Në dokumentet 

arkivorë spikat pikërisht një fenomen që mund ta cilësojmë si një frustrim të madh të 

punëtorisë karshi mungesave dhe shkeljeve të shumta të së drejtave të saj civile, sociale 

                                                                                                                                                                             
shprehej qartë në këtë drejtim gjatë një takimi me disa shkrimtarë dhe artistë: ―..Zhvillimi i artit dhe i kulturës duhet të 

shkojë progresivisht me ndërtimin e socializmit. Shumë gjëra po ecin përpara por edhe ne duhet të bëjmë hapa në të 

gjitha drejtimet. Bashkë me ndërtimin e uzinave, fabrikave, me përparimin e bujqësisë do të përparojnë edhe njerëzit 

dhe ju e dini se kultura dhe arti, të gjitha zhanret e letërsisë e të artit do të luajnë një rol vendimtar në zbukurimin e 

shpirtit të njerëzve dhe jetës së tyre..(..)..Një nga armët e Partisë sonë për zgjidhjen e këtyre kontradiktave 

(kontradiktave shoqërore që krijohen si pasojë e implementimit të politikave staliniste të PPSH-së, SM) janë shkrimet 

tuaja. Komiteti Qendror, shokët, mendon sa detyrë të lartë keni ju të letërsisë dhe të arteve në mobilizimin e masave për 

ndërtimin e bazave të socializmit..‖, Hoxha Enver, Vepra V.14, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 430, 437. 
728 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Zoi X. Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, Zoi 

lutej për një vend pune duke kërkuar rehabilitimin e tij në shoqërinë e re: ―..Kam vjetë e vjetë pa punë. Nuk kam lënë 

derë pa trokitur: kam kërkuar leje avokatore, mësues, korektor ose përkthyës në Ndërmarrjen e Botimeve por askush 

s‟më pranon sapo merr vesh se kam qënë deputet dhe gazetar në kohën e Zogut, pa marrë parasysh se gjatë 

okupacionit fashist kam qënë i persekutuar...Shoh se janë riabilituar dhe marrë në punë të ndryshme edhe njerëz që 

kanë bërë shumë vjetë burg, kurse mua nuk më pranojnë as si korrektor ose përkthyes veprash letrare...Jam në moshë 

pune dhe, në një kohë kur të gjithë punojnë me vrull në tërë Republikën, nuk dëshiroj që unë vetëm të jem parazit si për 

vete ashtu dhe për shoqërinë. Lutem shumë urdhëroni të merrem si korektor ose përkthyes në Ndërmarrjen e botimeve 

„Naim Frashëri‟ ose në ndonjë punë tjetër sado e vogël..‖. Lutja e Zoi X. nuk gjeti mirëkuptimin e Enver Hoxhës, i cili 

la këtë shënim në letrën e tij: ―E dijmë kush është ky i poshtër. As mos çani kokën për të. Le të punojë ashtu siç punoi 

deri tash‖, shih:  AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.773, Fl. 39-45. 
729  Për të vërtetuar besnikërinë e tyre politike, dhe siguruar kësisoj një trajtim më të mirë, disa intelektualë të 

‗dyshimtë‘ ofroheshin edhe të shërbenin si informatorë ose edhe operativë të Sigurimit. I këtillë ishte rasti i topografit 

Shaqir M. nga Lushnja. Në vitet e rinisë së tij Shaqiri kishte shërbyer si oficer në regjimin zogist dhe atë fashist, ndaj 

dhe ishte dëbuar nga Tirana. Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës Shaqiri lutej për një takim me të, për ti përcjellë 

‗bashkëkonviktorit të tij në Liceun e vjetër të Korçës‘ disa informacione ‗të një natyre sekrete‘: ―..me rastin e jubileut 

të 15 vjetorit të çlirimit të Atdheut, lejohem t‟ju paraqes urimet më të përzemërta për sukseset madhështore që ka pasur 

vëndi ynë në fushën e veprimtarisë ekonomike, kulturale e politike në sajë të udhëheqjes së urtë të Partisë, nën 

drejtimin tuaj të ndritur, në këto 15 vjetë jetë të lirë. Kam bindje të plotë se kampi i fuqishëm socialist do të fitojë mbi 

atë imperialist, paqja do t‟a mundë luftën. Duke u ndodhur në kondita aq speciale sa të përshtatshme, marr guximin 

t‟ju kërkoj një takim të shkurtër për t‟ju shfaqur një mejtim në lidhje me një çështje të një natyre sekrete që është në 

dobi të Atdheut tonë të dashur, si dhe, për pasojë, të krejt kampit socialist..‖. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e 

bashkë-konviktorit: ―Të pyetet nga sekretari (nga Haxhiu) ç‟far ka‖. Në raportin e tij për Enver Hoxhën, sekretari i tij 

personal Haxhi Kroi transmetoi disa kërkesa të Shaqir M. drejtuar udhëheqësit si: transferimin si pedagog në Tiranë 

dhe pajisjen e tij dhe gruas me triskën e Frontit. Si këmbim Shaqiri ofrohej të shërbente për Sigurimin, nisur edhe nga 

eksperienca e tij me organet italiane gjatë pushtimit. Enver Hoxha urdhëroi që Shaqirit ti plotësohej vetëm kërkesa për 

triskën e Frontit dhe jo ajo për transferim në Tiranë. Sa për dëshirën e tij për të shërbyer në radhët e Sigurimit ajo nuk u 

pranua për shkak të dyshimeve të aparatit mbi qëllimet e vërteta të Shaqirit, bile ai iu sugjerua për ndjekje dhe vëzhgim 

Drejtorisë së Sigurimit, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.810, Fl. 1-6. 
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dhe politike, nga burokracia partiako-shtetërore, frustrim i cili ishte pasojë e tjetërsimit të 

normave bazike të demokracisë socialiste dhe i përfitimit të padrejtë i të mirave materiale 

dhe shërbimeve nga aparatçikët. Në përpjekjen e vet kundër hegjemonisë burokratike 

punëtoria përdorte hapësirat politike që sistemi i mundësonte. Në këtë drejtim, lutjet, 

ankesat dhe denoncimet e shumta të punëtorëve drejtuar udhëheqësve të lartë përbënin 

një mjet efikas anti-burokratik.
730

 Njëkohësisht punëtoria shfaq edhe shenjat tipike të një 

qëndrese pasive kundrejt shfrytëzimit për hesap të akumulimit shtetëror. Njësoj si në 

rastin e fshatarësisë kjo qëndresë merrte kryesisht formën e produktivitetit të ulët dhe 

shkeljeve të shumta të disiplinës në punë. Por produktiviteti i ulët, mungesa e disiplinës 

së punës dhe parazitarizmi ishin edhe pasoja të kualifikimit të pakët; të menaxhimit të 

dobët nga kuadro të paaftë; të mungesës, injorancës ose neglizhencës në përdorimin e 

teknologjisë në prodhim, si dhe nivelit të ulët profesional dhe arsimor të masës dërrmuese 

të punëtorisë shqiptare në periudhën nën studim.
731

 Shtimi i shpejtë i numrit të 

punëtorisë, si pasojë e migrimit të krahëve të punës nga zonat rurale, do të prodhonte një 

klasë punëtore të ruralizuar në karakter, disiplinimi, kualifikimi dhe ‗kulturimi‘ i të cilës 

do të përbënin një shqetësim të vazhdueshëm për regjimin. ‗Kulturimi‘ i punëtorisë 

synonte transformimin e saj sipas recetës civilizuese klasike staliniste, transplantimit të 

parimeve ideologjike të regjimit në përditshmërinë e jetës urbane shqiptare. Në këtë 

drejtim nuk munguan edhe implementimi i parimeve sovjetike të higjienës në banesë dhe 

ndërmarrje, paraqitjes dhe sjelljes shembullore në punë dhe në kohën e lirë, moralit dhe 

planifikimit familjar, etj.
732

 Ndërsa disiplinimi synonte kryesisht kthimin e saj në një mjet 

                                                           
730 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim një letër anonime të shkruar nga punëtorët e Ndërmarrjes 

së sharrave në Bizë të Shëngjergjit, Tiranë. Në letrën e tyre drejtuar KQ letërshkruesit anonimë denonconin abuzimet e 

drejtuesve të tyre në kurriz të punëtorëve: ―..Ju vëm në dijeni për disa çështje që ndodheni në sharrën e Bizës 

Shëngjergjit. Kemi shumë kohë që punojmë këtu, prej një kohë 2-3 vjetë që nga disa përgjegjsa ka çfrytëzime. Ishte 

drejtori Isuf V. i lidhur më ngusht me kolektivin e tija si Shaqir M., Shefqet A., Jakup C. e të tjer po çfrytëzojn punëtort. 

Japin akorde Gani K. nga Gurakuqi, Tafil A. nga Neshta Halil L. nga katundi Zdrojshi si drru zjarri, shtylla, land, 

trupa sharre dhe shumë prodhime. Kta me ndihmën e Isufit dhe të tjert po çfrytëzojn randë punëtorët nukë thot partia 

kshtu po thonë kta përgjegjsa. Tafil C. ndimohet nga i kushëriri i tija Jakup C. që ashtë teknik lande në Bizë mer disa 

përgjegjsa për gosti ke shpia pite me mish...Kto bahen me diersën e punëtorvet dhe gjatë 1 vjeti Tafili ka bërë 

ndryshime jetës tu marr pare për punët e ti..‖. Në shkresën e Komitetit të partisë Elbasan drejtuar KQ në lidhje me 

rastin në fjalë njoftohej për arrestimin e drejtorit të ndërmarrjes dhe njërit prej përgjegjësve kryesorë të sektorit për 

abuzime financiare dhe falsifikime të bilanceve të ndërmarrjes, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 

324-330. 
731  Për të dhënë një shembull të zakoneve parazitare dhe mungesës së vullnetit për kualifikim profesional që 

karakterizonte segmente të caktuara të punëtorisë në periudhën nën studim, kemi përzgjedhur rastin e Konstandin K., 

anëtar partie dhe punëtor në Kombinatin e drurit ‗Nako Spiro‘, Elbasan. Në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës 

Konstandini lutej të kthehej në kategorinë e VI-të, pasi Komiteti partisë Elbasan e kishte sanksionuar duke e ulur në 

kategorinë e III-të. Shkakun e ndëshkimit vetë punëtori komunist ia përshkruante kështu udhëheqësit të tij: ―..Në vjetin 

1958 Organizata e partisë me të drejt më ndëshkoj me vrejtjen me shënim në kartën e Regj. për arësye se u gjenda në 

gjumë në orar të punës dhe si frekuentues jo i rregullt i shkollës, masë që nga ana ime ashtë kuptue dhe pranue 

plotësisht si e drejtë. Në muajin maj të vjetit vazhdues Organizata ma shtroi prapë edhe nji herë fajin e bamë pasi u 

gjenda në gjumë...‖. Duke pasur parasysh nevojat familjare të punëtorit, Drejtoria e ndërmarrjes vendosi ta rikthente 

përsëri Konstandinin në kategorinë e VI-të, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.821, Fl. 43-47. 
732  Jetesa e re urbane ishte larg mitit të një ekzistence socialiste të ‗kulturuar‘ aq të propaganduar nga regjimi. 

Bashkëjetesa e punonjësve të ardhur në masë nga fshatrat ose nga qytezat e vogla, në kushtet e mungesës së theksuar të 

hapësirave dhe kushteve të banimit, karakterizohej shpesh nga konfliktet familjare dhe ato mes komshive, konflikte që 

nisnin me pretekste banale por shpeshherë merrnin trajta akuzash politike të cilat mund të kishin pasoja të rënda për 

palët. Edhe kjo dukuri përbën një fenomen të konstatuar nga studiuesit perëndimorë në modelin origjinal sovjetik, shih: 

Fitzpatrick Sheila, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 1930s, Oxford: 

Oxford University Press, 2000, f. 47-49. Për të dhënë një shembull do të përmendim një rast tipik të ndodhur në Tiranë. 

Në qershor të vitit 1961, arsimtarja Sofika F. u paraqit pranë KQ me kërkesën për një takim me Enver Hoxhën. Në 

raportin e aparatit drejtuar udhëheqësit del në pah se shkaku i kërkesës për takim ishte konflikti i vazhdueshëm mes 

Sofikës dhe familjes së një oficeri të Ushtrisë popullore, Iljaz Xh., të cilët ndanin së bashku ambientet e banimit: 
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efikas ekonomik, ku elementi më strategjik ishte rritja e produktivitetit. Disiplinimi 

kryhej nëpërmjet teknikave stimuluese dhe atyre shtrënguese. Tek teknikat stimuluese 

spikasin diferencimi në kategori dhe paga, si dhe kooptimi i punëtorëve të veçantë në 

poste statusi a pushteti. Teknikat shtrënguese përfaqësoheshin nga ‗militarizimi‘ i 

prodhimit, kontrolli i vazhdueshëm i sektorëve të prodhimit nga strukturat partiake, ato 

policore, etj. Në këtë drejtim një pozitë kyçe luante kontrolli partiak i organizatave 

profesionale dhe transformimi i tyre në leva të PPSH-së. Një aspekt tejet i rëndësishëm i 

politikave staliniste karshi kategorisë së punonjësve përbëhet nga politikat sociale dhe ato 

të përkujdesjes shtetërore. Këto politika janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të 

kuptuar në mos përkrahjen, tolerimin pasiv dhe aktiv të segmenteve të gjera të popullsisë 

urbane ndaj regjimit. Aksesi i gjerë në institucionet arsimore, në ato administrative dhe 

partiake, si dhe sigurimi i banesave, përkujdesjes shëndetësore, pensioneve të pleqërisë 

dhe invaliditetit, përbënin disa nga tiparet e këtij karakteri të thellë social të sistemit.
733

 

Sigurisht që këto benefite nuk duhen ekzagjeruar. Punëtoria shqiptare ishte e 

diskriminuar në përfitimin e të mirave dhe shërbimeve në benefit të nomenklaturës dhe 

inteligjencës. Cilësia dhe sasia e shërbimeve dhe mallrave që ajo gëzonte në kontekstin e 

sistemit shqiptar ishin disa herë më të pakta se ato që gëzonte punëtoria jo vetëm në 

vendet kapitaliste, por edhe në ato më të zhvilluara të bllokut socialist. Kjo ishte një 

pasojë e bazës ekonomike jashtëzakonisht të prapambetur të Shqipërisë; abuzimeve dhe 

paaftësisë së burokracisë, si dhe e politikave të gabuara ekonomike të ndërmarra nga 

regjimi. Prapambetja e theksuar e bazës ekonomike, produktiviteti i ulët dhe politikat 

dogmatike ekonomike të regjimit e mbanin tepër të ulët nivelin e jetesës së masave të 

gjera.
734

 Krijohej kësisoj një shkëputje e ndjeshme, ndërmjet premtimeve dhe 

                                                                                                                                                                             
―..Shkaku i grindjeve sipas Sofikës ka lindur nga një kanotiere që i humbi familjes së Iljazit dhe që kjo akuzon Sofikën 

se e ka vjedhur dhe njëkohësisht e ka ofenduar se nuk ka edukatë, është borgjeze, pret amerikanët etj. Sofika për këto 

vuri në dijeni kryetarin e Frontit të bllokut, Sulo Y. i cili e këshilloi të mos i‟a vinte veshin fjalëve të saj...Sofika u 

drejtua për tu ankuar në këshillin e lagjes po nuk gjeti njeri, ndërsa kapiten Iljazi shkoi në shkollën Kristoforidhi ku 

shërben Sofika si mësuese dhe i thotë nëndrejtorit në sy të arësimëtarëve të tjerë se Sofika F. duhet të pushohet se lexon 

leteraturë borgjeze, dëgjon Radio Londrën, Romën, se pret amerikanët bashkë me nënën e vet..‖. Fakti që aparati i KQ 

ndërmori një hetim për këtë çështje kaq banale, dëshmon vëmendjen që zyrtarët stalinistë i kushtonin krijimit të një 

ambienti urban harmonik. Në raportin drejtuar Enver Hoxhës dalin në pah jo vetëm angazhimi strukturave, por edhe 

shkaqet e thella të konfliktit: ―..Nga verifikimi që iu bë kësaj çështje, del se e nalt-përmendura para disa muajsh i ka 

paraqitur një letër edhe Ministrit të Mbrojtjes Popullore. Për këtë nga organizata bazë e partisë ku punon Kapiten 

Iljazi u dërguan edhe dy anëtarë të byrosë, të cilët së bashku me këshillin dhe sekretarin e organizatës bazë të lagjes e 

panë çështjen në vend...u këshilluanë të dy palët që të mos përsërisin të tilla në të ardhmen. Gjith‟ashtu Kapiten Iljazi u 

thir në byronë e organizatës bazë dhe u këshillua të jetë më korekt në sjelljet e tij me fqinjët. Por siç del edhe nga të 

thënat e këshillit të lagjes Sofika vazhdon të ankohet karshi tij edhe me pretekst për ta larguarë oficerin nga ajo banesë 

me qëllim që ta marë vetë ajo të gjithë hyrjen e ndërtesës..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.784, Fl. 81-83. 
733 Dëshmi e kësaj janë me qindra letra të punëtorëve drejtuar autoriteteve partiake për të kërkuar shkollim, strehim, 

punësim, pensione, ndihmë ekonomike, azile, kopshte, shërbim shëndetësor etj. Në masën e tyre dërrmuese këto letra 

janë lutje, apele për ndihmë ku qytetarët qajnë hallet e tyre me udhëheqësit e lartë. Një masë kaq e madhe apelesh të 

tilla vërteton jo thjesht nevojat e shumta të popullsisë por edhe shpresën e tyre për ndihmë nga ana e shtetit. Dhe 

autoritetet e larta partiake u përgjigjeshin pothuajse të gjitha apeleve për ndihmë imediate ekonomike, mungesë 

strehimi ose punë të çfarëdoshme, sëmundje ose halli të rëndë familjar, në një farë mase edhe për kategorinë e të 

përjashtuarve. Duke pasur parasysh nivelin tejet të ulët ekonomik të vendit kjo politikë solidare e regjimit është për tu 

vlerësuar. Ndaj dhe mes aspekteve të ndryshme të regjimit stalinisit shqiptar, aspekti i tij social ishte padyshim ai më 

popullori. Një shembull në këtë drejtim ishin letrat falënderuese nga ana e punëtorëve drejtuar KQ. Një rast i tillë ishte 

ai i punëtorit të Ofiçinës NTASH Shkodër Muç K. i cili, në letrën e tij drejtuar KQ, falënderonte udhëheqësit e lartë për 

mundësinë që u krijonin fëmijëve të punëtorëve për te kaluar pushimet verore në ‗Kampin e Pionierëve‘. Letra të 

këtilla, të cilat kishin një vlerë të madhe propagandistike, i dërgoheshin ‗Zërit të Popullit‘ për botim nga aparati i KQ, 

shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.769, Fl. 39. 
734 Për të dhënë një shembull të nivelit të ulët të jetesës së punonjësve urbanë do të citojmë disa fragmente nga një letër 

anonime nga Elbasani, drejtuar Enver Hoxhës: ―..Lutemi duhet të shihni njëherë popullin si po vuan, sidomos në furrat 
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propagandës për bollëk dhe pushtet popullor nga njëra anë dhe mungesave të shumta dhe 

abuzimeve të burokratëve nga ana tjetër. Shumica e punëtorëve fajësonin për këtë situatë 

aparatin burokratik, drejtuesit dhe kuadrot e ndërmarrjeve. Një frymë e fortë populiste 

dominonte logjikën e tyre politike. Shkaku i mungesave nuk identifikohej tek natyra e 

sistemit, porse tek deformimet e sistemit nga segmente të caktuara shoqërore me natyrë 

anti-popullore dhe elitiste. ‗Uji ishte i pastër në burim, por turbullohej rrugës‘.
735

 Ky 

botëkuptim politik, i majtë në përmbajtje dhe populist në formë, do të ketë një ndikim të 

madh në popullaritetin e politikave anti-burokratike të ndërmarra nga regjimi me 

intensitet në gjysmën e dytë të viteve 60-të. Po ky botëkuptim do ti vishte politikat e 

luftës klasore me petkun e mbështetjes nga masat popullore. Punëtoria shqiptare, me një 

identitet të theksuar rural, pa arsimimin e nevojshëm, nën kontrollin dhe survejimin e 

vazhdueshëm të aparatit partiak dhe levave të tij, me një botëkuptim tradicional dhe 

populist e kishte të pamundur qoftë ideologjikisht ashtu dhe praktikisht të ngrihej në 

statusin e klasës hegjemone. Kjo dobësi politike e klasës punëtore shqiptare, në vitet e 

hershme të saj, do përbënte një ndër shkaqet kryesore të pozicionit të saj, dobësi politike 

që do të favorizonte së tepërmi ngritjen e kastës burokratike në pozita hegjemone 

politike.     

Fshatarësia zinte vendin e fundit në kategorizimin hierarkik real të shtetasve me të drejta 

të plota të RPSH-së. Mbi masën dërrmuese të shtetasve shqiptarë regjimi stalinist kishte 

ngritur një sistem modern bujkrobërie, duke i katandisur ata në shtetas ‗të dorës së dytë‘, 

në krahë pune të lirë të shtrënguar të punonin në kushte ekonomike shfrytëzimi të 

skajshëm të imponuara nga lart.
736

 Në periudhën nën studim kolektivizimi i prodhimit 

bujqësor sapo kishte përfunduar dhe mund të konfirmohet plotësisht natyra staliniste e 

regjimit në këtë drejtim tepër strategjik. Njësoj si në rastin sovjetik, edhe në Shqipëri 

kolektivizimi përfaqësonte një imponim ndaj fshatarësisë të një sistemi i cili, në thelbin e 

tij, përfaqësonte një shfrytëzim të pastër ekonomik të botës rurale për hesap të interesave 

                                                                                                                                                                             
e bukës që po vriten populli dhe nuk ka bukë. Thonë kaq është tolloni. Ç‟është kjo. Kjo është mizerje. Të gjitha i kemi 

duruar po buka është shpirti. Nuk durojmë më. Jeta e njeriut vajti në fund. Mejtoni dhe veproni nuk kalohet dotë ma. 

Kujtoni se përfundimi nuk është mirë pasi fjalën që keni dhënë se ne do tu lemë apo na hapni rrugë. Të gjitha mizerjet 

po heqim. Nuk jam njeri që nuk u dua, por jemi shqiptarë duhet të rrojmë e jo në skllavëri..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 173-174. 
735 Për të dhënë një shembull të këtij mentaliteti do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit pensionist Gani Rr. 

nga Petrela e Tiranës, drejtuar Enver Hoxhës: ―..I quajturi Adem B.  N/Drejtori NSHP Krrabë dhe Kryetar‟i Komitetit 

Qytetit Krabë si dhe Kryetari  Këshillit të lagjevet qytetit dhe fshatit tonë nuk na pranon të na furnizojë me miell, me 

bukë, vaj, groshë etjera.  Për çudi si ky njeri të veprojë në këtë mënyrë, të mos më furnizojë me gjërat ushqimore. Adem 

B. të veprojë në këtë mënyrë kundra meje edhe sidomos të tjervet bajë çudi! Për të mundë për zgjidhjen e çështjes time 

sidomos mendova të ju Drejtohem Juve Sh. Enver të urdhërojë dyqanin e shitjes së gjanave ushqimore për të mos na 

furnizue me gjanat ushqimore që përmënda sipër, duke i dhënë urdhër dyqanit të shitjes, vetëm sheqer uriz dhe voj 

kikiriku...Për këtë të padrejtë që na ban sh. Adem B. vinjë dhe ju drejtohem juve SH. ENVER HOXHA që tina je 

shpëtimitar i gjith popullit shqiptar dhe që i shikon të drejtat tona që na bahen nga njerëz të pa kënaqur..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.795, Fl. 35-38. 
736Simboli më i dukshëm i këtij statusi inferior të fshatarësisë ishte diskriminimi saj në favor të qytetit në furnizimin me 

mallra dhe shërbime. Kjo nxiste në mjaft raste protestën e fshatarëve, protestë e cila dallohet qartë në letrat e tyre drejt 

udhëheqësve të lartë. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga një letër anonime nga Shkodra 

drejtuar KQ: ―..populli në Rrethit  Shkodrrës ndollet në xhendie shumë të keqe për gashatën e gojës. Ashtë ba nji 

diferencim i mallë katundit me qytet, athue se katundet nukë kanë marrë pjes në lëvizjen rrevolucionare përë zhdukjen 

e okupatorëve të vendit tonë. Ktu në Shkodrë ka shum zona malore dhe kan shum një fites të paktë dhe që kanë një 

rrezistenc të zorshme për të jetue, puna e shtetit asht ndërpre për katundarë...Shkoj në Shkodër nuk na japin me hangër 

dhet lekë buk me i haqherë sikur ne jena anëmiq të pushtetit ton ne katundartë, me vërtetë se këtu në Rrethin tonë ka 

pas disa marrëzina porë jan ba prej pa kuptimit të njerzve. Pengimi i buks për katundarë ka lejue që tju qilë rrugën 

matrapazave, se po shitet 40-49 lek një kile kallamoqë, se me se me e ble që sundë i bëjmë 500 lekë bashk dhe po na 

desin populli për bukë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 82-83. 
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shtetërorë.
737

 Qendrore në këtë drejtim ishte aftësia e aparatit për të përthithur pjesën 

dërrmuese të prodhimit bujqësor, me synim financimin e investimeve industriale dhe 

garantimin e furnizimit me kosto të ulët të qyteteve me produkte konsumi dhe industrisë 

me lëndë të parë. Por kolektivizimi, përveç aspektit të tij qendror me natyrë ekonomike, 

përfaqësonte edhe një mjet politik që rrekej të ndryshonte kulturalisht dhe politikisht 

botën fshatare. Ndaj dhe, duke lenë mënjanë nevojat praktike të akumulimit shtetëror, 

kooperativizimi shtyhej edhe nga botëkuptimi ideologjik i udhëheqësve të lartë. Në këtë 

drejtim regjimi projektonte synimin e tij ultra-modernist për ta transformuar bujqësinë e 

prapambetur shqiptare, dhe rrjedhimisht edhe masën e fshatarëve, nëpërmjet 

mekanizimit, teknikave shkencore bujqësore dhe një procesi ‗qytetërues‘ sipas recetave 

klasike sovjetike, në një kopje rurale të punëtorisë urbane.
738

 Implementimi i revolucionit 

të madh agrar u krye duke zbatuar në mënyrë dogmatike modelin stalinist, me gjithë 

bazën tepër të ulët teknike dhe ekonomike të realitetit rural shqiptar. Prapambetja, 

konservatorizmi ekonomik dhe kulturor i masës rurale dhe politikat e gabuara të regjimit 

e pamundësuan që në fillimet e veta modernizimin e bujqësisë shqiptare. Në thelb 

                                                           
737  Imponimi i kolektivizimit, kryesisht nëpërmjet presionit të aparatit partiako-shtetëror por në mjaft raste edhe 

nëpërmjet shtrëngimit fizik dhe dhunës, identifikohet fare qartë në letrat e popullsisë drejtuar udhëheqësve të lartë. Për 

të dhënë një shembull do të përmendim një ngjarje të ndodhur në fshatin Lunik të Librazhdit. Në një telegram të dy 

banorëve të këtij fshati: Hysen C. dhe Arif H. drejtuar Enver Hoxhës denoncohej sjellja e ekipit të dërguar nga 

Komiteti partisë Librazhd për të shtyrë fshatarët e Lunikut drejt ngritjes së kooperativës: ―..shoku Enver ekipi i ardhur 

nga rrethi Librazhd për ngritjen e koop në fshatin Lunik po sillet në një mënyrë shumë të keqe karshi popullit po rrahin 

grat e fëmijë burrat të gjithë kanë ikur nga shtëpit e kanë dalë në pyll. Gratë po torturohen tmerrësisht, kjo vepër 

egërson popullin shumë keq..‖. Në shkresën sqaruese për KQ, Komiteti i partisë Librazhd nuk e pranoi vërtetësinë e 

akuzave për rrahje, por pohoi se ishin vërejtur disa shkelje prej ‗enthusiazmit‘ dhe ‗agitacionit të ekzaxheruar‘: 

―..Shokët e vajtur nga Rrethi në katundin Lunik, për futjen në kooperativën bujqësore të familjeve që kanë mbetur 

jashtë kanë bërë disa gabime që shkelin vullnetarizmin...Gjithashtu ka patur dy tre raste që duke punuar me 

enthusiazmë vetë shokët e fshatit e kanë ekzaxheruar agitacionin dhe prej fshatarëve është konsideruar si presion për të 

firmosur..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.790, Fl. 34-37. 
738 Ky botëkuptim u shpreh fare qartë nga Enver Hoxha në një letër dërguar organizatave të partisë në terren dhe ushtri, 

në prillin e vitit 1957. Regjimi synonte të aktivizonte grupet shoqërore më të afërta me të si: komunistët, punëtorët dhe 

ushtarakët në ofensivën e tij për kolektivizimin e bujqësisë. Ajo çka paraqet interes është shtrimi i çështjes nga Enver 

Hoxha në terma kulturorë, si dhe qëllimi i dukshëm i regjimit shqiptar për ta transformuar fshatarësinë në një lloj 

proletariati rural: ―..Është e qartë se kolektivizimi i bujqësisë është kusht i domosdoshëm për zhvillimin e shpejtë të 

bujqësisë dhe për shtimin e prodhimit bujqësor, i cili ka një rëndësi të madhe për përmirësimin e konditave materiale 

dhe kulturore të punonjësve dhe për forcimin e ekonomisë popullore ...me ekonomitë bujqësore individuale nuk mund 

të zhvillohet bujqësia, nuk mund të shtohen prodhimet bujqësore në atë masë që të plotësojnë në mënyrë të kënaqshme 

nevojat e vendit, as nuk mund të ndërtohet socializmi ne fshat. Prandaj edukimi dhe bindja e fshatarësisë individuale 

për t‘u organizuar vullnetarisht në kooperativa dhe kolektiva bujqësorë ngel gjithmonë si një nga detyrat kryesore të të 

gjithë Partisë si në fshat ashtu dhe në qytet...Në mënyrë të veçantë duhet t‘u vihet në dukje anëtarëve të Partisë dhe 

punonjësve që janë fshatarë, të cilët kanë familjet, farefisin, miqtë dhe shokët e tyre në fshat të pafutur në kooperativa, 

t‘u shkruajnë letra dhe po qe  nevoja të shkojnë dhe vet në fshat të punojnë dhe të bindin familjen, të afërmit dhe miqtë 

e tyre për t‘u futur në kooperativat bujqësore...organizatat e Partisë të institucioneve shtetërore, të qendrave të punës, 

organizatat shoqërore, si dhe institucionet kulturore, të dërgojnë herë pas here në fshat kuadro të njohur për të marrë 

kontakt me masat punonjëse të fshatit, ku t‘u flitet për vijën politike dhe ekonomike të Partisë, për kolektivizimin e 

bujqësisë, të mbahen konferenca politike me fshatarët, të dërgohen herë pas here brigada agjitacioni dhe brigada 

kulturore e shëndetësore për të ndihmuar në organizmin e jetës kulturore dhe në ruajtjen e shëndetit të popullit në fshat. 

Të dërgohen herë pas here filma dhe materiale propagandistike dhe edukative të përshtatshme për edukimin e masave 

punonjëse të fshatit...çdo organizatë bazë dhe kolektiv punonjës në ndërmarrjet ekonomike dhe në organet shtetërore të 

marrë në patronazh nga një kooperativë bujqësore me qëllim që t‘u sigurohet kooperativave bujqësore ndihmë 

organizative për përforcimin e llogarisë dhe, në mënyrë të veçantë, për organizimin e jetës në kooperativë për punën 

kulturore, artistike dhe shoqërore. Qendrat e ndryshme të prodhimit të organizojnë kontakte dhe vizita të 

herëpasherëshme midis punonjësve dhe kooperativistëve. Këto kontakte, vizita dhe lidhje të shërbejnë për përforcimin 

e aleancës midis klasës punëtore dhe fshatarësisë nën udhëheqjen e klasës punëtore, të shërbejnë për edukimin e 

kooperativistëve për të kryer detyrat që shtron Partia ndaj klasës punëtore..‖, shih: Hoxha Enver, Vepra V.14, Tiranë: 

‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 338, 340, 342-343. 
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kolektivizimi nuk përfaqësoi gjë tjetër veçse një përthithje masive produktesh nga regjimi 

nëpërmjet një raporti tipik kolonial me botën fshatare. Politikat kolektivizuese staliniste 

hasën në qëndresën pasive të masës së madhe të fshatarëve. Kjo qëndresë do ta detyronte 

regjimin të bënte lëshime momentale në projektin e tij agrar, si dhe do të përforconte 

karakterin e tij policor dhe shtrëngues. Në aspektin kohor afatgjatë kolektivizimi do të 

shndërrohej në dështimin më të madh ekonomiko-politik të sistemit, një dështim me 

pasoja fatale për vetë regjimin. Realizimi i synimit afatshkurtër të regjimit, kolektivizimi 

i ekonomisë rurale, nuk do të kishte qenë i mundur pa asgjësimin nëpërmjet luftës së 

klasave të parisë tradicionale dhe penetrimin e aparatit partiako-shtetëror në fshat 

nëpërmjet përfaqësuesve të vet. Elita staliniste rurale përbëhej nga anëtarët e partisë, 

kuadrot e kooperativave, burokratët ruralë, veteranët e UANÇ-së dhe aktivistët. Tipari 

dallues i kësaj kategorie gjatë periudhës nën studim ishte niveli i tyre i ulët profesional 

dhe abuzimet e shumta me pushtetin. E shtrënguar ndërmjet përthithjes ekonomike të 

regjimit dhe abuzimeve të përfaqësuesve të tij në mesin e saj, shoqëria fshatare përdori 

mjetet e saj të qëndresës, që varionin që nga rezistenca aktive dhe, më së shumti, në 

rezistencë pasive. Mjetet kryesore të kësaj qëndrese ishin produktiviteti i ulët, disiplina e 

pakët në punë, neglizhenca në zbatimin e detyrave, konservimi dhe zgjerimi i pronës 

private kooperativiste, vjedhja e pasurisë socialiste, shkelja e vazhdueshme e statuteve të 

kooperativave, lufta e tërthortë kundrejt agjentëve të regjimit në fshat, etj.
739

 Projektit 

ideologjik ultra-modernist të regjimit fshatarësia i kundërvuri parimet e veta tradicionale, 

duke u përpjekur të ruante me çdo kusht identitetin e saj karshi sulmit ideologjik stalinist. 

Qëndrueshmëria e zakoneve fetare dhe mentalitetit patriarkal në gjirin e botës rurale ishte 

një dëshmi e qartë e kësaj. Padyshim që, nën këndvështrimin tonë, tema e qëndresës është 

ajo e cila shpjegon më mirë sjelljen e masës së gjerë të popullsisë fshatare në periudhën 

nën studim, por edhe ajo nuk duhet ekzagjeruar.
740

 Përveç qëndresës edhe pranimi, 

mbështetja, pasive ose aktive e popullsisë rurale ndaj politikave të caktuara të regjimit 

përbën një fakt konkret. Duke ngritur në poste statusi dhe pushteti një pjesë të 

komunitetit rural; duke i mundësuar një pjese të mirë të fshatarësisë aksesin në fushat e 

dijes dhe karrierës profesionale dhe burokratike; duke zbatuar edhe politika të 

                                                           
739 Ruajtja e kopshtit personal, sasisë maksimale prej 3 dynymësh të lejuar nga ‗Statuti Tip i Kooperativave bujqësore‘, 

ishte një ndër frontet kryesore të rezistencës ndaj kolektivizimit. Në disa raste kjo qëndresë në emër të pronës private 

merrte formën e kundërshtimit kolektiv. Për të dhënë një shembull do të citojmë një telegram të asamblesë së 

Kooperativës së fshatit Plesh të Burrelit, drejtuar KQ: ―..në emër të asambles  koop. bujqësore katundi Plesh të 

mbledhur sot më d.12/2/960 me ardhjen e ekipit të dërguar nga komiteti partis dhe ekzekutiv të rrethit burrel ndigjuem 

nga vendimi që kishte marr rrethi për shkurtimin e kopshtit personal të 3 dl nga 3 dl në 2 dl. Por nevë asambleja e 

koop. bujqësore të këtij katundi duke parë se jemi një koop bujqësore e ngritur rishtazi me një gjendje shumë të vështir 

nga ana ekonomike, plus kësaj në katundin tonë ekzistojn ekonomi individual prandaj ne asambleja e koop. katundit 

tonë duke parë këtë vendim që u tha më sipër nuk pranojmë shkurtimin e kopshtit personal..‖. Në shkresën sqaruese të 

Drejtorisë së bujqësisë pranë KQ theksohej se pjesë e kundërshtimit ishin dhe komunistët e fshatit: ―..Edhe org. bazë 

nuk ishte e bindur sepse sekretari org. bazë, kryetari kooperativës, llogaritari e të tjerë kishin nga 4-5-6 dynymë tokë 

sejcili. Organizata bazë ishte vetë inisjatore kundërshtimit, por nuk duallën vetë dhe shtytën fshatarët. Elementi armik 

shfrytëzoi rastin dhe nxiti fshatarët për të bërë telegram..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.853, Fl. 54-61. 
740 Siç e kemi theksuar edhe më sipër në këtë studim, koncepti i rezistencës së shoqërisë ndaj politikave të regjimit 

stalinist përbën një tipar të ‗Shkollës revizioniste‘, ku shërbeu si një front i kritikës ndaj teorisë totalitare, e cila 

theksonte pasivitetin dhe nënshtrimin total të shoqërisë përballë regjimit. Vepra studimore më e mirë në këtë drejtim 

është padyshim ai i studiueses kanadeze Lynne Viola, shih: Viola Lynne, Peasant Rebels Under Stalin: 

Collevtivistaion and Culture of Peasant Resistence, Oxford: Oxford University Press, 1996. Porse një fokusim tek 

rezistenca do të krijonte një tablo të paplotë të realitetit rural stalinist, ndaj dhe studiuesit e kësaj shkolle kanë arritur të 

gërshetojnë fenomenin e qëndresës, aktive ose pasive, me atë të mbështetjes, e cila gjithashtu mund të ndahet në aktive 

dhe pasive. Për një trajtim të plotë të realitetit rural në stalinizimin sovjetik shih: Fitzpatrick Sheila, Stalin‟s Peasants: 

Resistance & Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford: Oxford University Press, 1994. 
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përkujdesjes sociale mbi masën dërrmuese të tyre, regjimi arriti të krijonte një bazë 

mbështetjeje në fshat. Është jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm fakti që popullsia fshatare 

mbështeste shumë prej parimeve të regjimit, duke kundërshtuar në të njëjtën kohë 

pasivisht politikat e tij radikale ekonomike dhe kulturore.
741

 Aftësia kryesore politike e 

stalinizmit shqiptar qëndron pikërisht në mundësinë e tij për t‘iu përshtatur kontekstit 

kulturor dhe social shqiptar, duke u rrekur njëkohësisht ta ndryshonte rrënjësisht atë. Kjo 

shpjegon edhe praninë në gjirin e tij të elementëve ultra-modernistë përkrah atyre neo-

tradicionalë.    

Nëse fshatarësia renditej e fundit në shkallën e hierarkisë shoqërore, përsa i përket 

statusit, pushtetit dhe pozicionit të saj në shpërndarjen e të mirave materiale dhe 

shërbimeve, kategoria e të përjashtuarve mund të konsiderohet si një grupim jashtë 

kritereve ideologjike që përcaktonin kufijtë e shtetësisë. Pikërisht ky është tipari qendror i 

kësaj kategorie: gjendja e saj në kufijtë e shoqërisë, mes përjashtimit, stigmatizimit dhe 

rehabilitimit. Përpjekjet e saj të vazhdueshme për tu integruar përplaseshin në murin e 

politikave klasore të regjimit, në dyshimin e tij të vazhdueshëm, por edhe në armiqësinë e 

kategorive të gjera shoqërore ndaj saj.
742

 Nëse regjimi nxitej drejt politikave persekutuese 

nga parimet ideologjike staliniste ‗të ashpërsimit të luftës së klasave‘ dhe një ndjenje të 

dukshme pasigurie dhe dyshimi, shtresat e gjera popullore shtyheshin në këtë drejtim nga 

fryma anti-elitiste e botëkuptimit të tyre populist, si dhe nga nevoja për të eliminuar një 

kategori të caktuar shoqërore nga gara e përditshme për përfitime shërbimesh dhe pozitë 

shoqërore. ‗Përcaktimi i klasave‘, një fenomen tipik i realitetit bolshevik sovjetik, haset 

edhe në rastin e stalinizmit shqiptar. Edhe këtu përcaktimi dhe kategorizimi individëve 

                                                           
741 Shembulli më i qartë i në këtë drejtim ishte popullariteti i politikave agrare të regjimit stalinist shqiptar në vitet e 

para të pushtetit te tij, ‗Reforma Agrare‘, si dhe popullariteti i ulët, dhjetë vjet më vonë, i politikave kolektivizuese në 

ndërmarra nga i njëjti regjim. Për mbështetjen e fshatarëve ndaj Reformës agrare shih: Sadiku Dilaver, ‗Shndërrimet e 

para ekonomike-shoqërore‟, tek: Gjeçovi Xhelal (Kr), Historia e Popullit Shqiptar, V. 4, Tiranë: Toena, 2009, f. 185. 

Ky qëndrim i dyzuar mund të konstatohet edhe në letrat e fshatarëve drejtuar udhëheqësve të lartë në periudhën nën 

studim. Shumica fshatarëve donin të përfitonin nga politikat sociale dhe popullore të regjimit duke u përpjekur 

njëkohësisht ti shmangeshin kolektivizimit të pasurisë së tyre. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë 

disa fragmente nga letra e Prene A. nga fshati Shpërdhet i Mamurrasit, drejtuar Enver Hoxhës. Prena ishte motra e një 

martiri të LANÇ-it, e një ‗Heroi të Popullit‘, ndaj dhe në letrën e saj kërkonte një trajtim të privilegjuar që ti përgjigjej 

statusit të saj. Ajo kërkonte ti paguhej pension, edhe pse ligji nuk e parashikonte, dhe të përfitonte njëkohësisht 

kopshtin personal si anëtare e kooperativës, pa kryer asnjë ditë pune në kooperativë: ―..Unë e dijë se si motër e Heroit 

të Popullit kam të drejtën e pensijonit që kjo gjë mue më jepet besoj shoku Enver pse pensionin po e marrin edhe 

familjet e dëshmorevet dhe jo ato që janë hero të popullit...unë e ndiej veten shumë të prekur që  s‟më jepet një e drejtë 

por juve mund ta dini ma mirë. Unë sot jamë me 4 fëmijë, ma i madhi ashtë 14 vjeç dhe më të vogëlin 4 vjeçë. Burrin e 

kam në moshën 64 vjeçe, vetë jam me raport mjeku e pa aftë për punë, njerëz të tjerë për punë nuk kam...si çështje 

tjetër unë sot qëndroi pa 3 dynymsh me qenë se në fshatin tonë ka koop. bujqësore unë kam pas të drejtë të kem 3 dyn. 

sikur të tjerët fshatarët e mijë, pse unë nuk kam punue në koop më kanë hequr 3 dyn. gja e cila asht krejtësisht e 

padrejtë pse unë nuk mund të lajë fëmijët në rrugë të madhe dhe të shkojë në punë megjithse kam dhe Raportin apo të 

shkojë burri që asht i kalue nga mosha. Nuk dijë si e kan mendue shokët e fshatit dhe të Rrethit për kalamajtë e mijë, 

por unë them që Partia dhe shteti nuk duhet të mendojnë kështu për familjen tonë..‖. Autoritetet, pasi u informuan se 

burri i saj punonte jashtë fshatit dhe se vajza e madhe e familjes ishte në moshë pune, refuzuan ti paguanin Prenës 

pension, por ndërhynë ti jepej kopsht personal me kusht që ajo ose e bija të punonin në kooperativë, shih: AQSH, 

Fondi 14(STR), Viti 1960, D.853, Fl. 121-127. 
742 Për të dhënë një shembull kemi përzgjedhur lutjen e Myslym A. nga fshati Molisht i Fierit, drejtuar KQ: ―..Jam në 

moshën e madhe dhe tashti njeri pa njeri vetëm me gruan, si i tillë, nuk kamë dhe triskën e frontit, mbasi na ësht dhën 

titulli kulak, për shkak se dy vëllezërit e mi ishin me Ballin Kombëtar dhe si të tillë ata u vranë njëri në luftë dhe tjetri 

po kështu, por unë vetë skamë marë pjes asnji herë asmenji anë se ishja puntor në shtëpin time. Mirpo megjithse kam 

bërë lutje pas lutjeve nuk më është dhën e drejta akoma që unë të jemi si gjith qytetarët e tjer të Republikës Popullore, 

duke marë parasysh të gjitha ndryshimet që ka bërë Partija dhe Qeverija dhe me besim të madh se dhe unë do të vdes 

pas saj deri në vdekje duke ndijer dhe gabimin që kanë bërë vëllezërit e mi..‖. Kërkesa e Myslymit u hodh poshtë nga 

Komiteti partisë Fier, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.810, Fl. 7-11. 
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ishte një proces ndërveprues mes regjimit dhe shoqërisë. Edhe në rastin e Shqipërisë, me 

gjithë legjitimimin e tij teorik marksist, përcaktimi klasor kishte një natyrë thellësisht 

subjektive, duke u bazuar më së shumti në rrethana të caktuara politike sesa në 

objektivitetin e determinizmit ekonomiko-historik marksist. Në këtë drejtim rëndësia e 

biografisë individuale dhe kolektive zinte një vend të veçantë. Në materialet arkivore bie 

në sy pikërisht ky huazim masiv, nga ana e popullsisë së gjerë, e ‗mjeshtërisë së 

biografisë‘, e përdorimit të kritereve përcaktuese klasore dhe paraqitjes së tyre, qoftë si 

mjet integrues ashtu dhe si mjet përjashtues. Në mjaft raste përcaktimi klasor abuzohej si 

një mjet efikas nga individët, ose grupet e ndryshme, në konflikt midis tyre.
743

 Njësoj si 

modeli klasik sovjetik edhe sistemi shqiptar karakterizohet nga procesi i zgjerimit 

kumulativ të kategorisë së të përjashtuarve, i ‗krijimit të vazhdueshëm të armiqve‘. 

Shtysa kryesore në këtë drejtim ishte karakteri anti-demokratik i vetë regjimit, si dhe 

pasiguria e tij kronike përballë sfidave të jashtme dhe të brendshme. Nëse sfidat e 

jashtme janë lehtësisht të kuptueshme si pasoja të izolimit, rrethimit nga shtete 

armiqësore dhe ruajtjes së pavarësisë së brishtë mbi një bazë ekonomike tepër të 

prapambetur, shkaqet e brendshme paraqiten më komplekse. Nën këndvështrimin tonë, 

konflikti i vazhdueshëm shoqëror për kontrollin e pushtetit politik, mallrave dhe 

shërbimeve të ndryshme mes nomenklaturës dhe pjesës dërrmuese të shoqërisë 

përkthehej në realitet në një diktaturë policore të burokracisë mbi shoqërinë. Shkaku i 

vërtetë i ashpërsisë së luftës së klasave nuk ishte frika nga ish-klasat sunduese, porse 

konflikti i pranishëm shoqëror, mes burokracisë nga njëra anë dhe masës së popullsisë 

nga ana tjetër.
744

 Politikat diskriminuese, karshi atyre të mirëfillta penale, përbënin qasjet 

kryesore të regjimit karshi kategorisë së të përjashtuarve. Diskriminimi i këtij segmenti 

shoqëror shtrihej që nga fusha politike, tek ajo civile dhe sociale. Nga mohimi i kartës së 

Frontit tek arsimimi, punësimi dhe lëvizja e lirë në territor. Të përjashtuarve u mohohej 

edhe e drejta për të krijuar familje me personat që dëshironin. Të dukshme janë edhe 

                                                           
743 Për të dhënë një shembull do të përmendim një rast konflikti personal ku njëra palë përdor teknikën e nxirjes së 

biografisë me qëllime dashakeqe. Në një letër të Dajlan K. nga Patosi i Fierit drejtuar KQ akuzohej anëtari partisë Refat 

S. si ish-anëtar i Ballit Kombëtar: ―..me anën e kësaj deklarate kërkoj tu bëj me dieni se në vitin 1944 kemi qënë me 

ballinë kombëtar me shumë shokë. Dhe një nga këta është sot A.p.p.sh. Refat S. Neve në vitin 1944 kemi rënë në luftë 

kundër partizanëve bashkë me gjithë Refat S...Refati ka qënë me ballinë më se 3-4 muaj ka rënë dy herë në luft kundër 

partizanëve...Neve jemi larguarë nga rreshtat e ballit në kohën kur balli kapitulloj fare. Unë bashkë me këta shokë kemi 

qënë anëtarë partis punës shqipëris dhe për këtë shok jemi përjashtuarë nga partija. Ndërsa sot Refat S. ësht appsh për 

arsye se ky shok ësht fshehur dhe sot rri fshehurazi në parti..‖. Pas hetimeve, Komiteti i partisë Fier, në raportin e vet 

drejtuar KQ, i hodhi poshtë pohimet e Dajlan K.: ―..Refat S. ka qenë në rradhët e ballit rreth 15 ditë në Dhjetor 1943 i 

mobilizuar me forcë gjë të cilën e ka shënuar në dokumentat e partisë. Në këtë kohë është aratisur nga rradhët e ballit 

dhe është hedhur në rreshtat partizane, ku ka qëndruar deri në maj 1944. Nuk është e vërtetë të ketë rënë në luftë 

kundër partizanëve siç pretendohet në deklarat, kjo u vërtetua si nga org. bazë e partisë ashtu dhe nga pyetja e 

dëshmitarve që ka vënë Dajlani në deklaratë...Deklarata është bërë për qëllime ambicjoze, mbasi Dajlani me Refatin 

janë grindur vitin e kaluar dhe nuk flasin dhe tani..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 55-59.  
744 Në këtë drejtim autori ndan plotësisht pikëpamjen e shprehur nga Trocki tek vepra e tij ‗Revolucioni i tradhtuar‘: 

―..Shoqëria e sotme sovjetike nuk do të mund të mbahej pa një shtet, as edhe pa një burokraci. Por shkaku i kësaj nuk 

janë aspak mbetjet e mjerueshme e së kaluarës, por forcat e fuqishme dhe tendencat e së tashmes. Justifikimi i 

ekzistencës së shtetit sovjetik si një aparat shtrëngimi qëndron në faktin se struktura e tanishme kalimtare është ende 

plot kontradikta shoqërore, të cilat në sferën e konsumit - ku qëndron ndjeshmëria më e lartë dhe e drejtpërdrejtë e 

shoqërisë - janë jashtëzakonisht të tensionuara, dhe kërcënojnë për të shpërthyer në sferën e prodhimit. Triumfi i 

socializmit nuk mund të quhet as përfundimtar as edhe i pakthyeshëm. Baza e sundimit burokratik është varfëria e 

shoqërisë në objekte konsumi, me konfliktin që rezulton të secilit kundër të gjithëve. Kur ka mallra të mjaftueshme në 

një dyqan, blerësit mund të vijnë kurdoherë që ata të dëshirojnë. Kur mallrat janë me pakicë, blerësit janë të detyruar të 

qëndrojnë në radhë. Kur radhët janë shumë të gjata, atëherë është e nevojshme për të caktuar një polic për të mbajtur 

rendin. Kjo është pika e fillimit e pushtetit të burokracisë sovjetike. Ajo e di se kush duhet të marrë diçka dhe kush 

duhet të presë..‖, shih: Trotsky Leon, The Revolution Betrayed, New York: Pathfinder Press, 1972, f. 111-112. 
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rastet e shumta të stigmatizimit shoqëror. Por, megjithëse minoritare, edhe politikat 

rehabilituese nuk mungojnë. Fati i një pjesëtari të kësaj kategorie luhatej kësisoj mes 

diskriminimit, penalizmit dhe rehabilitimit. Në këtë drejtim apelet e shumta të kësaj 

kategorie drejtuar autoriteteve synonin pikërisht rehabilitimin, mundësinë e integrimit në 

shoqëri nëpërmjet pranimit të rendit stalinist dhe vlerave të tij. Por pranimi në parim dhe 

zbatimi në praktikë ishin dy gjera të ndryshme, ndaj dhe dyshimi i vazhdueshëm i 

regjimit karshi kësaj shtrese, frika e tij ndaj ‗armikut të maskuar‘. 

Edhe në aspektin kulturor realiteti shqiptar i periudhës nën studim i ka të dukshme 

elementet staliniste. Në mesazhet e popullsisë drejtuar autoriteteve mund të identifikojmë 

një vetëdije mbi veçantinë e sistemit ku ata jetonin. Kjo duket tek krahasimet e shpeshta 

me sistemin kapitalist që ata përdorin, ku ky i fundit përdorej si një model krahasues, si 

për aspektet pozitive ashtu dhe për ato negative të realitetit stalinist shqiptar.
745

 Kjo duket 

sidomos edhe tek krahasimet e shumta me të shkuarën pre-staliniste.
746

 Shumica 

                                                           
745 Shpesh individët për të nënvizuar të metat e sistemit bënin krahasime me sistemin kapitalist. Për të dhënë dy 

shembuj në këtë drejtim do të ri-citojmë së pari disa fragmente nga letra e punëtores Qeriba M. nga Tirana, drejtuar 

Hysni Kapos. Qeribaja, një ish-partizane, në letrën e saj ankohej për vuajtjet familjare si pasojë e mungesës së 

strehimit. E mbetur pa shtëpi ajo bashkë me 4 fëmijët e saj ishte nxjerrë forcërisht nga autoritetet nga dy banesa të cilat 

i kishte zënë në mënyrë të paligjshme, dhe kishte përfunduar familjarisht rrugëve si e pastrehë: ―.. Skemi rrugë 

zigjidhje, nuk mund të kërkojmë strehim nga Legata Italjane ose Jugosllave. Partia dhe qeveria sna ka faj, nga posht 

na vjen e keqja. Nuk na lenë të takohemi me Udhëheqsa. Im shoq ka vajtur në Kom. Qendror, vetë i kam drejtuar një 

telegram shokut Enver nuk ja kanë dhënë, dhe më kanë detyruar të vrasë vehten pse asnë vendet perëndimore njerëzit 

nuk lihen pa shtëpi më mirë të na pushkatojnë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.823, Fl. 143-147. Në një 

rast tjetër, në një letër anonime drejtuar Enver Hoxhës nga një nga një fshatar i Pogradecit: ―..Mekeq ardhje po të 

shkruaj kt letër navin shum keq që neve po vuajm për buk po vim vërdall dhe buk sna japin dhe furrnizimin naj pren kt 

muajin dhe jemi pa buk furrat e qytetit sna japin jemi antar kooperative. Tani po detyrohemi që po blejm bereqet nga 

kulakt në pazar 50. lek kg. dhe nathon kulakt dhe ata që skan hyr në koperativë amuqifja piln esëmës e kërkuar e gjet. 

Çuduhej juve si burra të mir që hynit në koperativ 100 lek tallnin. Shiko shoku enver të paktën mos e botoni në gazet se 

në shtetet kapitaliste njerzit vuajnë për bukë se neve vuajmë mëshum dhe po tallen njerzit me yve talli me botën dhe nuk 

shikoni popullin tuaj që ika erdhur shpirti në majë të hundës. Lutemi kontrolloni Pogradecin sidomos lokalitetin e 

Cërravës inxorri gjysmën e fshatarve nga lista furrnizimit dhe këta pranda filluan dhe mëvon filluan po ujepnin 

pasqejfit miqve kush i qiraste raki. Sidomos kemi sekretar e lokalitetit Demir A. nga Pretusha ësht shumë merak pas 

rakis ay që i jep të pij i jep grurë ay që si jep skagrur. Shiko Enver në do të nakesh siç na pate nashiko dhe na ki kujdes 

për hallet qëkem të dish këtë enver se jemi shumë të pakënaqur po thotë populli që na futn në thest na lidhë grykën me 

brest dhe tani na rrëkëlleu..‖. Në shkresën sqaruese të Komitetit të partisë Pogradec u hodh poshtë si shpifje përmbajtja 

e letrës. Autoritetet e identifikuan letërshkruesin si Haki C. nga fshati Grabovicë. Hakiu kishte mbajtur qëndrim 

indiferent gjatë LANÇ-it dhe i kishte bërë bisht kolektivizimit, ndaj dhe Komiteti partisë Pogradec e cilësoi letrën një 

mjet lufte ideologjike të kulakëve, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.912, Fl. 12-17. 
746 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e vëllezërve Sokrat, Dhimitër, Vangjel dhe Zoica K. 

nga Vlora, drejtuar Rita Markos. Të tre vëllezërit dhe motra e tyre ishin anëtarë partie, dhe në letrën e tyre ankoheshin 

për klimën e dyshimit dhe pasigurisë në të cilën gjendeshin si pasojë e mbajtjes nën vëzhgim nga organet e Sigurimit të 

Vlorës. Shkaku ishte babai i katër komunistëve, një peshkatar i thjeshtë i cili në vitin 1953 kishte rënë pre e mashtrimit 

nga disa individë, të cilët pasi e kishin dehur e kishin shtyrë ti shpinte drejt brigjeve greke. Megjithëse plaku nuk kishte 

pranuar të qëndronte në Greqi rikthimi i tij në atdhe ishte vonuar për shkak të marrëdhënieve tejet të tensionuara mes 

dy vendeve, ndaj dhe riatdhesimi ishte mundësuar vetëm në vitin 1957. Prej ditës së rikthimit të babait të tyre e gjithë 

familja kishte qenë nën vëzhgimin e Sigurimit. Klima që ishte krijuar si pasojë e dyshimit dhe stigmatizimit të familjes 

së tyre kishte shkaktuar një ndjenjë ankthi për katër komunistët, të cilët në letrën e tyre mohonin me forcë çdo lidhje me 

armiqtë e regjimit: ―..Si do të na bëjë agjentë të një fuqije të huaj një plakë me një naivitetë të tillë zhvillimi dhe të 

arrijë të na e justifikojë epërsinë e pa qënë të sistemit kapitalistë, nga ana ideollogjike, politike dhe ekonomike dhe 

neve të bindemi dhe të pranojmë që të tradhëtojmë sistemin tonë shoqënorë socialistë që neve na çliroi si puntorë nga 

shfrytëzimi, na siguroi punën na dha nderin dhe dinjitetin dhe na bëri zotë dhe të lumtur në Atheun t‟onë...neve si 

komunista si puntorë të së kaluarës që kemi vuajtur të zezat e ullirit dhe s‟kemi parë ditë gëzimi, dhe me Revolucjonin 

popullorë këputëm prangat e robëris dhe nga Pushteti Popullorë përveç të mira të këqija skemi parë kurrë, dhe tani të 

kërkojmë të vemë përsëri zgjedhën në kurriz t‟onë duke pranuar që të bëhemi agjenta të monarko-fashistave dhe të 

tradhëtojmë Partinë tonë Popullin dhe Atdheun t‟onë, këtë dobësi karakteri neve nuk e patëm n‟atë kohë kur regjimi 

satrapë i Zogut na kishte shkakëtuar kaqë vuajtje dhe mjerime dhe nuk paranuam që të viheshim në shërbim të 

Fashizmit, dhe këtë si ta bëjmë sotë neve që kemi luftuar si puntorë për këtë Pushtet kemi qartësin politike, ndërgjegjen 
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dërrmuese e letër-shkruesve shfaqnin një besim në premtimin modernizues dhe social të 

regjimit, një bindje se po përjetonin një kthesë epokale me përmasa ndërkombëtare, efekt 

i së cilës do të ishte tejkalimi i kapitalizmit nga sistemi socialist i modelit sovjetik.
747

 

Pohimet mbi superioritetin e sistemit socialist mbi atë kapitalist mund të ishin thjesht një 

teknikë jo e sinqertë por e goditur komunikimi, e cila synonte të shfaqte në dukje 

besnikërinë politike të letërshkruesve, ose mund të ishte një bindje e sinqertë në mesazhin 

bazik stalinist. Të zbulosh se cila nga të dyja i përafrohej së vërtetës është padyshim një 

mision i vështirë, si për udhëheqësit stalinistë dje ashtu dhe për studiuesit sot. Ajo çka 

është e sigurt është konstatimi se, në një masë ose në një tjetër, pothuajse të gjithë 

letërshkruesit përdornin teknikat dhe konceptet staliniste të komunikimit, çka dëshmon 

për një penetrim, sado sipërfaqësor ose të pasinqertë, të elementit qendror kulturor të 

‗Qytetërimit stalinist‘ në botëkuptimin e masave popullore shqiptare. Kjo bindje na 

përforcohet nëse hulumtojmë edhe aspekte të tjera të kulturës staliniste në letrat e 

popullsisë. Parimi i vendosjes së interesit kolektiv mbi atë individual, një ndër parimet 

qendrore të kulturës bolshevike, na shfaqet rëndom në mesazhet e popullsisë. Kjo, nën 

këndvështrimin tonë, në një mënyrë hipokrite në masën dërrmuese të tyre. Shumica e 

lutjeve, ankesave dhe denoncimeve niseshin për të mbrojtur a realizuar një interes 

personal ose familjar, të cilin në mjaft raste letërshkruesit e fshihnin në mënyrë 

demagogjike duke e paraqitur atë si një shqetësim parimor a kolektiv.
748

 Parimi 

‗lamarkian‘, ose epërsia që i vishej ndikimit rrethanor mbi atë trashëgimor, duket qartë 

sidomos tek kërkesat e shtresës së të përjashtuarve për rehabilitim. Në mesazhet e tyre 

individët përbetoheshin se ‗triumfi i socializmit‘ në shoqërinë shqiptare ishte pasqyruar 

edhe tek mendimet, ndjenjat dhe veprimet e atyre që dikur e kishin kundërshtuar atë.
749

 

                                                                                                                                                                             
e klasës, partishmërinë dhe kur kujtojmë të kaluarën na rënqethet trupi, dhe tani që shikojmë të tashmen dhe të 

arthmen e ndritur neve krenohemi që nën udhëheqjen e ndritur të Partisë ia arritëm kësaj dite..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.756, Fl. 127-138. 
747 Për të dhënë një shembull do të ri-citojmë një fragment nga letra e Shaqir M. nga Lushnja, drejtuar Enver Hoxhës: 

―..me rastin e jubileut të 15 vjetorit të çlirimit të Atdheut, lejohem t‟ju paraqes urimet më të përzemërta për sukseset 

madhështore që ka pasur vëndi ynë në fushën e veprimtarisë ekonomike, kulturale e politike në sajë të udhëheqjes së 

urtë të Partisë, nën drejtimin tuaj të ndritur, në këto 15 vjetë jetë të lirë. Kam bindje të plotë se kampi i fuqishëm 

socialist do të fitojë mbi atë imperialist, paqja do t‟a mundë luftën..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.810, 

Fl. 1-6. 
748 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e anëtarit të partisë Besim K. nga fshati Prush i Tiranës. Në letrën 

e tij drejtuar Enver Hoxhës, Besimi akuzonte autoritetet lokale se përkrahnin një kulak nga fshati tij, megjithëse ky i 

fundit hidhte parulla kundër regjimit: ―..u vendos që kulaku për veprimtari armiqsore kundra Partis të demaskohesh në 

mbledhjen e fshatit i gjo e tillë nuk asht bo gjithashtu po ndihmohet kulaku për tja drejtuar gjyqit, ndihma po i jepet 

nga organet e punëve të mbrendshme të Rrethit Tiranës nga disa persona me përgjegjësi...kulaku sillet posht e lart me 

rravole në brezë ashtë lajmëruar Dega Punëve të Mbrendshme e Rrethit këshu bon dhe agjitacio e propagandë kundër 

kolektivizimit..‖. Në shkresën sqaruese të Komitetit të partisë Tiranë informohemi për shkaqet reale që e shtynë 

Besimin të denonconte bashkëfshatarin e tij: ―..Besim K. i alarmuar nga padija që i kishte bërë kulaku Fadil D. për 

5000 lekë që e akuzonte, krijoi iluzione në kokën e tij dhe menjëherë bëri disa letra duke iu drejtuar sekretarëve të 

Komitetit Partisë dhe shokëve të tjerë që të ndërhynin dhe ta ndihmonin të fitonte gjyqin. Por pa pritur përgjigjen e 

shokëve të rrethit ju drejtua shokut Enver...Organizata bazë u ndal në disa dobësi të tij si i kompromentuar me një 

kulak tjetër me të cilin kishte pirë raki, u ndal në sjelljet e tij jo të mira me shokët në moskryerjen e disa detyrave si 

brigadier dhe mori masën vrejtje në kartën e regjistrimit..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.817, Fl. 1-6.  
749 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ri-citojmë një fragment nga letra e Donika dhe Nebi S. nga Durrësi, 

drejtuar Enver Hoxhës. Dy të rinjtë ishin fëmijët e një të arratisuri politik dhe luteshin për të drejtë studimi: ―..Edhe ne 

si të gjithë të rinjtë e tjerë do të lëshohemi n‟ëndërrime të gëzuara dhe të lumtura që trupëzohen në Shqipërinë po aq të 

re sa mosha jonë, në Shqipërinë q‟u bë zonjë, ashtu siç e ëndërroi Naimi. Jemi të bindur se aspiratën tonë për 

t‟arthmen do të na i siguronjë dashamirësia juaj si prijës në rrugën që po çan rinia e Shqipërisë së re...Si garanci tjetër 

për t‟ecur në rrugën që na keni treguar ju prijës i popullit tonë është dhe angazhimi përpara jush se do të punoj me 

vetëdije për të mirën e shoqërisë. Do të jemë në kundërshtim të prerë me rrugën që ndoqi babaj, rrugë e cila jo vetëm 

q‟është e panjohur për mua, por atë e flaku si të pa drejtë dhe të pa arsyeshme realiteti i ri shqipëtar. Duke m‟u dhënë 



219 
 

Projektimi hierarkik i shoqërisë është aspekti më i hasur. Kjo edhe sepse ky parim kishte 

rrënjë të forta edhe në kulturën pre-staliniste. Spikat në këtë drejtim kulti i udhëheqësve 

të lartë partiakë, sidomos ai i Enver Hoxhës, ku shoqëria projektohej si një familje në të 

cilën udhëheqësit shërbenin në rolin e patriarkut ndërsa populli i thjeshtë në atë të 

fëmijëve.
750

 Por, përveç origjinës tradicionale, ky lloj botëkuptimi ishte i mbarsur edhe 

nga mitologjia heroike staliniane, e cila identifikonte tek vullneti njerëzor një forcë të 

fuqishme kundër rrethanave objektive. ‗Heronjtë e punës‘, ‗stakhanovistët‘, qenë 

pikërisht një mishërim i kësaj fryme, i mitit të tejkalimit të vështirësive në sajë të aftësive 

heroike, mbinjerëzore të individit. Por, nga ana tjetër, nuk mungon edhe fryma e kundërt, 

ajo barazimtare. Shumë letërshkrues ankoheshin dhe denonconin privilegjet formale dhe 

in-formale të burokracisë, socializmin për të paktët dhe privimet për të shumtët.
751

 Fryma 

kombëtariste gjithashtu është e identifikueshme. Kjo sidomos pas prishjes së 

marrëdhënieve me BS dhe vendet e Bllokut.
752

 Gjithashtu mund të identifikojmë një 

formalizim të ideologjisë marksiste-leniniste. Siç e theksuam edhe më sipër në këtë 

studim, e ‗folura bolshevike‘ përbënte një ndër teknikat kryesore të komunikimit me 

autoritetet. Përdorimi i gjuhës së regjimit nuk nënkuptonte automatikisht brendësimin e 

vlerave të tij. Pikërisht një kontradiktë e thellë identifikohet ndërmjet leksikut bolshevik 

                                                                                                                                                                             
mundësia të ndjek studimet e larta ose t‟emërohem n‟arësim, unë besonj se në këtë mënyrë gjer edhe babaj tonë nuk do 

të mundet të mos dyshonjë mbi rrugën e padrejtë që ka ndjekur dhe ndoshta vazhdon të ndjekë. Kur të marrë vesh se në 

Shqipërinë e re edhe fëmijët e tij kanë gjetur një trajtim atëror, ay do të detyrohet të ndalë dorën dhe të mos i qëllojë 

me gurë ata q‟iu japin bukë dhe dritën e dituriës edhe fëmijëve të tij...‖. Autoritetet nuk besuan në sinqeritetin e 

Donikës dhe së vëllait, ndaj dhe nuk e pranuan lutjen e saj, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 56-60. 

Për të dhënë një shembull tipik rehabilitimi do të citojmë një fragment nga letra e Neki D. drejtuar Enver Hoxhës. 

Nekiu kishte qenë një vjedhës dhe falë politikës rehabilituese të regjimit ishte bërë një poet: ―..Unë iu pata dërguar një 

letër në 29 maj 1957 në të cilën shkruaja se deri atëherë isha vjedhës, se kisha vendosur të mos vidhnja më dhe 

kërkonja nga Partia të më akordohej bursë për të ndjekur shkollën diku. Mua mu dha mundësia për të mësuar në 

teknikumin-bujqësor Korçë. Këtë shkollë jam duke e mbaruar me sukses, pa asnjë thyerje disipline, varrosa përgjithnjë 

vesin e dikurshëm dhe me mësime jam mirë. E kam të qartë kush më bëri njeri, kush më bëri të shijoj ëndërrat e rinisë, 

kush më futi në një shoqëri të mrekullueshme, të cilën as nuk e përfytyroja dotë më parë. Partisë i jam mirënjohës për 

jetë dhe asaj do ti fal qëllimin më të lartë të vehtes sime. Kam dy vjet që po ndjek rrugën e poetit..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.759, Fl. 63-69.  
750 Për të dhënë një shembull do të ri-citojmë një fragment nga letra e punëtores Nezaqet Sh. nga Fieri, drejtuar Enver 

Hoxhës. Gruaja në letrën lutej që të mos nxirrej forcërisht nga një banesë të cilën familja e saj e kishte zënë në mënyrë 

të paligjshme: ―..strehimi i Fierit më ka dërguar haber që të dalim jashtë, mua nuk më ndodhet dhe burri se ka shkuar 

në zbor. Eritur jetime pa nënë e plot sakrifica të mëdha mendova se mbas martese do isha e lumtur por për fat vuajtjet 

më shtohen dhe më tepër. Ju lutem si babai popullit që ini dhe si bijë që më kini kërkoj nga ju që të ma zgjidhni 

problemin në qoftë se kini mëshirë karshi familjes sime dhe mua..‖. Si një ‗baba i dhembshur‘, Enver Hoxha, me anë të 

një shënimi, urdhëroi që Nezaqeti të mos nxirrej nga shtëpia, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.784, Fl. 127-

132. 
751 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga një telegram nga Kuçova drejtuar Haki Toskës: ―..Jemi 

disa gjeollogë të ish ndërmarjes gjeologjike Vlorë. Kemi gjashtë muaj në Q.Stalin dhe akoma nuk na kanë siguruarë 

strehimin e familjeve. Për më tepër Drejtoria jon e kërkimeve në kontigjentin e ri të strehimit si dhe në pallatin që u 

ndërtua për specialistat e ish ndërmarjes së Vlorës ri-strehon (zgjeron) punonjsit e administratës me tre deri gjashtë 

dhoma (shoqet sekretare, shefat dhe udhëheqja) ndërsa neve na premton dy familje në një hyrje (tetë deri dhjetë 

persona). Kjo gjendje na duket e padrejtë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.910, Fl. 1-4. 
752 Nuk mungojnë edhe raste të rralla stereotipizimi dhe shovinizmi nga zyrtarë të ulët shqiptarë karshi të huajve. Një 

rast i tillë i ndodhi emigrantit politik grek Mihal K. me banim në Fier, i cili, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës, 

akuzonte një oficer të Degës për diskriminim etnik: ―..Më datën 14-X-960 më lajmëruan të mar lejen në Degën e 

brendshme për të shkuar në Tiranë...Shkova ta merja në Pashaportizim dhe aty më thanë e ka marë Vangjel K. kapiten 

pranë kësaj dege. Shkoj te Vangjeli dhe më thotë se nuk e kam lejen dhe kur i thashë se më thanë në Pashaportizim se e 

ke ti dhe ai më përgjigjet hajde në zyrë ta marësh. Shkova në zyrë ta mar dhe më tha që të bëja një deklaratë i cili për 

atë deklaratë nuk kish asnji punë. Unë nuk pranova, për këtë ai më shau duke më thënë i poshtër i degjeneruar dhe se 

gjith komunistët grekë të tillë mutër dhe të degjeneruar ini. I thashë që të mos zejë në gojë gjith komunistët por thuaj 

vetëm për personin tim dhe mu përgjigj ik se nuk dua ti shikoj grekërit..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, 

D.817, Fl. 91-94. 
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dhe dëshirave të popullsisë. ‗Gjuha bolshevike‘ përdorej si një mjet për të siguruar 

shërbime, të mira materiale dhe ndërhyrje të cilat shpeshherë ishin në kundërshtim me 

parimet themelore të Marksizëm-Leninizmit.
753

 Në këtë kuptim ideologjia formalizohej, 

ajo çka nuk ishte marksiste në përmbajtje vishej me petkun marksist në formë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
753 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e agronomit Aleksandër Ç. Në letrën e tij drejtuar Hysni Kapos 

Aleksandri kërkonte të anulohej masa disiplinore e përjashtimit nga partia. Shkaku i përjashtimit ishte sjellja e padenjë 

e vetë Aleksandrit, i cili pasi mbaroi studimet në Hungari për agronom përpiqej ti bënte bisht detyrës me justifikime 

shëndetësore me qëllim emërimin në Tiranë: ―..Në gazetën „Zëri i Popullit‟ i datës 10 qershor 1960 trajtohet një 

artikull me titull „Në rrugët e asfaltuara të Tiranës nuk mbillen as pambuk dhe as grurë – shoku agronom‟. Ky artikull 

bën fjalë për kërkesat e mija për transferim. Që nga vjeshta e vitit 1957 fillova që të kisha kriza të herëpasherëshme 

dhimbjeje, të cilat më vazhdonin për disa orë të tëra. Këto më shkakëtoheshin nga sëmundja në stomak...Krizat po më 

shtoheshin dhe pashë se shëndeti im po shkonte në dekadencë të vazhdueshme. Nga raporti i komisjonit mediko-legal të 

Tiranës më këshillohej të mos punoja në teren...Të fejuarës sime në vjeshtë të vitit 1958 ju çfaq një mungesë e rregullt e 

frymëmarrjes, dhembje koke dhe rënie të fikët...dhe në bazë të raportit mediko-legal që iu lëshua sa dolli nga spitali i 

këshillohej të evitonte lodhjet fizike dhe udhëtimet e gjata me këmbë..‖. Pasi përshkruan gjithë odisenë e lutjeve zyrë më 

zyrë e spital më spital, dhe pasi përcjell me terma katastrofike gjendjen shëndetësore të tij dhe të bashkëshortes, 

Aleksandër Ç. e mbyll letrën duke na shpalosur një model bolsheviku të denjë për heronjtë e realizmit socialist: ― 

..Kudo që kam qenë kam punuar pa u lodhur, pa u kursyer, pa marrë parasysh vështirësitë dhe pengesat dhe me 

ndërgjegje të lartë, si komunist. Që ditët e para mbas çlirimit jam zgjedhur në poste drejtuese të rinisë në shkollë dhe 

më vonë edhe në poste drejtuese të partisë ku kam studjuar ose punuar. Sot duke i bërë një analizë kritike punës sime, 

dal në përfundimin e se e kam merituar plotësisht titullin e lartë të anëtarit të partisë që nga mosha 17 vjeçe dhe anëtar 

i rinisë komuniste që kur isha 14 vjeç... Kam qenë përhere i gatshëm të shkoj atje ku ka pasë nevojë Partia. Juve, shoku 

Hysni besoj se duhet t‟ ju kujtohet që kur u ktheva nga studimet e larta në Hungari, së bashku me shokët e tjerë, kur më 

pyetet se ku dëshiroja të punoj, u përgjigja: „ku të ketë nevojë partia‟..‖. Hysni Kapo i dha urdhër aparatit që 

letërshkuesi të injorohej dhe të mos i kthehej asnjë përgjigje, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.824, Fl. 207-

211. 
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3.2 – “..E ç’nuk më bëri Partia mua!..”
754

: raporti mes shoqërisë dhe regjimit, në 

kërkim të një paradigme shpjeguese.  

 

Pasi analizuam tiparet qendrore të stalinizmit shqiptar, në këtë nën-kapitull do të 

përqendrohemi tek interpretimi i natyrës, mjeteve dhe raportit të tij me shoqërinë. Këtu 

do të synojmë të trajtojmë realitetin stalinist shqiptar nën këndvështrimin e teorive 

interpretuese kryesore. A ishte regjimi shqiptar një regjim totalitar; a i plotësonte ai 

kushtet për tu cilësuar si i tillë? Nëse jo, cila nga paradigmat akademike kryesore i 

përafrohet më shumë realitetit të tij? Këto pyetje bazike janë të nevojshme në çdo trajtim 

akademik të stalinizmit shqiptar. Detyra e çdo studimi nuk është thjeshtë përshkrimi i 

tipareve kryesore të një fenomeni te caktuar, por mbi të gjitha shpjegimi i tij, interpretimi 

i shkaqeve themelore të dinamikës së tij. 

Siç e theksuam edhe në pjesën e parë të këtij studimi, teoria totalitare ka përbëre ndoshta 

paradigmën më qendrore në trajtimin e modelit sovjetik, duke qenë teoria hegjemone në 

ambientet akademike perëndimore në vitet 40-60-të.
755

 Ajo ka qenë jo vetëm më 

popullorja në qarqet akademike por edhe më e përmendura jashtë saj, në rrethet politike 

dhe ato shoqërore. Përdorimi popullor i termit në një formë ose një tjetrën prodhoi 

‗zhvlerësimin e tij‘, përdorimin e tij jashtë kritereve akademike.
756

 Kësisoj në mjaft raste 

shumë regjimeve autoritare të shekullit të XX-të u vishej cilësimi totalitar pa ndërmarrë 

një analizë të nevojshme të tipareve të tyre. Përveç kësaj, siç e theksuam edhe në pjesën e 

parë, përdorimi akademik i termit, pas epokës së artë të viteve 50-60-të, u eklipsua nga 

kritikat e shumta ndaj tij. Këto kritika theksonin mangësitë e teorisë në objektivitet 

shkencor, karakterin subjektiv liberal të saj, si dhe përgjithësimet e shumta të cilat e 

kthenin një realitet kompleks në një përmbledhje parimesh që në mjaft raste nuk arrinin të 

jepnin një shpjegim të pranuar. Por mangësia më e madhe e saj shihej tek mungesa e 

bazës së saj empirike, tek informacioni i pakët dytësor mbi të cilin qe bazuar krejt 

paradigma.
757

 E tejkaluar në qarqet akademike prej mëse 20 vjetësh, teoria totalitare do të 

ringjallej fuqishëm pas shembjes së regjimeve të ‗socializmit real‘. Sidomos suksesi i saj 

mori jetë pikërisht në shtetet ish-socialiste, ku pati një sukses të madh qoftë në qarqet 

akademike ashtu dhe në ato intelektuale. Të dala nga izolimi dhe dogmatizmi disa-

dekadash, këto shoqëri përqafuan menjëherë tezën kryesore të ish-rivalëve të tyre gjatë 

Luftës së Ftohtë. Të njëjtat qarqe që disa vite më herët kishin pranuar botërisht 

‗supremacinë e materializmit dialektik dhe historik‘ dhe ‗sistemit socialist‘ mbi 

‗mendimin borgjez‘ dhe ‗sistemin kapitalist‘, rendën të përqafonin pikërisht ideologjinë 

kundërshtare, duke bërë një kthesë 360˚.
758

 Një rol jo të pakët në këtë drejtim pati dhe 

                                                           
754 Fragment i shkëputur nga letra e Fiqiri Sh., drejtuar R. Alisë, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.762, Fl. 

103-104. 
755 Fitzpatrick Sheila, ―Introduction‖ tek: Fitzpatrick, Sheila. (ed.) Stalinism: New Directions, New York: Routledge, 

2000. f. 2; Cohen Stephen F., Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917, Oxford: Oxford 

University Press, 1985, f. 4; Suny Grigor R., ‗Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the 

„West‟ wrote its history of the USSR‘ tek: Suny Grigor R. (ed.) The Cambridge History of Russia, Volume III, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006, f. 23. 
756 Traverso Enzo, Il Totalitarismo: Storia di un dibattito, Milano: Mondadori, 2002, f. 183. 
757 Lewin Moshe, The Soviet century, London: Verso, 2005, f. 273-274, 378-379; Cohen, Stephen F., Rethinking the 

Soviet Experience: Politics and History since 1917, Oxford: Oxford University Press, 1985, f. 6-7.   
758 Fitzpatrick, Sheila  „Revisionism in Soviet History‘,  History and Theory, Vol. 46 (December 2007), f. 86-87  
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entuziazmi i madh i shoqërive ish-komuniste karshi modelit liberal, ekonomisë së tregut 

dhe konsumit masiv. Besimi i verbër tek socializmi u zëvendësua me besimin e verbër 

tek kapitalizmi.
759

 Sot, 20 vjet pas këtij pelegrinazhi ideologjik drejt perëndimit, një 

trajtim më i vëmendshëm është i domosdoshëm. 

Premisa bazë e teorisë totalitare e shihte pushtetin e regjimeve staliniste si një autokraci 

moderne, e ndryshme nga autokracitë tradicionale.
760

 Në këtë drejtim mund të vërejmë 

një mospërputhje mes teorisë totalitare dhe praktikës staliniste shqiptare. Duke u bazuar 

në tipologjinë e komunikimit mes masës së popullsisë dhe udhëheqjes së lartë mund të 

vërehet re fare qartë natyra neo-tradicionale e raportit të pushtetit. Masa dërrmuese e 

popullsisë i drejtohej Sekretarit të parë të PPSH-së dhe udhëheqësve të tjerë të lartë me 

një gjuhë tradicionale, duke projektuar një pushtet të tipit patronal tradicional. Më e 

rëndësishme se kjo: vetë udhëheqësit reagonin ndaj këtyre mesazheve ‗nga poshtë‘ me 

anë të një praktike thellësisht tradicionale, duke zbatuar në praktikë imagjinatën 

popullore të një regjimi paternalist, në të cilin dominojnë raportet personale dhe jo ato 

institucionale.
761

 Enver Hoxha dhe udhëheqësit e tjerë të PPSH-së, në këtë drejtim, nuk 

ndryshonin shumë në praktikë nga elitat e shkuara. Regjimi shqiptar mund të vetë-

cilësohej si ultra-modern në teori, porse në realitet sjellja e tij i përngjante më shumë asaj 

të një regjimi pre-modern. Kjo është lehtësisht e kuptueshme nëse marrim parasysh bazën 

ekonomike, teknologjike dhe kulturore ku sistemi shqiptar vepronte. Në praktikë regjimi 

hasej me probleme tipike të një shoqërie pre-moderne dhe mjetet e tij ishin larg atyre të 

shteteve të zhvilluara. E vetmja mënyrë e regjimit për të siguruar legjitimitetin e 

domosdoshëm për ekzistencën e tij ishte përshtatja ndaj rrethanave konkrete sociale, 

ekonomike dhe politike ku zhvillonte aktivitetin e tij. Në këtë drejtim, një analizë e 

kujdesshme mund të nxjerri në pah plot elementë të tjerë neo-tradicionalë të regjimit 

shqiptar, një pasojë e pashmangshme e kontekstit ku ai mori jetë. Një tjetër premisë e 

karakterit modern të autokracisë totalitare ishte dhe kontrolli total i sferës shoqërore nga 

ana e regjimit. Kontrolli total i çdo sfere shoqërore, përveç kontrollit total të politikës, i 

shërbente jo thjesht interesit të ngushtë të një individi ose një grupi, por projektit super-

                                                                                                                                                                             
 
759 Traverso Enzo, Il Totalitarismo: Storia di un dibattito, Milano: Mondadori, 2002, f. 151-153. 
760 Friedrich, Carl J; Brzezinski, Zbigniew K. Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1965, f. 4, 15 
761 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim kemi përzgjedhur një letërkëmbim mes Farie A. nga Fieri dhe Hysni 

Kapos. Faria në letrën e saj për udhëheqësin e lartë përdor një gjuhë tepër familjare dhe personale, karakteristikë e 

shumë komunikimeve të tjera të individëve të ndryshëm me krerët e PPSH-së, në veçanti me Hysni Kapon: ―..I dashur 

vëlla Hysni. Më falni se po ju shqetësoi me këtë letër se nuk kam kujt të ja qaj hallet për veçse juve, se që ti them babait 

ai nuk merr veshë për arsye se ka vajtur në pikën e fundit. I dashuri vëlla: kam marë veshë se këtu në fier shkojn jashtë 

shtetit pesdhjet vet për inxhinjer për në fabrikën e plehut kimik. Për këtë kam shumë qejf por prap po ju pyes juve si të 

vepëroj se dua dhe unë një zanat, jamë në klasën e I-rë gjimnas. Lutemi na ktheni përgjigje. E përfundoj me fjalë pak 

dhe shumë dashuri. Vitos i bëj të fala dhe veçanërisht nënë Mezes i marr dorën dhe e përqafoj me mall shum. Dhe juve 

u përqafoj me mall sado që snjihemi. Nga mamaja kini shumë të fala Babai dhe në qoftë se vdes një daramet do i 

mbetet. Juve që stakoheni dotë..‖. Letërshkruesja e mbyll letrën duke e firmosur si ―..motëra jote Farie A.‖. Kjo frymë 

familjariteti karakterizon edhe përgjigjen e letrës nga ana e Hysni Kapos, përmes sekretarit të tij personal Omer M.: 

―..Shoku Hysni është dakort që të shkoni të mësoni në fabrikën e plëhut kimik dhe neve u interesuam që të rregullohet 

këjo çështje. Por derisa të përfundohet ky proces ju duhet të vazhdoni rregullisht shkollën. Nga ana e shokut Hysni 

jepini të falat më të përzemërta mëmës dhe babait tuaj, të cilët ay nuk i ka haruar dhe nuk do ti harojë kurrë..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.761, Fl. 12-14. Kjo formë komunikimi haset zakonisht në letërkëmbimin e 

udhëheqësve me familjet e dëshmorëve ose me bashkëluftëtarët e vjetër. Ajo që bie në sy në rastin e mësipërm është 

gërshetimi i elementëve modernë, simbolizuar nga dëshira e një adoleshenteje për tu bërë inxhiniere në një fabrikë 

kimike, me elementë tradicionalë të simbolizuar tek projektimi atëror i pushtetit dhe nga dominimi elementëve 

personalë mbi ato institucionalë. 
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ambicioz të ribërjes së shoqërisë nga themelet sipas ‗ligjësive të historisë‘.
762

 Pranimi i 

një pohimi të tillë do të nënkuptonte pranimin e propagandës ultra-moderniste të regjimit 

si një të vërtetë absolute. Në fakt, kjo premisë mund të quhet e saktë nëse realisht regjimi 

shqiptar të kishte mundësinë e kontrollit total ndaj çdo aktiviteti shoqëror; të mos ishte 

një mjet në shërbim të interesave të ngushta materiale dhe pushtetit të një pakice; dhe që 

aparati i tij të zotëronte një kapacitet të atillë sa të ribënte me anë të një ‗revolucioni nga 

lart‘ shoqërinë, ta katapultonte atë drejt qëllimit të vet ideologjik. Nën këndvështrimin 

tonë asnjëra nga këto kondita nuk plotësoheshin nga sistemi stalinist shqiptar për 

periudhën nën studim. Ishte e vërtetë se disa nga këto premisa gjendeshin në vetë-

prezantimin ideologjik të regjimit, si psh.: rithemelimi i shoqërisë mbi baza socialiste, ose 

qenësia e tij jo në shërbim të një pakice por të misionit historik të shoqërisë.
763

 Porse në 

realitet realizimi i tyre ishte absolutisht jashtë mundësive dhe mjeteve të stalinistëve 

shqiptarë. Së pari: është tepër problematik pohimi se regjimi kishte kapacitetin e 

kontrollit total të çdo sfere shoqërore. Në dokumentet e marra në shqyrtim në këtë studim 

bie në sy pikërisht ankthi i vazhdueshëm i udhëheqjes në këtë drejtim.
764

 Regjimi shqiptar 

përpiqej shumë të kontrollonte edhe vetë aparatin e tij administrativ, i cili në mjaft raste 

ishte larg të qenit një mjet efikas kontrolli.
765

 Ekzistenca e rrjeteve patronale dhe tarafeve 

                                                           
762 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1979, f. 460-461. 
763 ―..Në këto dhjetë vjet jetë Shqipërisë i ndërroi faqja. Vetëm masat punonjëse me klasën punëtore në krye, të 

udhëhequra nga një parti marksiste-leniniste, parti e tipit të ri, mund të bëjnë ndryshime të tilla revolucionare dhe mund 

të realizojnë vepra si këto që janë bërë në Republikën tonë Demokratike dhe Popullore. U zhduk shfrytëzimi i masave 

punonjëse. Klasa punëtore erdhi në fuqi dhe fitoi të drejtat e plota politike, ekonomike dhe shoqërore. E drejta e punës 

dhe e organizimit, e drejta e mjekimit dhe e arësimit falas, sigurimi i pleqërisë dhe i pushimit të paguar, tetorëshi dhe 

pagimi i punës së tepërt, janë disa nga fitoret e klasës sonë punëtore. Gruaja fitoi të drejta të barabarta me burrin dhe 

para saj u hapën rrugët për të marrë pjesë në gjithë aktivitetet e vendit tonë. Fshatarësia jonë, e zonja e tokës që punon, 

e gjësë së gjallë dhe e prodhimit, ka gjetur në klasën punëtore aleatin udhëheqës në luftën e saj për ndërtimin e jetës së 

re..‖, ‗Proklamatë e KQ të PPSH me rastin e 10-vjetorit të themelimit të Partisë.‘, (10 prill 1951), shih: Instituti i 

Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së Shqipërisë, Vëllimi 

II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 201. 
764 Një tregues në këtë drejtim ishte frika tipike e udhëheqësve nga penetrimi i aparatit të tyre partiako-shtetëror prej 

elementëve të dyshimtë, atyre me të shkuar politike anti-komuniste etj. Nga analiza e dokumenteve bie në sy fakti që 

shumë ish-armiq të PKSH-së kishin arritur të depërtonin edhe në poste drejtuese administrative, falë miqësive 

informale me zyrtarë lokalë, dhe se zbulimi i tyre qe mundësuar zakonisht prej denoncimeve ‗nga poshtë‘, nëpërmjet 

letrave të popullsisë. Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e Arif D. Në një letër anonime nga Elbasani 

drejtuar KQ denoncohej përgjegjësi i PTT-së për lokalitetin e Shpatit: Arif D. si njeri me biografi të keqe dhe për sjellje 

jo të mira me popullin e krahinës: ―..Këtu poshtë po ju shkruajmë se si vendoset kuadri në rrethin tonë. Janë vendosur 

në punë persona me qëndrim jo të mirë, kanë punuar kundër pushtetit tonë, kanë qenë lidhur ngushtë me organizatën e 

Ballit Kombëtar, përshembull shoku Arif D…ashtë vendosë në punë pranë post-telegrafës të rrethit tonë qysh nga 1950. 

Sot ndodhet me detyrë përgjegjës i post-telegrafës i Lokalitetit shpatë. Për këtë person kemi njoftue Komitetin e Partisë 

shum herë për qëndrimin e tij e ky komitet nuk ka marrë asnji masë. Ky mbrohet dhe nga vetë Drejtoria e post-

telegrafës rrethit, kanë miqësi të ngushtë  sidomos me sekretarin e organizatës bazë shoku Spiro Z., sepse janë edhe 

rreth miqësie...Neve i kemi shkruarë shpeshherë Komitetit Partisë Rrethi Elbasan për qëndrimin e tij jo të mirë, por 

komiteti nuk ka bamë ndonjë verifikim të drejtë, e as ka ardhë me e verifiku ndonjë herë në bazë, por vetëm janë bamë 

verifikime në zyrë. Jemi të habitur se si mbahet në punë me përgjegjësi ky person me qëndrim kaq të keq politik...Arifi 

me vëllezrit e tij dita ditës po na rrafin, na kërcënohen me sopata e pushkë, kështu që në fshatin tonë vlon dajaku si 

dikur...do ti merrni vesh të gjitha kur të vini me e verifiku vetë. Ju shkruajmë këtë letër meqë e dijmë që do të veproni 

ma mirë se organet e partisë në rreth..‖. Në shkresën sqaruese të KP Elbasan mbi rastin në fjalë mësojmë se pjesa 

dërrmuese e akuzave ndaj Arif D. ishin të vërteta, dhe se më përpara Aridi kishte arritur të anëtarësohej edhe në parti e 

të emërohej sekretar i Lokalitetit. KP theksonte se ishte në dijeni për të shkuarën e tij, ndaj dhe e kishin përjashtuar nga 

partia, por nuk kishin mundur ta hiqnin nga posti në PTT për shkak të mungesës së kuadrit, duke premtuar se do ta 

shkarkonin në një moment të dytë. Haki Toska la këtë shënim mbi shkresën në fjalë: ―Të na njoftohet se kur të hiqet se 

mos harohet! Pse e vunë kur mendojnë se duhet hequr!‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.815, Fl. 76-81. 
765 Degradimi burokratik i aparatit, sidomos në provinca, përbënte një problem madhor i cili kufizonte kontrollin e 

qendrës mbi territorin. Rastet e shumta të tilla të denoncuara nga letrat e popullatës trajtoheshin me vëmendje të 

veçantë nga udhëheqësit. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga një letër anonime nga Berati, 
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të shumta na jep panoramën e një regjimi të kapur nga segmente shoqërore të caktuara, 

kryesisht rrjete burokratike. Ndaj dhe hipoteza e kundërt me atë totalitare, e kapjes së 

shoqërisë nga regjimi, ajo e kapjes së regjimit nga segmente shoqërore na duket më afër 

së vërtetës. Vetë rëndësia dhe prezenca e kudogjendur e organeve policore konfirmon 

këtë hipotezë. Një regjim i cili kontrollon me sukses çdo sferë shoqërore nuk ka nevojë të 

bazohet kaq shumë në institucionet e jashtëzakonshme të kontrollit, ti kushtojë kaq 

rëndësi përgjimit dhe shtrëngimit të popullsisë së tij. Përdorimi i shpeshtë i institucioneve 

të jashtëzakonshme të kontrollit, si policisë ose ekipeve të kontrollit administrativ, na jep 

panoramën e një regjimi i cili ka vështirësi edhe në kontrollin e atyre sferave të jetës që 

normalisht përbëjnë një territor normal të çdo shteti modern. Një shtet i cili bazohet më 

shumë në aparatin e tij të përgjimit dhe dhunës sesa në atë administrativ, është padyshim 

një shtet i dobët në misionin e tij të monitorimit dhe kontrollit mbi shoqërinë dhe 

aktivitetin e saj. Dobësia institucionale e pamundësonte kësisoj kontrollin total të 

shoqërisë nga aparati. Edhe aspektet teknike kishin ndikimin e tyre në këtë drejtim. 

Burokracia e shtetit stalinist shqiptar ishte poshtë pritshmërive profesionale të një 

burokracie moderne, e cila mund të merrte përsipër misionin tepër ambicioz të kontrollit 

ndaj çdo sfere shoqërore. Edhe prapambetja e theksuar e infrastrukturës peshonte në këtë 

drejtim. Ndaj, me gjithë dëshirën e madhe të udhëheqjes për të kontrolluar çdo sferë 

shoqërore, realizimi praktik i kësaj dëshire ishte jashtë mundësive reale të regjimit 

shqiptar për periudhën nën studim. Një tjetër premisë e paradigmës totalitare ishte edhe 

qenia e regjimit jo një mjet privilegji për një grup të ngushtë shoqëror, si në rastin e 

autokracive tradicionale, por në një mjet në shërbim të ribërjes së shoqërisë sipas recetave 

ideologjike. Edhe kjo premisë, nën këndvështrimin tonë, nuk mund të konstatohet në 

rastin e regjimit shqiptar. Kontrolli i rrjeteve burokratike mbi aparatin partiako-shtetëror, 

vendosja e strukturave partiako-shtetërore në shërbim të pushtetit dhe privilegjeve të 

këtyre rrjeteve përbën një fakt që duket qartë në dokumentet e hulumtuara në këtë 

studim.
766

 Ndërmjet projektit ideologjik marksist dhe interesit të kastës burokratike, 

                                                                                                                                                                             
drejtuar Enver Hoxhës: ―..Nuk më durohet të mbaj në bark si gjithë të tjerët këtë që po shof e po dëgjoj, nuk mund të rri 

pa e njoftuar partinë se dëmtoj atë në këtë rast...partia çdo gjë nga gjiri i saj e nxjerr të kulluar, por poshtë e 

turbullojnë, dhe këtë e bëjnë disa kuadro me rëndësi dhe me ndërgjegje jo të pastërt, dhe besimin dhe pozitën që iua ka 

dhënë partia e përdorin si mbas qejfit të tyre. Kështu psh. shoku Riza S. që është sekretar i tretë i partisë rrethi Berat 

nuk vepron drejt. E ka bërë vehten imoral dhe objekt i gjithë qytetit, nga veprimet e tij jo korrekte: çfrytëzon besimin 

dhe pozitën që i ka dhënë partia. Ja konkretisht veprimet e tij imorale dhe armiqësore që i di çdo njeri me parti e pa 

parti, që flasin lart e poshtë. Ai ka të bëjë me femra të ndryshme si me: Sadete B., Zenepe K., Myfarete K. dhe Qamile 

B. etj. Por me këto që përmendëm e ka bërë veten boz. Sadete B. është e motra e së shoqes së Isuf B. që është armik i 

popullit, pjestar i grupit armiqsor që dënoi gjyqi ynë. Ay deshi të minonte vendin tonë. Sadetja me dinakërinë e saj ka 

mundur që me Rizan të ketë lidhje dashurie dhe këtë e ka kthyer në familjaritet me burrin e saj, kaq sa Rizai me shokë 

të tjerë shkojnë dhe për darkë te Sadetja. Këta janë Ramadan F. drejtor i NSHG-së, Ramadan R. drejtor i NTLAP-it, 

Riza S. sekretar i tretë i rrethit Berat. Në këtë darkë ishte dhe e bija e Isuf B., bija e armikut të popullit që kishte ardhur 

te tezja e saj Sadetja. Me paturpësi ky sekretar partie që tërhoqi dhe komunista të tjerë pranoi të hajë darkë, që ta 

kishte helmuar kjo darkë dhe pranoi të pinte ujë nga dora e bijës së armikut. Kjo jo vetëm kaq. Sadetja vodhi disa herë 

kur ishte shitëse. Këto iu mbuluan nga Rizai dhe Ramadan R., por më keq është se Rizai duke pasur sektorin më të 

rëndësishëm i bën nder kësaj dashnoreje. Ai e ngre në përgjegjësi dhe nga shitëse të thjeshtë e bën shefe të kuadrit të 

NTLAP-it...burrin e saj që punonte në Urën Vajgurore e solli në Berat...Po kështu ai mban lidhje dashurie me Zenepe 

K., kjo ishte përgjegjëse e mapos, vodhi disa herë dhe kjo u mbulua nga drejtori i NTLAP-it dhe Rizai. Më vonë kjo doli 

përsëri defiçit, bënte dashuri në mapo. Kjo ra në sy të shumë njerëzve. E hoqën që andej dhe e bënë shitëse buke. Këte 

shoku Riza e la disa ditë sa u mbyll dhe e ngriti në përgjegjësi duke e bërë drejtoreshë çerdheje. Pse kështu duhet?..‖. 

Kjo ishte e disata letër drejtuar KQ nga Berati, si nga fshatrat ashtu dhe nga qyteti, mbi abuzimet e sekretarit të KP. KQ 

dërgoi dy instruktorë në Berat për të verifikuar akuzat. Në raportin e tyre ata konfirmuan si të vërteta disa nga akuzat 

dhe sugjeruan shkarkimin e Riza S. nga posti i tij në KP, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.909, Fl. 45-58. 
766 Edhe për organet e Sigurimit të Shtetit, struktura më e besuar dhe një ndër mjetet më të rëndësishme të kontrollit nga 

ana e udhëheqësve, ka denoncime të shumta për abuzim me detyrën. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa 
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padyshim që dominonte kjo e dyta. Vetë stalinizmi, ideologjikisht mund të shihet edhe si 

një legjitimim i interesave të burokracisë partiako-shtetërore me një petk marksist.
767

 Më 

shumë sesa një autokraci ideologjike, regjimi shqiptar na përngjet nën këtë dritë me një 

autokraci burokratike, me mjete të pa-përshtatshme kontrolli total ndaj shoqërisë – ndaj 

dhe mbizotërimi i frymës policore.
768

 

Edhe njehsimi i regjimit stalinist shqiptar me regjimet nazi-fashiste është nën 

këndvështrimin tonë i papërshtatshëm. Duke identifikuar mjetet e përbashkëta të 

përdoruara nga regjimi stalinist sovjetik dhe ai nazist gjerman, studiuesit totalitarë 

theksuan përbashkësitë në formë mbi ato në përmbajtje. Duke vendosur si kriter të 

demokracisë pluralizmin, studiuesit liberalë cilësuan çdo sistem monist si të njëjtë. 

Studiuesit e ndryshëm kanë paraqitur argumente të shumta kundër këtij grupimi në një 

kategori të dy formave tepër të ndryshme regjimesh, si ai nazi-fashist dhe ai sovjetik.
769

 

Këtu do të mjaftohemi me nxjerrjen në pah të disa argumenteve thelbësore që 

përjashtojnë klasifikimin e regjimit stalinist shqiptar në njëjtën kategori me ato nazi-

fashiste. Nëse baza e çdo ideologjie naziste është krijimi nëpërmjet strukturës shtetërore 

të një kombi biologjikisht të ‗pastër‘, një tipar i tillë mungon qoftë në ideologjinë ashtu 

dhe në praktikën e regjimit shqiptar. Përkundrazi, në dokumente gjenden edhe raste të 

ndihmës dhe favorizimit nga ana e regjimit shqiptar ndaj pakicave etnike dhe 

kulturore.
770

 Nga ana tjetër, fobia e stalinizmit shqiptar ndaj individëve me kombësi a 

                                                                                                                                                                             
fragmente nga letra e Ded D. nga fshati Bërdicë i Shkodrës, drejtuar Enver Hoxhës. Në letër denoncohej operativi i 

zonës Zhivko M. se shfrytëzonte pozitën për favore seksuale dhe sidomos eprori i tij që e mbronte: ―..togeri Xhifko M. 

ndodhet operativë i ksaj zone. Në afërsin po njizet metra me shtëpinë time ndodhet po nji familje e nji të vllaut të 

pushkatuemit i cili quhet Preç Rr. dhe vllai i tij i pushkatuem quhet Martin Rr. po shoku Xhifko M. vinte në shtëpin time 

ma shumë se dy tri herë në javë por unë i kisha lëshuar shtëpin si puntor i organeve të sigurimit po ky nuk kishte pas 

qëllim në shtëpin time si të bëin punë shtetërore por ky kishte pas si qëllim tuj me sjell te e të vëllaut të pushkatuemit 

edhe të binë e tij. Por një ditë prej ditësh familja ime i shefë në odë tuj i futë gjoja për punë shtetnore por në të vërtetë 

kishte marrdhënie seksuale me to. Por mue më erdhi shumë e rënd tuj i lëshuar shtëpin në besim, e tuj ma përdorë për 

si me kenë ndoj vend burdelit...këto gjëna edhe shumë të tjera gjeneral major Ilmi Seitit (asokohe shefi i Degës 

Shkodër, SM) ja njoftuan edhe kryetari kooperativës së këtij fshatit edhe sekretari i organizatës bazë por asë këto asë 

të mijat nuk u muerën para syshë në mënyrë të drejtë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.817, Fl. 6-16. 
767 Sipas studiuesit të shquar marksist Ernest Mandel-it: ―..Në planin ideologjik stalinizmi përfaqëson një deformim 

apologjik dhe pragmatik të teorisë marksiste. Në vend që të shërbente si një instrument analize mbi evolucionin e 

kontradiktave të kapitalizmit, të raporteve të forcës mes klasave, të realitetit objektiv të shoqërisë tranzitore nga 

kapitalizmi në socializëm, me synimin e mbështetjes së emancipimit të proletariatit, teoria marksiste katandiset në 

nivelin e instrumentit justifikues të çdo ‗kthese taktike‘ të Kremlinit dhe partive staliniste...interesave meskine të 

mbrojtjes së privilegjeve të burokracisë sovjetike..‖, shih: Mandel Ernest, Intrduzione al Marxismo, Roma: Datanews, 

1998, f. 102. Në fakt stalinizmi në aspektin ideologjik distancohet nga fryma klasike anti-burokratike marksiste. Në 

këtë frymë privilegjet e kuadrove legjitimoheshin rëndom duke theksuar rëndësinë e tyre në drejtim të ndërtimit të 

socializmit. Kjo u theksua nga vetë Stalini në një fjalim të famshëm të tij përpara KQ të PKBS ‗mbi devijimin e djathtë 

në PKBS(B)‘ të vitit 1929: ―..Çfarë është rindërtimi i ekonomisë tonë kombëtare mbi bazat e socializmit? Është 

ofensiva e socializmit kundër elementëve kapitalistë në ekonominë tonë përgjatë gjithë frontit. Është përparimi më i 

rëndësishëm i klasës punëtore të vendit tonë drejt ndërtimit të plotë të socializmit. Por, për të kryer këtë rindërtim, ne së 

pari duhet të përmirësojmë dhe forcojmë kuadrot e ndërtimit socialist – kuadrot ekonomike, ata të bashkimeve 

profesionale dhe sovjetëve dhe gjithashtu kuadrot e Partisë dhe kooperativave..‖, shih: Stalin J. V., ‗The Right 

Deviation in the CPUS(B)‘ tek: Works, Vol. 12, Moscow: Foreign Languages Publishing  House, 1954, f. 15. 
768 Në këtë drejtim mund të pranojmë si më realist interpretimin e studiuesit Moshe Lewin i cili në analizën e tij mbi 

stalinizmin sovjetik thekson pikërisht këtë aspekt, duke e parë stalinizmin si një sintezë mes elementit tradicional të 

simbolizuar në despotizmin burokratik agrar nga njëra anë dhe ―shtetit zhvillimor‘ modern nga ana tjetër. Të dyja këto 

aspekte, megjithëse të kundërta në parim, formësonin natyrën e sistemit, dhe nga konflikti i tyre i pashmangshëm 

buronin tensionet tipike që e karakterizonin, shih: Lewin Moshe, The Soviet century, London: Verso, 2005, f. 379-380, 

382. 
769 Traverso Enzo, Il Totalitarismo: Storia di un dibattito, Milano: Mondadori, 2002, f. 159-179. 
770 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë një fragment nga letra e Mehmet S. drejtuar Enver Hoxhës. 

Mehmeti ishte një i ri me origjinë çame dhe nxënës në Shkollën bujqësore të Vlorës. Në letrën e tij ai shprehte disa 



226 
 

shtetësi të huaj të gjendur në territorin e tij përbën po ashtu një fakt të konfirmuar nga 

dokumentet arkivore. Por kjo armiqësi nuk bazohej mbi elementë biologjikë ose 

kulturorë, porse politikë: të huajt shiheshin si agjentë ideologjikë dhe politikë të shteteve 

armiqësore.
771

 Edhe në letrat e popullsisë drejtuar organeve partiake mungojnë totalisht 

elementët ideologjikë nazi-fashistë, si racizmi, shovinizmi, maskilizmi, elitizmi etj. Nëse 

ideologjikisht nazi-fashizmi përmban elementë anti-kapitalistë, duke kërkuar ruajtjen e 

homogjenitetit dhe unitetit kombëtar përballë ndasive dhe konflikteve ekonomiko-

shoqërore që prodhon ekonomia e tregut, në praktikë regjimet fashiste nuk i cenuan 

kurrsesi interesat e kapitalit, porse përkundrazi: i mbrojtën dhe i forcuan ato ndaj çdo 

kërcënimi që u shfaqej atyre nga lëvizjet popullore dhe socialiste.
772

 Ndërsa regjimi 

shqiptar nga ana e tij ishte tërësisht i përkushtuar në misionin e tij për të zhdukur çdo 

element thelbësor të interesave ekonomike private brenda shoqërisë, ishte shumë më anti-

kapitalist se vetë shoqëria.
773

 Nëse regjimet fashiste theksonin traditën dhe kishin një 

                                                                                                                                                                             
mendime të tij mbi disa probleme të përgjithshme të vendit, mes të cilave edhe çështja e favorizimit të minoriteteve: 

―..Mbi minoritetin grek në Shqipëri. Partia jonë ka ndjekur një politikë të drejtë në këtë drejtim, pakica minoritare 

jeton me të drejta të barabarta dhe kështu duhet. Duke marë pjesë aktivisht në luftën N. Çl. shumë minoritar dhan jetën 

për çlirimin e vendit dhe shumica e tyre që dje luftuan sot po japin kontributin e tyre në ndërtimin e vendit. Por midis 

tyre ka dhe mjaft shovinistë që duke përfituar nga qëndrimi i drejtë i shtetit tonë kanë zënë vënde të përshtatshme dhe 

indirekt bëjnë propagandë kundër vendit tonë. Unë jetoj në një ambient që elementi minoritar predominon, në shkollë 

që jemi ose në Bashk. QKK., shpesh herë ndodh që para syve të mij të bëhen krahasime midis popullit grek dhe atij 

shqipëtar dhe këta pa pik turpi të ofendojnë popullin tonë, e keqe është se unë jam i detyruar të heshtë...? bashkë me 

mua edhe shokë të tjerë. Duhet theksuar se raporti i bursave shtetërore për ta është shumë i lartë se popullit shqiptar. 

Aparati i jonë është ngarkuar shumë me elementë shovinistë dhe kjo duhet patur parasysh. Më kuptoni drejt nuk jam 

për heqjen e të drejtave të tyre por jam për kufizimin e elementit shovinist..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, 

D. 814, Fl. 1-19. 
771 Në këtë drejtim një shembull tipik ishte qëndrimi i organeve të regjimit dhe udhëheqësve karshi të huajve të martuar 

me shqiptarë dhe emigrantëve ekonomikë të cilët dëshironin të ktheheshin në atdhe pas shumë vitesh mërgimi. Kjo 

duket qartësisht nga shënimet me dorë të Enver Hoxhës në shumë nga letrat e grave sovjetike që i drejtoheshin atij. Për 

të dhënë disa shembuj po përmendim së pari rastin e inxhinieres sovjetike Elena Ç, e martuar me një shtetas shqiptar 

dhe me punë në Q. Stalin (Kuçovë) e cila, në letrën e saj dërguar Enver Hoxhës, lutej të mos transferohej nga Kuçova 

për në Cërrik. Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e saj: ―Ta kenë në survejim këtë grua, se me siguri është agjente e 

trockistëve‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 771, Fl. 148-158. Në një rast tjetër shtetasja bullgare e 

martuar me një shqiptar: Petrana I., në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, lutej ti jepej leja e qëndrimit në Shqipëri. 

Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e saj: ―Ta shikojë Sigurimi çfarë është kjo‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1961, D. 896, Fl. 342-348. Gjithashtu, në një rast tjetër, shtetasja sovjetike Alija K. i lutej Enver Hoxhës për lirimin e 

bashkëshortit të saj shqiptar Tahir K., të dënuar si element anti-parti. Në cep të letrës së saj Enver Hoxha la këtë 

shënim: ―Sh. Kadri (Hazbiu, SM) Të spostohet këtej dhe të dërgohet në atdheun e vet‖. Kur ministri i brendshëm i 

përgjigjet se dëbimi saj mund të shkaktonte një protestë nga ana sovjetikëve, Hoxha vendos këtë shënim në fund të 

letrës: ―Mundet të shkaktojë edhe një protestë por kini parasysh se ajo duhet të bëjë me siguri punë informacioni..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 896, Fl. 155-161. 
772 Parenti Michael, Blackshirts and Reds: Rational Fascism and the Overthrow of Communism, San Francisco: City 

Lights Books, 1997, f. 1-22. 
773 Kjo dëshirë e zjarrtë për të shtetëzuar e autoriteteve shqiptare nga njëra anë, dhe dëshira e kundërt e popullsisë nga 

ana tjetër, vërtetohen nga lutjet e shumta të fshatarësisë për të shmangur kolektivizimin dhe të sipërmarrësve të vegjël 

në qytete për ti shpëtuar barrës tatimore. Por regjimi shqiptar nuk mjaftohej vetëm me shtetëzimin e mjeteve të 

prodhimit. Regjimi ndërmori edhe shtetëzime masive të pronave të banimit që ishin blerë me para të fituara nga 

aktiviteti privat, me të njëjtën logjikë me të cilën shtetet bashkëkohore shtetëzojnë pasuritë e buruara nga aktiviteti 

kriminal. Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga lutja e Zera Z. nga Tirana drejtuar Enver Hoxhës: 

―..Buri i jem ka qenë tregëtar në qytetin e Peshkopis dhe nuk është mar me tregti grosiste as dhe me marje mallrash 

nga jashtë shtetit, por ka blerë mallna në Korçë Tiranë e Durës dhe i ka shitur në Peshkopi. Në vitin 1938 im shoq bleu 

në tiranë në bulevardin Stalin nji ndërtesë dhe më 1947 me vendim të qeverisë kjo ndërtesë na u shtetëzue dhe që nga 

ajo ditë u jam drejtuar shum herë organeve lokale por nuk më është dhënë ndonji zgjidhje, mbasi mua më duket se ky 

vendim nuk është shum i drejtë. Me qenë se jam në moshën e kalueme dhe nuk posedoj ndonji pasuri tjetër dhe kam 

ndëgjuar që disa njerëzve u janë këthyer ju lutem shoku ENVER ndërhyni për mua që të më plotësohet kjo dëshirë në 

pleqëri..‖. Në informacionin e aparatit drejtuar Enver Hoxhës lidhur me rastin në fjalë sqarohej: ―..Për këtë çështje u 

bisedua me shokët e Kryeministrisë dhe rezulton se shtetëzimet e shtëpive para vitit 1950 janë bërë ose sepse këto 
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karakter të theksuar anti-modern dhe reaksionar,
774

 regjimi shqiptar në të kundërt 

theksonte fuqishëm qëllimin e tij ultra-modernist dhe progresist, duke ndërmarrë edhe 

masa konkrete tepër të qarta në këtë drejtim.
775

 Elementët neo-tradicionalë të regjimit 

përfaqësonin thjesht një kompromis të tij të domosdoshëm me një shoqëri pre-moderne, 

ishin ‗haraçi‘ që burokracia partiake duhet të paguante për të siguruar stabilitetin e vet 

politik.
776

 Edhe përbashkësitë e shumta në mjetet e përdorura mes regjimit shqiptar dhe 

atyre nazi-fashiste, si psh.: përgjimi, disiplinimi dhe kontrolli i shoqërisë nga aparati 

shtetëror; kategorizimi, mobilizimi dhe menaxhimi i popullsisë, përbëjnë elementë tipikë 

të politikave shtetërore të epokës moderne. Ato nuk burojnë nga natyra e përbashkët 

ideologjike e këtyre dy formave të ndryshme politike, porse ishin produkte të 

modernitetit.
777

 

Paradigma totalitare dallohet edhe për rolin qendror që ajo i njeh ideologjisë në drejtim të 

natyrës dhe sjelljes së regjimeve totalitare. Padyshim që ideologjia kishte një rol tepër të 

rëndësishëm edhe në stalinizmin shqiptar. Në dokumentet e marra në shqyrtim spikat jo 

vetëm botëkuptimi ideologjik i autoriteteve por edhe huazimi dhe përdorimi i koncepteve 

ideologjike edhe nga shumë letërshkrues, sidomos ata me një nivel arsimor më të 

përparuar, por jo vetëm. Në dokumente del në pah se si autoritetet ashtu edhe shumë 

shtetas shpesh e interpretonin realitetin nëpërmjet kategorive ideologjike staliniste.
778

 

                                                                                                                                                                             
duheshin prishur për ndërtime bulevardësh, hapje rrugësh etj, ose pse këto ishin ndërtuar ose blerë nga fitime të 

jashtëligjshme nga tregtarë, kontraktonjës furnizimesh etj. I kësaj lloj kategorie është dhe çështja e të interesuarës, 

mbasi në kohën që buri i saj e ka blerë këtë shtëpi në vitin 1938, ky ka ushtruar tregëtinë. Për të tilla raste, edhe pse 

qëndrimi tyre ka qenë dhe është i mirë, mendimi shokut Spiro Koleka dhe shokut Mehmet Shehu është që të mos merren 

parasysh..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 848, Fl. 12-18. 
774 Renton Dave, Fascism: Theory and Practice, London: Pluto Press, 1999, f. 101-102. 
775 Qëndrimi i regjimit ndaj zakoneve fetare deri në vitin 1967 kishte një karakter ultra-modern. Racionalizmi dhe 

shekullarizimi ishin disa nga konceptet qendrore të Epokës moderne evropiane me origjinë iluministe. Lufta e regjimit 

kundër besëtytnive dhe atyre që përfitonin nga to përbën një shembull në këtë drejtim. Për të dhënë një rast konkret do 

të përmendim një ngjarje të ndodhur në Berat. Në një telegram të tij drejtuar Enver Hoxhës, kreu i teqesë së Refaive: 

Sheh Rizai protestonte kundër propagandës anit-fetare të organizatës së rinisë së qytetit: ―..Në kundërshtim me statutin 

janë vënë në qytetin e Beratit karikaturë që demaskojnë veprimet e brendëshme fetare të teqes rifaive duke demaskuar 

teqenë dhe personat e sajë lutemi urdhëroni urgjentisht heqjen e tyre..‖. Në shkresën informuese mbi ngjarjen, drejtori 

i Drejtorisë së Agit-Prop-it pranë KQ: Fadil Paçrami theksonte se: ―..Në teqen e Rifaive në Berat kanë gjetur strehë dy 

persona të cilët nuk janë klerikë dhe as besimtarë të këtij sekti por bëjnë aty mashtrime dhe matrapazllëqe. Duke e parë 

çështjen kështu rinia vendosi ti nxjerrë këta dy persona në „Bodeci‟ si njerëz jo të mirë. Mendojmë se veprimi i rinisë 

është i drejtë dhe nuk ka pse të merren masa për heqjen e karikaturave siç kërkon shehu Riza në telegramin e tij..‖. Rita 

Marko la këtë shënim në shkresën në fjalë: ―Të njoftohet K.P. Fadili e shikon drejt çështjen‖, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 814, Fl. 1-3. 
776 Për të dhënë një shembull do të përmendim një rast të ndodhur në krahinën e Lekbibajt në Tropojë. Në letrën e saj 

drejtuar Enver Hoxhës, aktivistja Prendë S. njoftonte se në krahinë ishin përhapur zëra se autoritetet do të ndalonin 

popullsinë të festonte festat tradicionale fetare të krahinës. Prenda njoftonte se një ndalim i tillë do të shkaktonte shumë 

pakënaqësi mes popullsisë. Hysni Kapo la këtë shënim mbi letrën e saj: ―Shoku P. Kondi, R. Alia. Të shifet mirë këjo 

çështje se mos shokët e rrethit kanë shkuar në Ekstrem. Nuk duhen bërë më gabime të tilla‖. Në raportin e instruktorit 

të KQ, i cili e kishte verifikuar çështjen në terren, del në pah se aparati gjykonte se zëra të tilla përhapeshin nga 

elementi armiqësor për të krijuar pakënaqësi në popull: ―..Me qenë se këtu kishim të bënim me një çështje delikate ku 

armiku ka filluar të derdhi vrer, neve e shtruam në plenumin e komitetit partisë dhe  veçanërisht pastaj me gjith 

sekretarët e organizatave bazë ku i porositëm që të kenë kujdes që ti sqarojnë njerzit jo me rëmbim por me durim të 

madh, dhe në çështjet e fesë të jenë shumë të matur..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 865, Fl. 9-13. 
777 Hoffmann David, ‗European Modernity and Soviet Socialism.‘ tek: Hoffmann, David; Yanni Kotsonis, eds. 

Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices, London: Macmillan, 2000, f. 245. 
778 Praktika më e qartë në këtë drejtim është auto-biografia, ku individët rëndom e paraqesin jetën e tyre, mendimet dhe 

veprimet e tyre, duke e kategorizuar atë në bazë të koncepteve staliniste. Në rastin e një faji ose gabimi praktika gati-

fetare e rrëfimit dhe lutjes për falje përbën një temë klasike të ideologjisë staliniste. Për të dhënë një shembull do të 

citojmë disa fragmente nga letra e ushtarit Petro B. nga Berati, drejtuar Enver Hoxhës. Petro kishte tentuar të kalonte 

kufirin disa vite më parë dhe si pasojë ‗një njollë kish ngelur në biografinë e tij‘. Pikërisht për të shpëtuar nga 
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Terma qendrorë të ideologjisë bolshevike si: ‗socializëm‘, ‗komunizëm‘, ‗pushtet 

popullor‘, ‗revizionizëm‘, ‗imperializëm‘, ‗klasë punëtore‘, ‗borgjezi‘ etj, gjenden me 

shumicë të integruara në ligjërimin e popullsisë në letrat e tyre drejtuar regjimit. Sigurisht 

që shumë nga këta letërshkrues mund ti përdornin këto terma për tu dukur si politikisht 

më të besueshëm e të afërt me sistemin, porse, siç thekson studiuesi amerikan Kotkin, 

edhe përdorimi sipërfaqësor i ideologjisë në një kontekst stalinist nënkuptonte në një farë 

mase një brendësim të mesazhit të saj.
779

 Jetesa dhe ndërveprimi në një mjedis të 

ngarkuar ideologjik, siç ishte stalinizmi, me të patjetër do të prodhonte integrimin e 

ideologjisë, ngjizjen e saj me praktikat e përditshme shoqërore, me kulturën e shoqërisë. 

Kështu mund të shpjegohet prezenca më e dendur e elementëve ideologjikë në gjuhën e 

brezit të ri, anëtarëve të partisë, intelektualëve dhe në përgjithësi banorëve të qendrave 

urbane, kategori shoqërore të cilat ishin më të ekspozuara ndaj ‗qytetërimit stalinist‘.
780

 

Gjithsesi duhet theksuar se, nën këndvështrimin tonë, brendësimi i vlerave ideologjike 

nga ana e shoqërisë për periudhën nën studim ishte përgjithësisht e një karakteri 

sipërfaqësor. Shumë prej atyre që dallohen në përdorimin e një leksiku bolshevik, në 

realitet ndiqnin modele jetese larg vlerave zyrtare të sistemit. Një fakt bazik mund të 

shërbej si mbështetje për këtë gjykim tonin. Siç e theksuam edhe më sipër në këtë studim, 

pjesa dërrmuese e letërshkruesve nxiteshin nga interesa ngushtësisht personale në 

komunikimin e tyre me udhëheqësit e lartë: një vend pune më i mirë; një banese sa më 

komode; një shkollë sa më prestigjioze; një padrejtësi e pësuar personalisht; një armiqësi 

personale, etj. Megjithëse gjuha ishte bolshevike, motivi i këtyre letrave nuk na duket 

                                                                                                                                                                             
stigmatizimi dhe vetë-stigmatizimi ai i drejtoi një letër apologjike udhëheqësit: ―..Riedh nga një familje e varfër 

fshatare. Familja ime ka ndihmuar luftën Nacional Çlirimtare. Sot pjestarët e familjes time punojnë për ndërtimin e 

socializmit. Nëna babai më vdiqën gjatë luftës por me kujdesin e pushtetit popullor u rita. Sot jemi tre vëllezër dy jemi 

duke kryer shërbimin ushatark kurse tjetri punon pranë parkut ministris punëve të brendshme Tiranë është antar Partie 

kurse unë jam antar i bashkimit të rinisë. Puna ime qëndron kështu. Nga fundi i vitit 1957 nga që isha në një moshë të 

vogël dhe të papjekur arrita të shoqërohesha me shokun  Riza Ç. duke mos ja njohur rendin e tij familjar. Më tha 

njëherë ajde të nisemi dhe unë morra mëndjen e tij. Për këtë e ndiej veten fajtor dhe kjo ariti nga një papjekuri e një 

moshe të vogël siç isha unë. Më 11 shtator 1959 u thira në degën e mbrendshme të Beratit ku më vunë në dijeni për 

këtë çështje dhe unë e pranova dhe ja thashë sikundër e kam shkruajtur këtu në letër. Më në fund më këshilluan që të 

heq dorë nga këto mendime të dëmshme. Për këtë i fallëmnderit Partisë që më dha dorën dhe më shpëtoi nga rruga e 

rrezikshme. Më në fund më thanë të bëjsha një dekllaratë ku të shkrujsha gjithë thelbin e ngjarjes sikundër e kam 

shkruar këtu në letër dhe unë atë e bëra. Por kjo paturpsi që bana unë njollosi nderin e familjes sime që po ta marin 

vesh ata unë nuk kam si me jetue bashkë me ta. Prandaj do tju lutesha shumë që kjo papjekuri që unë tregova të më 

falesh dhe kjo do të më jepte kurajo dhe mundësi që të bëhem dhe unë nji antar partie që të mar dhe unë shembullin e 

vëllezërve të mij. Ky ndër i madh do të ishtë një lehtësi e madhe për mua dhe unë do tja shpërblej Partisë me vepra dhe 

koha do të provojë gjithshka...Është e para njollë që iu vu biografisë time të pastër turprova nderin e familjes dhe të 

vëllezërve të mij për këtë nuk më durohet që në biografinë time të ekzistojë një e këtillë njollosje paturpsie për këtë dua 

të më hiqet kjo njollë..‖. Në shkresën e KQ drejtuar Drejtorisë politike të ushtrisë lidhur me rastin në fjalë theksohej se 

cila ishte rruga e ‗pastrimit të shpirtit‘: ―..Të sqarohet nga ana juaj që fai tij shlyet duke kryer në mënyrë shembullore 

detyrën ushtarake dhe duke punuar dhe sjellur mirë kudo që të punojë pasi të lirohet nga ushtria dmth me punën dhe 

qëndrimin e tij të mirë ndaj pushtetit dhe partisë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 847, Fl. 7-10. 
779 Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, University of California Press, Berkeley, 1995, f. 

278-279. 
780 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e pionierit Ritvan Z. drejtuar Enver 

Hoxhës. Ritvani kërkonte të lidhte korrespondencë me fëmijët e udhëheqësit stalinist. Në letrën e tij spikat qartë 

botëkuptimi stalinist i brezit të ri: ―..Jam nxënës i kl IV tër të shkollës fillore Teman në Rrethin Berat. Për nder të 

Kongresit të IV të Partisë Punës Shqipërisë po të shkruaj këtë letër. Ne kongersin e IV të PPSh e presim me gëzim të 

madh. Ne lirinë e fituam me gjakun e qindra dëshmorëve. Ne tani jetojmë të lumtur se na udhëheq mëma Parti dhe 

udhëheqësit e saj. Shoku Enver angazhohem për nder të Kongresit që të mosë marë asë një notë dysh as tresh por notën 

pesë. Shoku Enver Hoxha të lutem të më dërgoni adresën e djalit tuaj ose të vajzës dhe të më thoni se në ç‟klas janë që 

të kem marrëdhënje me ta (korespondencë). Të rrojë kongresi IV i PPSh. Të rrojë PPSh dhe bashkë me udhëheqësit e 

saj. Të rroni ju shoku Enver sa malet (udhëheqës i ndritur i popullit shqipëtar. Ju përqafoj nga zëmra me mall ju o 

udhëheqës i popullit tonë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 862, Fl. 8-10. 
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aspak i këtillë.
781

 Në këtë drejtim del në pah përdorimi i ideologjisë nga shoqëria si një 

mjet efikas kundrejt autoriteteve partiako-shtetërore, dhe jo vetëm, siç thekson paradigma 

totalitare, përdorimi i ideologjisë nga regjimi në formën e propagandës kundrejt 

shoqërisë. Nëse përdorimi i elementëve ideologjikë stalinistë mund të haset në gjuhën e 

kategorive të caktuara, si: anëtarët e partisë, intelektualët dhe punëtorët, për masën e 

madhe të popullsisë, sidomos fshatarësisë, dominon ligjërimi tradicional, megjithëse në 

mjaft raste i ngjyrosur edhe me elementë gjuhësorë bolshevikë.
782

 Pikërisht ky fakt 

përbën dëshminë më bindëse të penetrimit të pakët të ideologjisë staliniste në strukturat e 

thella shoqërore shqiptare për periudhën nën studim. Kultura e vjetër na shfaqet kësisoj 

në tërë qëndresën e saj, një qëndresë që do të pranohej edhe zyrtarisht nga regjimi si një 

ndër problemet qendrore të tij.
783

 Shkaqet e këtij huazimi të pakët të vlerave ideologjike 

nga ana e shoqërisë, nën këndvështrimin tonë, duhen kërkuar në dobësinë e strukturave 

ideologjike të aparatit nga njëra anë, dhe në kushtet kulturore pre-moderne të shoqërisë 

shqiptare. Nëse dobësia e institucioneve të propagandës ishte pasojë e mungesave në 

infrastrukturën e mjeteve të komunikimit masiv dhe e nivelit të ulët arsimor të 

aparatçikëve, kushtet kulturore pre-moderne janë faktori vendimtar në këtë drejtim. 

Teoria marksiste thekson se një ideologji e caktuar, dhe më gjerë kultura si terreni i saj 

më i gjerë, është produkt i një baze ekonomike të caktuar.
784

 Ndaj dhe implementimi i 

suksesshëm i ideologjisë socialiste do të ishte i mundur nëse realisht, ekonomikisht dhe 

për rrjedhojë kulturalisht, do të ishte implementuar një sistem i vërtetë socialist. Por 

realiteti që na përcillet nga letrat e popullsisë nuk lë dyshim që shoqëria shqiptare e 

                                                           
781 Përdorimi i ideologjisë dhe strukturave të regjimit nga ana e individëve për të realizuar qëllime personale, shpesh 

meskine, mund të haset në mjaft raste. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ri-përmendim rastin e Hasije I. 

Vajza e re, në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, rrëfente për vuajtjet si pasojë e mashtrimit dhe braktisjes nga dashnori 

saj dhe paragjykimeve të rrethit familjar: ―..Siç ju theksova dhe më lartë se shpresat dhe ndihmat për mua janë prerë 

nga të katër anët ju drejtohem juve shoku Enver dhe kërkoj ndihmën tuaj të gjithanshme për të ardhmen time dhe duke 

ditur se im shoq me të cilin kam vetëm martes fakti si edukonjës i brezit të ri që është nuk duhet që të bënte një gjë të 

tillë që të merrni masat e rrastit dhe të urdhëroni ku duhet që jo vetëm të detyrohet për të celebruar martesën me mua 

dhe të legalizoj fëmijën, por që të mos shkatërrohet një familje e porsa lindur siç jemi neve..‖. Në shkresën sqaruese të 

KP Sarandë thuhej se: ―..Nga ana e jonë është verifikuarë dhe rezulton se pretendimi i saj që thotë se ka bërë martesë 

me arësimtarin Aleko T. nuk është e vërtetë mbasi në denoncimin që është bërë dhe nga rezultate të verifikimit nga 

organe të punëve të mbrendëshme nuk vërteteohet që i lart përmenduri të kish marëdhënie me Hasijen. Kjo pretendon 

padrejtësisht pasi ay është beqar dhe kërkon të martohet me të duke e detyruar organe eprore simbas mendimit të 

saj..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 894, Fl. 52-56. 
782 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e fshatarit Arif H. nga fshati Tomin i Peshkopisë 

drejtuar Enver Hoxhës me rastin e vizitës së këtij të fundit në Peshkopi në vitin 1960: ―..Udhëheqësit të partis dhe të 

qeveris shqiptare. Arif H. prej fshatit Tomin. Të lutem shok Enverr tëm shikojsh të drejtën se çe thot ligji dhe partija. 

Kooperativa e Bashëkueme më ka mar 12 dëlim tok shum të mir dhe më ka dhon nji tok shum të keqe, që kam mbajt 2.5 

dëlim, tjetrën ua kam lan. Prandaj grkoj a kam të drejt a jo. Se Banush Goxhës dhe Jashar mezexhijut (shefi i Degës 

dhe sekretari i Komitetit të partisë Peshkopi, SM) u kam qen në zirr dhe më ka dhën të drejt me goj dhe kurni veprim 

ska ba. Unë grkoj përgjigje. Rrofësh sa malet shok Enverr me Partin e me Kampin Demokratik me në krye Bashkimin 

Sovjetik të jap të falat e mija..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 840, Fl. 132-133. 
783 ―..Të zgjerohet e të përmirësohet rrënjësisht puna kulturale në fshat. Prapambetja që trashëguam nga e kaluara është 

kaq e madhe saqë, megjithëse rezultatet tona janë të mëdha, na mbetet shumë për të bërë. Puna kulturale në fshat duhet 

filluar nga zhdukja e analfabetizmit, e besimeve dhe e zakoneve prapanike, nga përdorimi i plugjeve e i rregullave të 

para agroteknike, nga përhapja e higjienës dhe futja e elementëve për një jetë më të kulturuar..‖, shih:  ‗Vendim i 

Plenumit të KQ të PPSH «Mbi punën ideologjike të Partisë dhe masat për përmirësimin e saj»‘, (27 prill 1955), tek: 

Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH, Dokumente  Kryesore të Partisë së Punës së 

Shqipërisë, Vëllimi II, (Botimi i Dytë) Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik, 1972, f. 523. 
784 Nga Ideologjia Gjermane: ―..Prodhimi i ideve, i koncepteve, i ndërgjegjes është që në fillim i ndërlidhur me 

aktivitetin material dhe marrëdhëniet materiale mes njerëzve, gjuha e jetës reale. Konceptimi, mendimi dhe 

marrëdhëniet mendore mes njerëzve na shfaqet në këtë fazë si rrjedhim i sjelljes së tyre materiale.  E njëjta gjë vlen 

edhe për prodhimin mendor të shprehur në gjuhën e politikës, ligjeve, moralit, fesë, metafizikës, etj..‖, cit. nga: 

Tucker, Robert C. The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 154. 
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viteve të mara nën studim nuk mund të konsiderohet kurrsesi si socialiste në një kuptim 

të mirëfilltë marksist të termit, siç do të përpiqemi të argumentojmë me poshtë në ketë 

studim. Përkundrazi kultura reflektonte tiparet tipike të një sistemi ekonomikisht të 

prapambetur, jo-barazimtar dhe me një bazë të theksuar tradicionale. Ndaj dhe huazimi i 

ideologjisë socialiste nga shoqëria nuk mund të ishte veçse sipërfaqësor, siç sipërfaqësore 

ishte dhe natyra socialiste e sistemit. Nga ana tjetër, nisur nga dokumentet shtetërore dhe 

shënimet e udhëheqësve mbi to, është lehtësisht i identifikueshëm botëkuptimi stalinist i 

realitetit nga ana e zyrtarëve.
785

 Por kjo nuk mund të interpretohet si një vartësi e tyre nga 

ideologjia. Në veprimet e udhëheqësve të lartë dallohet një qasje sa më pragmatike ndaj 

problemeve dhe realiteteve të ndryshme të hasura në korrespondencën popullore.
786

 Dhe 

kjo është mëse e kuptueshme. Udhëheqësit motivoheshin së pari prej interesave të tyre 

burokratike, fakt ky që i nxiste drejt pragmatizmit dhe kompromisit në mjaft raste, dhe së 

dyti prej botëkuptimit të tyre bolshevik, i cili ndikonte tek ata në një drejtim më afatgjatë. 

Së fundi paradigma totalitare thekson rolin e rëndësishëm të terrorit shtetëror si një mjet 

në drejtim të kontrollit të shoqërisë. Sigurisht që shtrëngimi policor përbënte gjithashtu 

një nga shtyllat e rëndësishme të stalinizmit shqiptar, i cili edhe zyrtarisht e pranonte 

funksionin shtypës të diktaturës së tij të proletariatit. Porse, nën këndvështrimin tonë, 

terrori në kontekstin e sistemit shqiptar kishte një rol shumë më kompleks sesa pohonte 

ligjërimi zyrtar, dhe sesa thekson teoria totalitare. Së pari duhet nënvizuar fakti se terrori 

nuk ishte mjeti kryesor ku bazohej sistemi stalinist shqiptar. Pa dashur të nënvleftësojmë 

rolin e frikës nga shteti si një faktor kontrolli të shoqërisë, do të theksonim se elementë të 

tjerë përbënin bazën e sundimit të aparatçikëve shqiptarë. Më konkretisht duhen analizuar 

politikat afirmuese dhe ato të përkujdesjes sociale si disa nga mjetet kryesore të cilat 

shërbyen për ti garantuar regjimit një legjitimitet të domosdoshëm për ekzistencën dhe 

stabilitetin e tij.
787

 Asnjë sistem shtetëror bashkëkohor nuk do mund të gëzonte një 

                                                           
785  Një aspekt i botëkuptimit stalinist ishte edhe identifikimi e kategorizimi i armiqve sipas parimeve klasike të 

stalinizmit sovjetik. Për  të dhënë një shembull në këtë drejtim do të përmendim rastin e Foto D. nga Fieri. Fotoja, një 

ish i burgosur politik, në letrën e tij drejtuar Enver Hoxhës kërkonte heqjen e cilësimit kulak dhe akordimin e kartës së 

Frontit për arsye se gjatë gjithë jetës kishte banuar në qytet ku kishte ushtruar profesionin e avokatit. Ai theksonte se 

kërkesave të tij autoritetet vendore nuk i kthenin përgjigje. Enver Hoxha la këtë shënim mbi letrën e ish-avokatit: 

―Duhet ti hiqet cilësimi kulak sipas të dhënave të tij. Prandaj Komiteti Vlorës duhet të veprojë shpejt me lutjet. 

Përfundimi të më lajmërohet dhe pastaj lajmëroni të interesuarin‖. Në shkresën e vet sqaruese për rastin në fjalë KP 

Vlorë theksonte se Fotoja kishte pasur një të shkuar tejet armiqësore karshi regjimit dhe se megjithëse kishte banuar në 

qytet kishte përfituar të ardhura nga pronat e tij në fshatin e origjinës ndaj dhe ata nuk ishin dakord me heqjen e 

cilësimit kulak. Enver Hoxha la këtë shënim në shkresën e sipërcituar: ―Të mbetet kulak kulaku!‖, shih: AQSH, Fondi 

14 (STR), Viti 1960, D. 840, Fl. 132-133. 
786 Qëndrimi pragmatik dhe i moderuar i udhëheqësve duket në mjaft raste kur ata kritikojnë organet vendore për 

ashpërsinë e tyre në çështje të caktuara. Për të dhënë një shembull do të citojmë rastin e Ndrec Gj. nga fshati Livadhë i 

Rrëshenit. Ndreca, në një letër drejtuar Enver Hoxhës, ankohej se autoritetet lokale i kishin hequr triskën e Frontit dhe 

armën me leje për shkak se kishte kremtuar një festë katolike: ―..Unë jam me besim Katolik si dhe familja ime. 

Katundet tona të lidhura me zakonet prapanike festojn dhe kremtojn ditën e shenjëtorëve...Unë për të kënaqur familjen 

teme dhe për të u nënshtruar zakonit fetar therra një berrë. Therrjen e berrit e diktoj organizata bazë e cila e kishte 

ndaluar që të festohesh kjo ditë, me therrjes e mishit. Unë e kuptoj tashë se kam gabuar randë por njerëz jemi dhe 

gabojm pa dashje. Për ktë gabim u muer masa e randë kundra meje duke mu tërhequr triska e frontit dhe arma..‖. 

Enver Hoxha la këtë shënim në letrën e fshatarit: ―..Të shikohet me më gjakftohtësi kjo çështje, dhe në rast se është 

kështu si thotë ky ti jepet përsëri edhe triska edhe arma..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.810, Fl. 23-29. 
787 Këto dy aspekte, politikat afirmuese dhe ato të përkujdesjes sociale, përmenden edhe në letrat e popullsisë si një 

faktor i popullaritetit të regjimit. Edhe funksioni modernizues dhe mbrojtja e konsolidimi i shtetit të pavarur në arenën 

ndërkombëtare pranoheshin gjerësisht si një meritë e regjimit. Për të dhënë tre shembuj në këtë drejtim do të 

përmendim si fillim letrat e dy të rinjve të gjendur në të njëjtën situatë. Në rastin e parë do të citojmë disa fragmente 

nga letra e vëllait të një ish-drejtueseje të lartë të PPSH-së,  Bardhylit B.: ―..Të dashur udhëheqës! Unë dhe vëllezërit do 

të jemi gjithmonë me Partinë, ne nuk kemi pse të jemi kundër jush, pse në sajë të udhëheqjes suaj të drejtë ne fituam 
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stabilitet të atillë, dhe, sidomos, do të mund të ndërmerre reforma strukturore kaq 

madhore, si në rastin e regjimit shqiptar, duke u bazuar thjesht në aparatin e tij të dhunës. 

Ndaj dhe bashkëpunimi dhe pranimi i shoqërisë përbëjnë një kusht të domosdoshëm në 

këtë drejtim. Individët e shumtë të cilët dërgonin letra drejt KQ nuk na ngjasojnë me 

subjektet e pasivizuara totalisht nga frika e pushtetit, përkundrazi: vetë numri i madh i 

letrave, dhe sidomos ankesat e shumta të shtetasve për burokratët të gjendura mes tyre, 

dëshmojnë për një shoqëri aktive e cila nuk ishte e ngurtësuar nga ankthi i Sigurimit.
788

 

Sigurisht që frika nga regjimi ndjehet edhe në ligjërimin e shtetasve drejtuar organeve 

drejtuese. Në çdo letër është lehtësisht i identifikueshëm kujdesi për të mos kaluar ‗vijën 

e kuqe‘, për të mos provokuar dyshimin politik tek udhëheqësit.
789

 Letërshkruesit 

                                                                                                                                                                             
lirinë. Në sajë të udhëheqjes tuaj vendi ynë shpëtoi nga kurthi që i kishte përgatitur Titua me agjentin e tij Koci Xoxen. 

Në sajë të udhëheqjes tuaj vendi jonë po kthehet nga një vend i prapambetur agrar në një vend të zhvilluar industrial 

agrar. Mbi partinë tonë të dashur, mbi Ju bie e gjithë merita që autoriteti i Republikës tonë të dashur në arenën 

ndërkombëtare është në një rang me shtetet e mëdhenj të botës..‖, shih AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.828, Fl. 

390. Në një rast tjetër i riu Fiqiri Sh. ish oficer dhe student mjekësie i përjashtuar nga fakulteti për arsye dyshimi politik 

ndaj babait të tij, në letrën e vet drejtuar Ramiz Alisë shprehej kështu për arsyet pse ai ishte një mbështetës i regjimit: 

―..unë jam rritur nga Partia, jam edukuar me ndërgjegjen e saj qysh në moshën 13 vjeç, kam punuar gjithmonë nën 

ndikimin direkt të politikës së Partisë Punës Shqipërisë. Për mua Partia ka qenë është dhe do të mbetet gjithçka për 

jetën time, ajo më hapi rrugët të reja në jetë, më futi dhe në universitet, që unë kurrë se ëndërroja më parë, por 

ëndërroja tu ruaja dhentë pasanikëve të Konispolit. Mua partia më bëri dhe oficer që është nderi më i madh për 

familjen time. E ç‟nuk më bëri Partia mua! Nuk thuhen të tëra në një letër të tillë, të vogël..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D.762, Fl. 103-104. Nëse për nomenklaturën, anëtarët e PPSH-së dhe intelektualët politikat 

afirmuese ishin aspekti më i qartë i besnikërisë së tyre ndaj sistemit, për masat e gjëra popullore ishte përkujdesi social 

i regjimit: pensionet, bursat, ndihmat ekonomike, shkollimi dhe shëndetësia falas, ndërtimi i infrastrukturës që u 

lehtësonte atyre jetën e përditshme si elektrifikimi, rrugët dhe ujësjellësit etj, që përbënte boshtin e legjitimitetit të tij. 

Për të dhënë një shembull mes shumë rastesh të ngjashme do të përmendim rastin e Sanije P. nga fshati Polis i 

Librazhdit. Në letrën e saj drejtuar Enver Hoxhës, Sanija kërkonte ndihmën e autoriteteve për arsye ekonomike: ―..Në 

vdekjen e burrit tim Cen P. Komiteti ekzekutiv i Rrethit na erdhi në ndihmë me 10.000 lekë. Po siç ju përmenda më 

sipër sot jemi keq të ardhurat nuk na mjaftojnë për punë jam vetëm unë dhe për tu ushqyerë jemi 7 veta. Shtëpia ku 

banoj po shembet...‖. Autoritetet ndërhynë dhe në shkresën e KP Librazhd përshkuhen masat konkrete të ndërmara: 

―..Fshati i sajë me ndërhyrjen t‟onë mund t‟a ndihmojë me lëndën e qerestesë, gëlqere etj, por jo për ngritjen e 

godinës. Neve mendojmë që të urdhërohen organet përkatëse që ti çelet kredi prej rreth 60.000-70.000 lekësh, pasi në 

rrethin t‟onë kredija e vitit 1961 është shpërndarë..‖ Haki Toska la këtë shënim në shkresën e KP Librazhd: ―Drejtoria 

e tregëtisë ta shikojë me Bankën në se është e arsyeshme që ti jepet kredi‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, 

D.789, Fl. 22-30. 
788 Edhe të dënuarit penalë dhe ish të dënuarit ishin tepër aktivë si letërshkrues, bile edhe ata të dënuar për arsye 

politike. Ata nuk ngurronin të denonconin organet e Sigurimit dhe Gjyqësorin për shkeljet e të drejtave gjatë procesit të 

tyre. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e Sheraf Gj. drejtuar Enver Hoxhës. Sherafi ishte 

një ish-prokuror i dënuar me 3 vjet burg për shkaqe politike, dhe në letrën e tij akuzon direkt Prokurorin e 

përgjithshëm: ―..Desha t‟ju vë në dukje se akuzat politike të bëra nga dëshmitarët kundra meje ishin shpifje dhe 

tridhime, fakt që u vërtetua direkt dhe indirekt në Gjykimin tim. Dëshmitari i parë dhe kryesor Foto P. AP që më 

akuzonte në hetuesi për çështje politike, kur u pyet nga Trupi Gjykues deklaroi botërisht se kundra Sherafit nuk kam 

ndonjë akuzë politike për të bërë. Dëshmitari i dytë dhe i fundit në këtë akt-akuzë, ish njeri i padëshërueshmë i 

Pushtetit, i cili para trupit Gjykues pohoj se gjoja nuk ka qenë i dënuar ndonjë herë në fakt ish dënuar disa herë dhe 

nga kondra thënijet e tij rezulltoi të jetë i pa besueshmë për Trupin Gjykues, kështu që Gjykat për një moment do të 

jepte pa fajësinë, por me kërkesën e Prokurorit u shty Gjykimi për të paraqitur prova të reja...për të mos dalë bosh u 

pranua kërkesa e Prokurorit që të paraqitej jashtë akt akuzës një dëshmitar tjetër...ky dëshmitar mbas shumë 

peripecish tani së fundi është proceduar për shpërdorime dhe abuzime në detyrë. Si do qoftë vetëm me thëniet e këtij 

dëshmitari u dënova me tre vjet privim lirie...Me keq ardhje po e them se në çështjen time ka influencuar negativisht 

Sh. Aranit Çela (asokohe Prokuror i përgjithshëm i RPSH-së, SM), që nga pushimi, mbajtja për një kohë të gjatë në 

izolim, tek mos përfitimi nga amnistija..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.905, Fl. 20-26. 
789 Letërshkruesit zakonisht kishin kujdes të theksonin besnikërinë e tyre ndaj regjimit dhe në raste të caktuara pranonin 

se ato ç‘ka ishin shkruar në letër mund të ishin edhe të gabuara, porse thuheshin gjithmonë me qëllim të mirë, në 

benefit të sistemit dhe parimeve te tij. Kjo edhe në disa letra anonime. Për të dhënë një shembull do të citojmë një 

fragment nga një letër anonime nga Tropoja, drejtuar Hysni Kapos, ku akuzoheshin disa zyrtarë të rrethit mbi të 

shkuarën e tyre politike: ―..Me anën e ksaj letre duhe të shprehi mendimin tim, dhe të një pjese shokësh të thjeshtë, në 

lidhje me vinë politike të Partisë. Unë dijë që Partia e jonë ecën në rrugën e sajë të guximshme duke mbrojtë 
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lëviznin në një terren të kufizuar, por gjithsesi lëviznin dhe nuk qëndronin pasivë. Në 

këtë drejtim dhuna shtetërore kishte funksion kufizues dhe jo bllokues, siç pohonte teoria 

totalitare. Mes kufijve të vendosura nga ‗shpata e diktaturës së proletariatit‘ shoqëria na 

shfaqet dinamike, aktive, e gjallë. Një faktor tjetër me rëndësi ishte dhe përdorimi i 

terrorit jo vetëm nga regjimi kundrejt shoqërisë, nga lart-poshtë, por edhe ne drejtim të 

kundërt: nga shoqëria drejt hallkave të poshtme të regjimit. Numri i madh i denoncimeve, 

anonime por edhe të nënshkruara, dëshmojnë për rolin aktiv të shoqërisë në këtë 

drejtim.
790

 Ky rol aktiv i shoqërisë spikat edhe në drejtimin horizontal të terrorit, të 

shumta janë denoncimet e individëve kundrejt shtetasve të tjerë, sidomos atyre që i 

përkisnin kategorisë së të përjashtuarve.
791

 Këtu mund të identifikojmë pikën më të dobët 

të paradigmës totalitare në përdorimin e saj për të kuptuar regjimin stalinist shqiptar. Më 

shumë sesa një mjet qendror i regjimit për të sunduar mbi shoqërinë dhe për ta ribërë atë 

sipas recetave të tija ideologjike, terrori na shpërfaqet si një mjet i përdorur edhe nga vetë 

shoqëria për interesa të saja, ku aparati policor i regjimit përdorej si një armë për të larë 

hesape mes individësh apo grupesh të ndryshme. Bile, në rastet e denoncimeve të rreme 

ndaj zyrtarëve, terrori mund të përdorej nga shoqëria edhe si një mjet për të dëmtuar vetë 

interesat e regjimit, duke ngjallur dyshimin e udhëheqësve ndaj vartësve të tyre në terren.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
marksizëm le. e cila ndriçon jetën e po. tonë. Në këtë ide po. jonë nuk ka pas kompromis, por ka triumfue mbi armikun, 

dhe do triumfojë për kët jemi të sigurtë, në sajë të udhëheqjes së sajë, personalisht Shoku Enver. Me këtë letër dua të 

shprehem, ndoshta edhe gabim..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.909, Fl. 6-13. 
790 Letrat e shumta me denoncime politike karshi zyrtarëve të nivelit të ulët dhe të mesëm nga ana e popullsisë janë një 

dëshmi e qartë e këtij fenomeni. Për të dhënë një shembull do të përmendim një rast të tillë në Burrel. Xhelal K. nga 

fshati Prell denonconte martesën e vëllait të instruktorit të KP të rrethit, Sali K., me një vajzë nga një familje 

‗reaksionare‘: ―..Me anën e kisaj letër u njoftoj se Antari Partis Sali K.  nga katundi Bruç, Lok. Dujan Burrel ka mar 

nusen e vëllait tija kushërin e Llan D. nga katundi Bajës Burrel i cili ka qan reaksionar dhe kan vra partizanët tonë në 

vitin 1947. Njëkohësisht Llan D. asht dhe kulak sot..‖. Në shkresën e KP Burrel u pranua se familja e nuses së 

instruktorit e kishte fis Lam D., por se babai i nuses qe dalluar për qëndrim të mirë politik: ―..Xhemal D. asht familja ku 

Saliu ka marrë nusen e vëllajt, ky e ka kushëri të parë Llan D., me të cilin asht ndarë prej 30 vjetësh. Xhemali para 

okupacijonit, gjatë tijë dhe sot ka patur dhe ka qëndrim të mirë, asht marrë dhe merret me bujqësi, sot asht anëtarë i 

kooperativës bujqësore dhe punon mirë..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.816, Fl. 70-73. 
791 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga një letër anonime nga Durrësi drejtuar 

Hysni Kapos. Në letër denoncohej mungesa e frymës së luftës klasore karshi dy inxhinierëve anëtarë partie të martuar 

me vajza nga familje ‗reaksionare‘ e ‗kapitaliste‘: ―..Si lejohet që disa komunista s‟kanë asnjë pasojë, asnjë trasferim 

kur martohen me vajza nga familje kapitaliste, reaksionare dhe t‟arratisur jasht shtetit? Të tillë janë: 1) Hysni D. ing 

Parku Durrës 2) Sotiraq T. ing Nish Goma Durrës. Ruhet kështu pastërtija ideologjike?..‖. Në shkresën e KP Durrës 

sqarohej se: ―..për Sotiraq T. për sa ngrihet në letër ashtë e vërtet dhe komiteti i partisë e ka përjashtuar nga partia. 

Për Hysni D. rezulton, se babaj i të fejuarës tija ka qenë llogaritari bashkisë dhe nuk ka marrë pjesë në formacionet 

armike..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1961, D.909, Fl. 1-5. 
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3.3 – “..kjo mbeti ëndërr..”
792

: Natyra jo-socialiste e stalinizmit shqiptar, funksioni i 

tij modernizues dhe karakteri i tij social. 

 

 

Një tjetër aspekt domethënës i përdorimit të funksionit shtypës nga ana e shtetit na shtyn 

drejt analizës së natyrës së vetë sistemit. Versioni zyrtar i regjimit pohonte se organet e 

‗diktaturës së proletariatit‘ kishin si funksion kryesor shtypjen e ish klasave sunduese 

dhe, së dyti, luftën ndaj fenomeneve të padëshirueshme që do të shoqëronin shoqërinë 

socialiste në tranzicionin e vetë drejt komunizmit.
793

 Një pohim i tillë ishte në përputhje 

totale me parimin ideologjik stalinist mbi domosdoshmërinë e konservimit dhe fuqizimit 

të funksionit shtypës së shtetit me afrimin drejt komunizmit. Sipas këtij parimi, me 

përparimin e reformave socialiste krimet politike do të përftonin një natyrë të re, do të 

merrnin formën e sabotimit, vjedhjes e dëmtimit të pasurisë shtetërore, e subversionit 

ideologjik dhe politik.
794

 Lufta e klasave në socializëm do të ndryshonte në formë por jo 

në përmbajtje. Nga njëra anë socializmi do të garantonte një mirëqenie dhe drejtësi 

shoqërore më të madhe për të gjithë popullsinë, duke ulur kësisoj numrin e shfaqjeve 

anti-sociale tipike të një shoqërie ku dominon konflikti mbi shpërndarjen e të ardhurave. 

Nga ana tjetër, ish klasat sunduese duke parandjerë fundin e tyre të afërt do ta 

ashpërsonin luftën kundër pushtetit, duke prodhuar një shtim të krimeve me natyrë 

ekonomike. Një njohuri sado sipërfaqësore e elementëve bazë të teorisë marksiste nxjerr 

në pah qartësisht kontradiktën nga e cila vuante ky parim thelbësor ideologjik i 

stalinizmit, i pranuar edhe nga regjimi shqiptar. Nëse realisht do të shtohej mirëqenia e 

masave popullore e drejtësia në shpërndarjen e mallrave dhe shërbimeve, atëherë si mund 

të shpjegohej prezenca kaq e dendur e krimeve me natyrë ekonomike? Përgjigja tipike e 

stalinistëve në këtë drejtim ishte veshja e krimit ekonomik me një petk politik dhe mbi-

theksimi i aspektit ideologjik. Veprimtaria ‗nën rrogoz‘ e armiqve të klasës si dhe 

mentaliteti i prapambetur, mungesa e ‗ndërgjegjes socialiste‘ tek njerëzit, ishin kësisoj 

shkaqet të cilat justifikonin funksionin shtypës.
795

 Shpjegimi i fenomeneve shoqërore 

duke iu mbivendosur faktorëve materialë ata ideologjikë dhe politikë, përbën një mohim 

                                                           
792 Fragment i shkëputur nga letra e Jani K. drejtuar Enver Hoxhës, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, 

Fl. 260. 
793 ―..Vetëm shteti i diktaturës së proletariatit mund të sigurojë kushtet e domosdoshme për ndërtimin e socializmit, që 

janë: shtypja e klasave shfrytëzuese dhe armiqve të rinj që mundohen me çdo mënyrë të përmbysin situatën në favor të 

tyre; mbrojtja e fitoreve të revolucionit socialist nga përpjekjet e armiqve të jashtëm; organizmi e drejtimi i ekonomisë 

së re dhe i revolucionit kulturor..‖, shih: Omari Luan, ‗Shteti ynë i diktaturës së proletariatit, mjeti më i fuqishëm në 

duart e klasës punëtore e të Partisë së saj për zhvillimin e luftës së klasave‘, tek: Instituti Studimeve Marksiste-

Leniniste pranë KQ të PPSH, Sesione shkencore mbi luftën e klasave, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1977, f. 286. 
794 ―..Rritja e veprimtarisë armiqësore dhe kryerja apo nxitja, si rezultat i saj, i veprave kriminale nuk është për ne e 

papritur dhe e panjohur. Kur në procesin e zhvillimit të pandërprerë të revolucionit, duke iu përmbajtur port luftës së 

klasave, ne po i japim sot goditje të tilla frontale dhe për vdekje botës së vjetër, është e pritshme dhe e njohur që 

mbrojtësit e botës së vjetër të mos e presin qetësisht fundin e tyre. Ata nuk pajtohen me dënimin me vdekje që u ka 

dhënë historia dhe që po e zbaton me aq konsekuencë, vendosmëri dhe siguri në fitore, revolucioni ynë në marshim. 

Prandaj ato rezistojnë, luftojnë kundra nesh me të gjitha mënyrat dhe sidomos në rrugën e kriminalitetit..‖, shih: Çeço 

Stavri, ‗Disa çështje të luftës së klasave për uljen dhe parandalimin e krimeve‘, tek: Instituti Studimeve Marksiste-

Leniniste pranë KQ të PPSH, Sesione shkencore mbi luftën e klasave, Tiranë: ‗8 Nëntori‘, 1977, f. 326-327. 
795 ―..Përvetësimet dhe shpërdorimet e pronës socialiste janë aspekt i luftës së klasave, e cila në periudhën e kalimit nga 

shoqëria feudo-borgjeze në shoqërinë socialiste nuk shuhet, por vazhdon të ekzistojë dhe të shfaqet në forma të 

ndryshme edhe në sektorin e ekonomisë. Ato janë shfaqje të mbeturinave të së kaluarës në ndërgjegjen e njerëzve..‖, 

shih: Hoxha Enver, Vepra V.15, Tiranë: ‗Naim Frashëri‘, 1973, f. 147. 
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të premisës bazë të marksizmit, pa rrezikuar këtu të biem në një materializëm 

dogmatik.
796

 Përveç kësaj, kontradiktor ishte dhe fakti sesi një ekonomi me baza kaq të 

fuqishme dhe popullore, siç presupozohej të ishte në parim një ekonomi e tipit socialist, 

mund të cenohej nga sabotimet e një klase të vogël shoqërore e cila nuk kish mundur të 

mbante pushtetin politik kur kishte edhe atë ekonomik, jo më e zhveshur tërësisht nga 

pronësia mbi mjetet e prodhimit. Nëse e çojmë analizën akoma më tej, sigurisht që bie në 

sy edhe brishtësia politike e ‗rendit socialist‘ shqiptar të cenuar nga subversioni politik. Si 

ishte e mundur që ish klasat sunduese, të cilat nuk mundën ta mbanin dot pushtetin kur 

kishin kontrollin e aparatit shtetëror, armët, të mund të dëmtonin tani një regjim ‗popullor 

dhe socialist‘ me anë të parullave, agjitacionit e propagandës? Një kontradiktë e madhe 

është kësisoj evidente mes pretendimeve të stalinizmit shqiptar dhe anktheve të tij. Ose 

regjimi ishte realisht socialist dhe funksioni i tij shtypës përbënte një aparat të kotë dhe 

paranojak, ose regjimi nuk ishte socialist dhe funksioni i tij shtypës nuk shërbente për 

armiqtë e klasës, por për masat e gjera të popullsisë. Përbërja e burgjeve është një tregues 

i mirë për natyrën e çdo sistemi politik. Nëse përbërja shoqërore e të dënuarve penalë dhe 

shkaqet që kishin çuar në dënimin e tyre do të pranoheshin si një barometër matës i 

suksesit të reformave socialiste në shoqërinë shqiptare, atëherë treguesit e tij na 

dëshmojnë për një sistem i cili nuk mund të kategorizohet kurrsesi si socialist. 

Konkretisht, nga analiza e letrave të dërguara nga të dënuarit penalë drejt KQ bie në sy 

fakti që numri më i madh i tyre, më shumë se 2/3, ishte dënuar për krime të natyrës 

ekonomike, kryesisht për vjedhje të pasurisë socialiste, zakonisht për shuma tepër të 

vogla. Nisur nga autobiografitë e të dënuarve penalë të gjendura në letrat e tyre drejtuar 

KQ, bie në sy fakti se në masën dërrmuese këta individë nuk i përkisnin ish klasave të 

larta, përkundrazi: shumë prej tyre kishin rrënjë shoqërore modeste, kishin mbështetur 

edhe me armë ardhjen në pushtet të stalinistëve shqiptarë, dhe përpara arrestimit gëzonin 

të drejta të plota.
797

 Nëse u hedhim një sy letrave e të dënuarve për krime politike, vëmë 

re se shumica e tyre ishin dënuar nën nenin e agjitacionit dhe propagandës. Një pjesë e 

mirë e tyre jo vetëm që nuk kishin rrënjë shoqërore ‗borgjeze‘ apo ‗feudale‘, porse kishin 

qenë edhe anëtarë partie në momentin e arrestimit. ‗Veprimtaria subversive‘ e tyre 

konsistonte në tentativën për largim të paligjshëm nga territori përmes arratisjes, kritikën 

ndaj rendit kooperativist, dëgjimin e radiove të huaja ose ndonjë fjalë e tepërt e hedhur 

gjatë konsumit të alkoolit.
798

 Shumica e tyre ishin punëtorë, fshatarë, arsimtarë ose 

                                                           
796 Siç e shpreh dhe vetë Marksi tek parathënia e veprës ‗Kritika e Ekonomisë politike‘: ―..struktura ekonomike e 

shoqërisë është baza reale, mbi të cilën ngrihet një strukturë ligjore dhe politike së cilës i përkasin forma të caktuara të 

ndërgjegjes shoqërore. Mënyra e prodhimit e jetës materiale kushtëzon proceset shoqërore, politike dhe intelektuale në 

përgjithësi. Nuk është ndërgjegjja e njerëzve që përcakton qenien e tyre, përkundrazi: është qenësia e tyre shoqërore e 

cila përcakton ndërgjegjen e tyre..‖, shih: Tucker, Robert C. The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 4. 
797 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e të dënuarit për krime ordinere 

Shaban D. drejtuar Enver Hoxhës. Shabani kishte qenë anëtar partie dhe punonjës i Sigurimit dhe ishte dënuar për 

vjedhje në bashkëpunim:  ―..Po Ju shkruaj un ishë Anëtar i Partis Punës Shqipëris Shaban D. nga katindi Bushesh i 

Rrethit Krujës, me dokumenta Partije në Qytetin e Tiranës. Jam burgosur në 5 qershor 1958, dhe dënue me 2 maj të 

vitit 1959 me 9 vjet burgim nga Gjykata Popullore e Qarkut Tiranë, me apelim mbeti 8 vjet, nën akuzë se gjoja kam 

damtuar kooperativën bujqësore Bushesh. Akuzat kanë qenë të shumta dhe të kurdisura, jam trajtuar tamam sikur të 

isha fashist e jo komunist dmth 12 muaj rreshtë në Hetuesi...prandaj mbeti t‟Ju drejtohem Z. Juej, Zot për mue asht 

Partija dhe vendosa të Ju shkruaj Ju...ësht e palejueshme për mue, me qenë se unë vetë i kam shërbyer 10 vjet rreshtë 

me besnikëri Partisë në Sektor politik dhe në Organet e Sigurimit Shtetit pa kursye jetën. Ju lutem të më bindi Partia 

dhe Pushteti Popullorë me llogjikë se jam fajtorë, ose të vihem në rradhë me shokët. Këtu në burg unë punoj duke 

realizuar normën deri 200%..‖, shih: AQSH, Fondi 14(STR), Viti 1960, D.806, Fl. 122-127. 
798 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të ri-citojmë disa fragmente nga letra e të dënuarit për krime politike 

Jani K. drejtuar Enver Hoxhës: ―..Unë gjatë 15 vjetëve të qenjes t‟ime në Parti, siç dihet nuk kam patur nga kjo asnjë 
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aparatçikë të ulët. Nga analiza sociale e letrave e të dënuarve është i qartë se kërcënimi 

më i madh sistemit shqiptar nuk i vinte nga armiqtë e tij klasorë, por nga shtetasit e 

zakonshëm, të cilët duke vjedhur sasi të vogla në një ekonomi të prapambetur rrëzonin 

indirekt mitin e mirëqenies socialiste. Duke vjedhur ‗pasurinë e përbashkët‘ individët në 

realitet nënvizonin kontrollin burokratik mbi mjetet e prodhimit dhe shpërndarjen e 

pamjaftueshme dhe të privilegjuar të fryteve të prodhimit. Sistemi penal stalinist shqiptar 

ishte në këtë drejtim i ngjashëm me atë të vendeve kapitaliste që ai kaq shumë i 

anatemonte. Burgjet janë dëshmitarë të vërtetë të natyrës klasore të një shoqërie. Në 

burgjet shqiptare të periudhës nën studim, të mbushura me punëtorë, fshatarë dhe 

nëpunës të vegjël, shitës, furnitorë, llogaritarë dhe magazinierë të dënuar për vjedhjen e 

sasive relativisht të vogla të ‗pronës socialiste‘, gjendet prova më domethënëse e 

karakterit të vërtetë të regjimit. Ndaj dhe aparati shtypës më shumë sesa kundrejt klasave 

të përmbysura ishte drejtuar kryesisht kundrejt shtresave të poshtme të shoqërisë, ishte 

një mjet tipik në duart e kastës burokratike për të garantuar rendin e padrejtë social dhe 

ekonomik. Në një situatë mungesash të shumta në mallra konsumi, me një shoqëri të 

shtypur nga akumulimi shtetëror dhe të demoralizuar nga shpërndarja e privilegjuar e të 

mirave materiale nuk mund të ishte ndryshe. Nuk ishin fantazmat klasore që përndiqnin 

stalinizmin shqiptar, ishte papajtueshmëria mes interesave ekonomike dhe politike të 

kastës burokratike nga njëra anë dhe interesave ekonomike dhe politike të popullsisë së 

gjerë nga ana tjetër. Vetëm një shtet i cili mbron interesat e të paktëve në kurriz të 

nevojave e të shumtëve ka frikë nga parullat e të dehurve dhe nga programet radiofonike 

të pakontrolluara.  

Ljev Trocki, në veprën e tij analitike mbi fenomenit stalinist: ‗Revolucioni i tradhtuar‘, 

identifikon atë që ai e cilëson si pikën kyçe të një analize marksiste ndaj modelit sovjetik. 

Marksi theksonte se premisa materiale e komunizmit duhet të ishte një shkallë kaq e 

zhvilluar e forcave prodhuese saqë puna të mos qe më një barrë dhe shpërndarja e të 

mirave të prodhuara të ishte me bollëk.
799

 Vetë kapitalizmi do të krijonte këtë bazë 

ekonomike, dhe pikërisht në këtë drejtim marksizmi klasik e cilësonte kapitalizmin si 

forcën më të fuqishme progresiste të historisë. Duke shkatërruar format pre-moderne të 

prodhimit e bashkë me to shoqërinë e vjetër; duke çliruar nëpërmjet teknologjisë dhe 

shkencës forcat prodhuese nga prapambetja shekullore, kapitalizmi do të hapte shtigjet e 

                                                                                                                                                                             
pretendim bëra ashtu siç më tha, por këtë pretendim (që kjo, të shikojë çështjen t‟ime) e kam për deri sa për këtë parti 

luftova me armë dhe me punë, dhe kjo më pati premtuar lirinë...Konkretisht nuk dij përse jam në burg, dhe përse mbi 

mua figuron një dënim prej 8 vjetësh, konfiskimi, degradimi etj, dhe i cilësuar si armik i betuar i Popullit Shqiptar! 

Kam qenë një i ri i thjeshtë, i ri pikërisht në periudhën kur do të rritja familje dhe të shijoja frutet e jetës socialiste për 

të cilën kam luftuar, por për mua kjo mbeti ëndërr, pse pikërisht tani që në vend jeta ka filluar të lulëzojë dhe unë t‟a 

shijoj u përplasa në burg...Nuk e di përse jam burgosur, dij vetëm se një burg i tillë u rezervohet kriminelëve, une 

s‟kam bëre asnjë krim as kundra atdheut as kundra personave, përkundrazi kam qenë punëtor i ndershëm dhe 

komunist, që masa e popullit dëshmon për këtë. Shkaqet i analizova më parë. Ato ishin pse unë kam qenë kondra 

kooperativës më 1957 se kam folur në favor të imperializmit. Përkundrazi unë i provoj partisë se të dyja këto akuza 

janë pa asnjë bazë, por me të tilla opinione sigurimi është furnizuar nga disa agjentë të tij me të cilët unë kam pasur 

ambicje të theksuara personale, dhe kështu puna është e kurdisur..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, 

Fl. 241-267. 
799 Nga ‗Kritika mbi Programin e Gotha-s‘: ―..Në fazën më të lartë të shoqërisë komuniste, pasi të jetë zhdukur 

nënshtrimi skllavërues i individit ndaj ndarjes së punës, dhe kësisoj edhe antiteza mes punës mendore dhe asaj fizike; 

pasi puna të jetë bërë jo vetëm një mjet jetese por një dëshirë jetësore primare; pasi forcat prodhuese të jenë rritur 

gjithashtu së bashku me zhvillimin e gjithanshëm të individit, dhe burimet e pasurisë kolektive të rrjedhin me bollëk, 

vetëm atëherë mund të tejkalohet horizonti i ngushtë i së drejtës borgjeze dhe shoqëria të skalisë në ballinën e saj: Nga 

secili sipas mundësive për secilin sipas nevojës!..‖, shih: Tucker Robert C., The Marx-Engels Reader, New York: 

Norton, 1978, f. 531. 
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reja për njerëzimin.
800

 Vetëm mbi një bazë ekonomike të zhvilluar do të ishte i mundur 

tranzicioni drejt një rendi të ri dhe shoqërisht më të drejtë. Kapitalizmi do të ishte 

varrmihësi i vetvetes pikërisht sepse ai do të krijonte ‗kushtet e veta të vdekjes‘: bazën 

ekonomike, dhe grupin shoqëror që do të kryente përmbysjen e tij: proletariatin. 

Socializmi, faza tranzitore ose e ‗ulët e komunizmit‘, sipas konceptimit origjinal marksist 

presupozonte shoqërizimin e mjeteve të prodhimit mbi bazën e kapitalizmit të 

zhvilluar.
801

 Si një fazë tranzitore mes kapitalizmit dhe komunizmit, socializmi do të 

përmbante elemente të përbashkëta mes të dy sistemeve. Për të rritur forcat prodhuese në 

atë masë sa për ti garantuar të gjithë pjesëtarëve të shoqërisë mallra dhe shërbime ‗sipas 

nevojës‘, në fazën e vet më të ulët sistemi i ri duhej të mbante në këmbë strukturën e 

vjetër, të shpërndante mallrat dhe shërbimet ‗sipas punës‘ dhe jo ‗sipas nevojës‘.
802

 

Pikërisht këtu do të bazohej dhe domosdoshmëria e mbajtjes në këmbë të aparatit 

shtetëror, si një domosdoshmëri e krijuar nga këto kushte tranzitore. Kjo fazë do të ishte e 

përkohshme dhe do të karakterizohej jo vetëm nga shtimi mirëqenies materiale të 

shoqërisë por edhe nga zgjerimi i demokracisë. Me zhdukjen e akumulimit kapitalist të 

mbi-vlerës, çdo anëtar i shoqërisë do të paguhej në masën që i takonte për punën e kryer. 

Shoqërizimi i mjeteve të prodhimit do të mundësonte barazinë reale politike. Kontrolli 

shoqëror mbi mjetet e prodhimit do të përkthehej në një pushtet politik real të shoqërisë. 

Pika kyçe në këtë drejtim ishte shtimi i forcave prodhuese. Shoqëria komuniste mund të 

arrihej vetëm pasi socializmi të tejkalonte në forca prodhuese kapitalizmin. Shteti 

tranzitor, pasi të përmbushte misionin e tij do të shuhej gradualisht. Ndaj dhe nisur nga 

ky parim marksistët e fillim-shekullit të XX e prisnin përmbysjen në vendet më të 

zhvilluara kapitaliste të kohës. Por dinamika historike vendosi që kapitalizmi të 

                                                           
800 Kjo është përshkruar mjeshtërisht nga Marksi dhe Engelsi tek ‗Manifesti i Partisë Komuniste‘: ―..Borgjezia ka 

luajtur në histori një rol jashtëzakonisht revolucionar. Kudo që ka marrë fuqinë, borgjezia i ka shkatërruar të gjitha 

marrëdhëniet feudale, patriarkale, idilike. Ajo i bëri copë pa mëshirë prangat e shumëllojshme feudale, që e lidhnin 

njeriun me ‗eprorët e natyrshëm‘ të tij, dhe nuk la midis njerëzve asnjë lidhje tjetër veç interesit të zhveshur, veç 

pagesës së pashpirt me para në dorë. Ajo i mbyti në ujin e akullt të llogarisë egoiste drithmat e shenjta të ekstazës 

fetare, të entuziazmit kalorsiak dhe të sentimentalizmit mikroborgjez...Borgjezia tregoi se forca brutale, që përdorej në 

mesjetë dhe që reaksionarët e admirojnë aq shumë, gjente plotësimin e saj të natyrshëm në përtesën dhe në plogështinë. 

Ajo për të parën herë tregoi se ç'mund të bëjë puna e njeriut. Ajo bëri mrekulli në art, por të tilla që ndryshojnë 

krejtësisht nga piramidet e Egjiptit, nga ujësjellësit e Romës dhe nga katedralet gotike; ajo bëri fushata, por të tilla që 

ndryshojnë krejtësisht nga dyndjet e popujve dhe nga kryqëzatat. Borgjezia nuk mund të ekzistojë pa shkaktuar 

vazhdimisht përmbysje në veglat e prodhimit, pa revolucionuar, pra, marrëdhëniet në prodhim, dhe, si rrjedhim, të 

gjitha marrëdhëniet shoqërore. Përkundrazi, kushti i parë për ekzistencën e të gjitha klasave industriale të mëparshme 

ishte që mënyra e vjetër e prodhimit të mbetej e pandryshuar. Përmbysjet e vazhdueshme në prodhim, tronditja e 

vazhdueshme e të gjitha marrëdhënieve shoqërore, pasiguria e përhershme dhe lëvizja janë ato që e dallojnë epokën 

borgjeze nga të gjitha epokat e mëparshme. Të gjitha marrëdhëniet që nuk zhvillohen më dhe që kanë zënë ndryshk, së 

bashku me përfytyrimet dhe me pikëpamjet që i shoqërojnë e që koha i ka shenjtëruar, shkatërrohen, të gjitha ato që 

lindin rishtazi vjetrohen pa arritur ende të zënë vend. Çdo gjë që nuk zhvillohet më, çdo gjë që ka të bëjë me kastet 

mesjetare; tani zhduket, çdo gjë e shenjtë profanohet, dhe njerëzit, më në fund, e kuptojnë se duhet t'i shohin kushtet e 

veta të jetes dhe marrëdhëniet e veta reciproke ashtu siç janë...Borgjezia në më pak se njëqind vjet sundimi si klasë 

krijoi forca prodhuese më të shumta në numër dhe më të mëdha se ato që kishin krijuar gjithë brezat e mëparshëm të 

marrë së bashku. Nënshtrimi i forcave të natyrës, prodhimi me anën e maqinave, përdorimi i kimisë në industri dhe në 

bujqësi, lundrimi me avull, hekurudhat, telegrafi elektrik, shndërrimi i kontinenteve të tëra në toka të përshtatshme për 

bujqësi, rregullimi i lumenjve për lundrim, masa të tëra populisie që dalin si me magji mbi dhe, — cili nga shekujt e 

mëparshëm mund parandjente se në gjirin e punës shoqërore fshiheshin forca prodhuese kaq të mëdha?..‖ , shih: 

Tucker, Robert C. The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 475, 476, 477. 
801Nga ‗Kritika mbi Programin e Gotha-s‘: ―..Ajo çfarë kemi të bëjmë këtu është një shoqëri komuniste, jo si ajo është 

zhvilluar mbi themelet e veta, por në të kundërtën, ashtu si ajo del nga shoqëria kapitaliste, e cila është kësisoj e vulosur 

që nga lindja në çdo aspekt, ekonomikisht, moralisht dhe intelektualisht, nga shenjat e shoqërisë së vjetër nga barku i të 

cilës del..‖, shih: Tucker Robert C., The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 529.  
802 Tucker Robert C., The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 529-531. 
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përmbysej në periferinë e tij. Zinxhiri u këput tek hallka e tij më e dobët: Perandoria 

cariste ruse ishte padyshim shteti më i prapambetur kapitalist evropian. Një revolucion 

bolshevik i kufizuar në Rusi nuk kishte qenë kurrë në planet e bolshevikëve.
803

 Shteti i 

parë anti-kapitalist në logjikën e udhëheqësit të tij do të ishte veçse një hap i parë, një 

‗shkëndijë‘ që do të ‗ndizte flakët e revolucionit proletar‘ në vendet e zhvilluara 

kapitaliste të perëndimit. Dështimi i valës revolucionare të pasluftës së parë botërore e 

izoloi ‗flakën‘ në BS. Dhe do të ishte pikërisht izolimi i revolucionit në një vend të 

prapambetur që do të prodhonte degjenerimin e tij. Shteti sovjetik, i ngritur mbi një bazë 

ekonomike tepër të prapambetur, nuk kishte shteg tjetër përveç atij të stimulimit të 

vazhdueshëm të prodhimit shoqëror. Forcat prodhuese të shtetit të parë të vetëquajtur 

socialist jo vetëm që nuk ishin superiore ndaj kapitalizmit, por ishin shumë prapa tij. Për 

të përmbushur këtë mision, sipas recetës marksiste, atij i nevojitej domosdoshmërisht 

huazimi metodës kapitaliste të shpërblimit ndaj punës së kryer. Kjo i dha shtetit sovjetik 

një natyrë dikotomike dhe kontradiktore: nga njëra anë socialiste, gjersa mbronte dhe 

zhvillonte pronësinë sociale të mjeteve të prodhimit; nga ana tjetër borgjeze, përderisa 

shpërndarja e të mirave materiale kryhej nëpërmjet masës kapitaliste të vlerës. Nga 

raportet ndërmjet këtyre dy aspekteve qendrore brenda shtetit socialist, sipas logjikës 

marksiste, do të përcaktohej karakteri i tij i vërtetë. Sa më e zhvilluar të ishte baza e tij 

ekonomike aq më i fortë do të ishte karakteri i tij socialist, dhe në të kundërt: sa më të 

prapambetura të ishin forcat e tij prodhuese aq më i fortë karakteri i tij borgjez.
804

 

Fizionomia përfundimtare e shtetit revolucionar do të përcaktohej nga raporti i forcave 

ndërmjet tendencave socialiste dhe atyre kapitaliste. Triumfi i njërës do të thoshte 

domosdoshmërisht fundin e tjetrës. Stalinizmi në këtë drejtim shënon nën këndvështrimin 

trockist dominimin e aspektit borgjez mbi atë socialist. Nisur nga baza tepër e ulët 

ekonomike e Rusisë dhe nga presioni agresiv e izolimi ndërkombëtar ndaj shtetit sovjetik 

në dekadat e para të ekzistencës së tij, kontradikta mes dy aspekteve të shtetit 

revolucionar nuk mund të përfundonte ndryshe. Regjimi stalinist arriti të zhvillonte bazën 

e tij ekonomike, në sajë të huazimit të teknologjisë dhe metodave kapitaliste të prodhimit, 

por ai kurrë nuk arriti të tejkalonte vendet kapitaliste në aspektin strategjik të 

produktivitetit. Qëndresa e institucioneve shoqërore pre-kapitaliste, e kulturës së vjetër, 

do të ishte gjithashtu një barrierë në këtë drejtim. Nevojat e tij të vazhdueshme për 

zhvillimin infrastrukturor të ekonomisë e shtynë atë drejt një politike akumuluese që 

penalizonte rëndë nevojat materiale të shoqërisë. Përveç kësaj, nën diktimin e situatës 

politike ndërkombëtare, burime të jashtëzakonshme ekonomike u hodhën në drejtim të 

sektorëve jo-produktivë si industria ushtarake. Kasta burokratike lindi pikërisht si një 

domosdoshmëri për të zbutur, rregulluar e diktuar shpërndarjen e mallrave të pakta karshi 

një nevoje të madhe të shoqërisë karshi tyre.
805

 Baza e vërtetë e stalinizmit ishte 

produktiviteti i ulët, dominimi i kulturës së vjetër mbi të renë, kërcënimi ushtarak nga 

jashtë dhe krijimi i një kaste të privilegjuar në kurriz të shumicës dërrmuese të 

popullsisë.
806

 

                                                           
803 Hobsbawm Eric, The Age of Extremes: The short Twentieth Century, London: Abacus, 1994, f. 57-58. 
804 Trotsky Leon., The Revolution Betrayed: What is the Soviet Union and where is it going? New York: Pathfinder 

Press, 1972, f. 54-55. 
805 Ibidem, f. 56-59. 
806 Trocki në këtë drejtim citon një frazë të Marksit tek Ideologjia Gjermane: ―..ky zhvillim i forcave prodhuese...është 

një premisë praktike absolutisht e domosdoshme, sepse pa të privimi, mungesat bëhen të përgjithshme, dhe me 
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Në 15 shkurt 1961, në fjalën e hapjes së punimeve të Kongresit të IV të PPSH-së, 

kryeministri Mehmet Shehu do të deklaronte triumfalisht ndërtimin e bazave ekonomike 

të socializmit në Shqipëri.
807

 Duke huazuar frazën e famshme të Leninit: ‗kush do të 

fitojë?‘ - (‗кого опередит?‘)
808

 - Shehu u përgjigj se në Shqipëri kish fituar 

përfundimisht rendi socialist. Siç na dëshmon procesverbali i fjalimit, salla e tejmbushur 

shpërtheu në ovacione dhe duartrokitje. Në të vërtetë në Shqipëri kishte triumfuar rendi 

stalinist dhe jo rendi socialist. Një analizë e shoqërisë shqiptare në këtë periudhë 

strategjike na konfirmon pikërisht këtë fakt. Mbi bazën e shtetëzimit të një ekonomie tejet 

të prapambetur ishte ngritur jo një pushtet popullor por pushteti i një grupi të caktuar 

shoqëror, i burokracisë partiake dhe asaj shtetërore. Në Shqipërinë e vitit 1961 nuk ishte 

materializuar as aspekti ekonomik i socializmit: shtimi i mirëqenies në atë masë sa të 

tejkalonte sistemin kapitalist, dhe as aspekti politik: zgjerimi i demokracisë dhe 

emancipimi i segmenteve të gjera të shoqërisë. Mjetet e prodhimit jo vetëm nuk ishin 

shoqërizuar, por një fenomen i kundërt kishte mbizotëruar: zhveshja totale e shoqërisë 

nga mjetet e prodhimit në benefit të shtetit stalinist dhe kastës burokratike që kishte 

kontrollin e plotë të tij. Në zonat rurale, ku banonte shumica e shqiptarëve, fshatarët 

luteshin dhe ankoheshin për varfërinë e tejskajshme dhe përpiqeshin me çdo kusht ti 

shpëtonin punës së rëndë në fusha. Në letrat e tyre nuk ka asnjë gjurmë të rendit socialist 

në fshat: as traktorë, as përdorim masiv të plehrave kimike dhe agroteknikës; as 

demokraci brenda kolektivave bujqësore të brutalizuara nga kryetarët e kooperativave 

dhe të dërguarve të komiteteve; as drejtësi dhe barazi në shpërndarjen e produkteve të 

punës së përbashkët.
809

 Përkundrazi në to na përcillet një panoramë tërësisht e kundërt me 

                                                                                                                                                                             
mungesat do të rifillojë lufta për nevojat e domosdoshme, dhe së bashku me të do të rikthehen edhe ndyrësitë e 

vjetra..‖, shih: Tucker Robert C., The Marx-Engels Reader, New York: Norton, 1978, f. 161.  
807 ―..Partia jonë e lavdishme, duke zbatuar me besnikëri parimet e marksizëm-leninizmit, e ka udhëhequr popullin nga 

fitorja në fitore dhe sot, në kongresin e saj të katërt, ajo mund të deklarojë botërisht se në Republikën Popullore të 

Shqipërisë çështja se ‗kush do të fitojë?‘ tanimë është zgjidhur përfundimisht në favor të socializmit, se ne e kryem me 

sukses ndërtimin e bazës ekonomike të socializmit dhe po hyjmë triumfalisht në etapën e ndërtimit të plotë të shoqërisë 

socialiste..‖, shih: Kongresi i IV i Partisë së Punës së Shqipërisë: Përmbledhje materialesh, 13-20 shkurt 1961, Tiranë: 

‗Naim Frashëri‘, 1961, f. 4. 
808 Fraza u popullarizua nga Stalini në fjalimin e tij të vitit 1929 mbi ‗deviacionin e djathtë në PKBRSS(B)‘. Shprehja 

ngjiti sepse sintetizonte filozofinë bolshevike të luftës pa kompromis mes sistemit të tyre dhe atij kundërshtar : ―..Fakt 

është se ne po jetojmë sipas formulës së Leninit: ‗kush do të fitojë mbi kë?‘ A do të mbizotërojmë ne ndaj tyre, 

kapitalistëve – në përleshjen përfundimtare siç parashtronte Lenini – apo do të mbizotërojnë ata ndaj nesh?..‖, shih: 

Stalin J. V., ‗The Right Deviation in the CPUS(B)‘ tek: Works, Vol. 12, Moscow: Foreign Languages Publishing  

House, 1954, f. 40. 
809 Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga tre letra anonime nga fshatra të 

ndryshme drejtuar autoriteteve qendrore në vitin 1960. Në letrën e parë nga Elbasani, drejtuar Enver Hoxhës, 

përshkruhej diskriminimi fshatarësisë në rrethet Elbasan dhe Librazhd: ―..Komandantit Supremt tëarmatosura 

Republiks popullore shqipnis në rradhë të parë të na rrojsh sa malet e botës po ju drejtohemi me anën e kësaj letre ne 

një pjes fshatarësh të varfër sot po vuajm për çështje buke. Këtu nëlbasan e librazhd nuk gjinet as nji kokërr bereqet 

fshatarësia e këtyre rretheve ndodhet 5.6. dit para depovet dhe kur vjen nji kokërr shitsat bojn pislliqe simas miqvet 

tyne deri në furrat e bukës që shiten bukët fshatarëve nuk u japin buk u thon se ju jeni fshatar nuk ju epet buk prandaj 

neve po vuajm në një formë zije nuk e dijm se urdhri ijot thon fshatarët se Enver ka fëmi vet prandaj ne të kemi baban 

më të madhë neve nuk kemi me shkruar më ti e mendon vet të rrojsh edhe nji herë sa gjith malet e botës dhe të marrsh 

nga nji dit nga ne populli shqiptar për jet gjatsin tëne me nderim revolucjonare..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 

1960, D.815, Fl.161-163. Në letrën e dytë nga Kavaja, drejtuar KQ, përshkruheshin padrejtësitë e rendit kooperativist: 

―..shokt e këtij komiteti Partija e Qeverija na boni thirje për të hynë komprativ dhena hym mirpo shok neve qi ina të 

vetëm smunëm të ushqejm fëmit kështu. Duhet të dini shok se në komprativë puna ka hatri më shumë se në kohën e 

përparshme domethon se qo qeka me sharru të vetmit të varfrit se ato qi janë krah e pasanik ato po thuj se isoj e ma 

mirë...kry. brig. mag. e llogaritar e tjera pse se përkrahin shishoqin ato shok të dashtun të komitetit qendror. Nashti 2 

rrug janë ja në kryt të komprativës të zgjidhen elementa të mirë që të jenë fis komunist qi ta mendojn për gjithë popullin 

qit ushqehen të gjithë amos fmit etë vetmit çoni mutni në det se për ndryshe kështu sjetohet..‖, shih: AQSH, Fondi 14 
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mitin ‗përparimtar‘ stalinist: atë të një ‗bujkrobërie të dytë‘. Një bujkrobëri më e hidhur 

dhe e rëndë se e para sepse legjitimohej me anë të një frazeologjie moderne dhe 

emancipuese, si dhe se zbatohej përmes teknikave të sofistikuara të një aparati shtetëror 

bashkëkohor. Aq traumatike ishte eksperienca ‗përparimtare‘ staliniste për fshatarësinë 

shqiptare saqë ajo përpiqej me çdo kusht të ruante traditën, të mbyllej e frikësuar në 

zhguallin e zakoneve shekullore. Konflikti midis fshatarësisë shqiptare dhe aparatit 

shtetëror stalinist ishte i ngjashëm me impaktin dhe rezistencën ndaj kapitalizmit nga ana 

e çdo shoqërie fshatare e vendeve të pa-zhvilluara.
810

 Vetëm se nëse impakti kapitalist 

ishte gradual, i shtrirë në kohë, ai stalinist ishte më i beftë ndaj dhe më brutal dhe i 

dhunshëm. Ndonëse më pak dramatike, edhe situata e masave punonjëse urbane nuk i 

afrohet kurrsesi termit ‗socializëm‘. Frazeologjia mbi pushtetin e klasës punëtore na 

përngjan me një tallje cinike nëse bazohemi tek letrat e punëtorëve. Në fabrika, kantiere 

dhe ndërmarrje, kudo na shfaqet i qartë sundimi dhe pushteti i drejtuesve, aparatçikëve 

dhe tarafeve të tyre.
811

 Punëtorët diskriminoheshin politikisht dhe ekonomikisht në 

                                                                                                                                                                             
(STR), Viti 1960, D.815, Fl.17-18. Në letrën e tretë, drejtuar KQ nga fshati Matkë i Fierit, përshkruhej shkelja e 

demokracisë nga të deleguarit e KP Fier: ―..me datën 14/03/1960 u mblodhëm për zgjedhjet e kandidatëve të këshillave 

popullorë u votua me një entuziazëm për kandidatët e këshillave popullorë po në këtë ditë u çfaq nga të deleguarit që 

ne populli katundit Matkë lok. Roskovec të bashkohemi me koop. Qemal Stafa. Mirpo rrethanat natyrale nuk jan të 

përshtatshme për ne si fshat. Ndërmjet nesh ndodhet sektori fermës çlirimit Fier. Gjë kjo që neve na jep mundësit të 

leverdishme të futemi në sektorin e fermës. Dhe kështu popullit ju drejtua pyetja për tu bashkuar me koop. Qemal Stafa. 

Në këtë drejtim të kesaj mbledhje u bënë shkelje të demokracis popullit. Pikërisht kjo shkelje ubë nga të ngarkuarit për 

këtë pun. Në fillim u hodh në vodë se kush kishte dëshir të bashkohesh me koop. Qemal Stafa. Qen dakort 12 familje 

(me 23 krahë pune). Radhën e dytë u hodh në vodë se kush donte të hynte në sek. e fermës ose të qëndronim edhe këtë 

vit kështu si ishim. Zëri i mbledhjes u mbyll që neve të mbeteshim kështu si jemi në koop. pasi ferma nuk pranon në këtë 

kohë. Mbas shpërndarjes së popullit shokët e deleguar Xhemil P., Rexhep H., Hasan I., dhe kapterri policis Namik F. 

në kundërshtim me vullnetin e 26 familjeve (me 70 krahë pune)...të deleguarit nënshkruan një shkresë simbas kërkesës 

së pakicës. Gjë kjo që ngjall moskënaqësi në masë në katundin tonë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D.815, 

Fl.84-88. 
810 Nëse të shumta janë veprat mbi vuajtjet e fshatarësisë nën regjimet staliniste, më të pakta janë ato të cilat kanë si 

objekt pasojat e mënyrës kapitaliste të prodhimit mbi jetesën rurale. Për të dhënë një shembull në këtë drejtim do të 

citojmë disa fragmente nga vepra e historianit të shquar greko-amerikan Leften Stavrianos, Histori e Ballkanit. 

Studiuesi e përshkruan kështu impaktin e ekonomisë monetare në Ballkanin e fillim-shekullit të XX:: ―..Përhapja e 

ekonomisë monetare pati pasoja të mëdha shoqërore, shumë prej të cilave qenë të pakëndshme dhe shqetësuese për 

fshatarët. Mënyra e zakonshme e jetesës ndryshoi dukshëm...Solidariteti rural u trondit si pasojë e shtresëzimit 

ekonomik. Shpesh fshatari nuk ishte në gjendje të përmbushte detyrimet e tij sepse atij i mungonte njohuria dhe kapitali 

për të rritur produktivitetin, dhe sepse mundësitë për punësim jashtë ishin të pamjaftueshme. Ndërsa borxhet e tij 

shtoheshin ai u detyrua të kthehej drejt një figure të re brenda fshatit – fshatarit të pasur, i cili ishte kthyer në tregtar dhe 

huadhënës. Duke qenë i pamësuar me çështje të hollash, fshatari shpesh mbingarkohej në borxhe me norma interesi 

fajdeje që luhateshin nga 10 deri në 100%. Barra e borxheve të fshatarësisë u kthye në një problem qendror për secilin 

nga vendet e Ballkanit. Qeveritë ndërmorën disa hapa për të çliruar fshatarësinë nga fajdexhinjtë, duke siguruar kredi 

me norma të ulëta. Por zakonisht fshatarët nuk ishin në gjendje të ofronin garancitë e nevojshme dhe, në mjaft raste, i 

shihnin me dyshim formalitetet e tepërta dhe harxhet e shumta monetare për të siguruar kreditë e vogla. Kësisoj qenë 

fajdexhinjtë të cilët përfituan huatë shtetërore me norma prej rreth 6% dhe pastaj ua ri-huazonin ato fshatarëve me 

dyfishin, trefishin ose shumëfishin e normës..‖, shih: Stravianos Leften S., The Balkans since 1453, New York: 

Rehinard & Co. Inc., 1958, f. 422.  
811 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letrat e dy punëtorëve të uzinës ‗Enver‘, Tiranë. Dy 

punëtorët ishin pushuar nga puna sepse kishin denoncuar abuzimet e kuadrove kryesorë të ndërmarrjes. Në letrën e tij 

drejtuar Enver Hoxhës punëtori anëtar partie Eqerem K. denonconte abuzimet e kuadrove të ndërmarrjes: ―..me datë 5. 

V. 1960 më njoftohet shkarkimi nga detyra e normistit me motivacion: Për qëndrim jo korekt ndaj punës dhe 

bashkpuntorëve. Këtë masë dhe me këtë motivacion e shikoj të padrejtë mbasi jam i bindur dhe Ju siguroj dhe Juve se 

është bërë për hakmarrje dhe persekutim, mbasi unë si komunist dhe me detyrën e prokurorit, para disa kohëve 

denoncova pranë Prokurorisë së qytetit Tiranës, bërjen e shtëpisë gjatë vitit të kaluar të Hajdar Q. me materijale të 

ndërmarrjes dhe pjesërisht dhe me fuqi puntore, po kështu edhe për disa të tjerë. Të gjitha këto shpërdorime dhe 

përvetësime janë dokumentuar nga Prokurorija dhe shtruar në mbledhjen e organizatës ku asisoj dhe shoku Rrapo 

Dervishi (asokohe sekretar i parë i KP Tiranë, SM)...Organizata dënoj veprimtarinë e shokëve në drejtim të 

çpërdorimit të pasurisë socialiste dhe familjaritetin e vërtetuar në mes po të njetëve persona si p.sh. Hajdar Q., Haki 
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vendin e punës, ata diskriminoheshin në shpërndarjen e banesave, bile edhe në pranimin e 

fëmijëve të tyre nëpër kopshte dhe shkolla. Ata punonin në kushtet e një mungese të 

theksuar të teknologjisë dhe me një kualifikim profesional tepër të dobët, kundrejt 

shpërblimit të pakët që i mbante ata vazhdimisht në kufijtë e mjerimit ekonomik.
812

 Nëse 

i shtojmë kësaj panorame pa-aftësinë dhe abuzimet e rrjetit të shpërndarjes si dhe 

pamjaftueshmërinë dhe cilësinë e dobët të mallrave të konsumit, miti i ‗socializmit 

shqiptar‘ venitet në maksimum. Diskriminimi, stigmatizimi dhe penalizimi i një pjese të 

konsiderueshme të popullsisë gjithashtu nuk kishte të bënte fare me socializmin. Nëse një 

sistem do të ishte realisht popullor dhe socialist ai nuk do të kishte nevojën e një strukture 

kaq të fortë policore, e për politika kaq të gjera diskriminuese dhe penalizuese. Kampet e 

internimit dhe burgjet shërbenin për armiqtë e aparatit burokratik dhe jo për armiqtë e 

popullit. Nëse realisht do të kishim pasur të bënim me një sistem socialist, ai do të kishte 

baza ekonomike dhe politike kaq të forta saqë asnjë kundër-revolucion fantazmash 

klasore mesjetare nuk do të mund ta cenonin. I vetmi grup shoqëror i cili përfitonte 

maksimalisht nga rendi i ri ishte ai i burokracisë partiako-shtetërore. Ndaj dhe një 

përgjigje e sinqertë ndaj pyetjes që ngriti Mehmet Shehu në Kongresin e IV të PPSH-së 

se ‗kush fitoi?‘ do të theksonte se fitimtarja e madhe ishte burokracia. Përqendrimi në 

duart e tyre të çdo pushteti dhe burimi ekonomik, e kishte vendosur këtë grupim në një 

pozicion dominues shoqëror.
813

 Përzgjedhja e anëtarëve të tij nëpërmjet emërimit nga lart 

mbi bazën e besnikërisë dhe shërbimit politik; si dhe privilegjimi i saj material në kurriz 

të shumicës së popullsisë e bënte këtë ‗pararojë‘ një bastion të despotizmit burokratik. Të 

pranoje një pushtet të mirëfilltë socialist do të thoshte të pranoje aksesin e barabartë e të 

gjithë popullsisë në shpërndarjen e fryteve të punës, dhe në kushtet e produktivitetit të 

                                                                                                                                                                             
P., Isa I. dhe Vangjel K. (si N/drejtori)..‖. Në letrën e punëtorit Ramazan D. përshkruhet shprehimisht ndjesia e 

pafuqisë e punëtorëve të thjeshtë përballë pushtetit të drejtuesve dhe tarafeve brenda uzinës: ―..Që kur kam vajtur me 

punë aty e mbasi jam njohur me shokët e punës kam konstatuar se aty ka përvetsime materiali. Nuk kam bërë zë se isha 

punëtor i ri e mendoja që se hanja dot se ata ishin të ngarkuar me përgjegjësi e me parti kurse unë punëtor i thjeshtë e 

pa parti, se ata ishin që nga mjeshtri i repartit e gjer te N/drejtori uzinës..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, 

D.828, Fl.226-240. 
812  Produktiviteti i ulët ishte pasojë e kualifikimit të pakët, stimulit të ulët dhe mungesës së mjeteve moderne 

prodhuese. Ndaj dhe kualifikimi i fuqisë punëtore krahas mekanizmit të prodhimit përbënin dy çështje themelore të 

përpjekjes së regjimit në këtë drejtim. Barra e dyfishtë e kostos së formimit dhe mekanizmit nuk mundësonte shtimin e 

pagave të punëtorisë duke dëmtuar stimulin për punë. Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e 

disa punëtorëve nga ndërmarrje të ndryshme të dërguar për specializim në Q. Stalin (Kuçovë), drejtuar KQ. Punëtorët 

ankoheshin për pamjaftueshmërinë e pagesës: ―..Ndërmarjet ku nevej punonim, na dërguan në kurset e specializimit për 

motorist me ndërprerje nga puna. Në bazë të Urdhëresës së Këshillit qendror të BPSh në bashkëpunim me ministrinë e 

financave, drejtoritë e ndërmarrjeve na pajisën nevej me dokumenta përkatëse për tu paguar gjatë qëndrimit tonë me 

pagën mesatare tre muajve të fundit që nevej kemi punuar në qendrat e punës. Nevej kjo pagë nuk po na jepet nga 

drejtorija kombinatit të Naftës. Nevej paguhemi në bazë të kategorisë por kjo pagesë është shumë e ulët për nevej pasi 

nevej nuk na është sigurauar as menxë për ushqim, por nevej hamë me cmime të larta. Me këtë pagë nevej na dedikohet 

të sigurojmë edhe ushqimin e familjes..‖. Në shkresën sqaruese KP Q. Stalin njoftonte KQ se kursantët paguheshin 

vetëm me rrogën bazë për arsye kursimi dhe se rrogat speciale për kursantët ishin shfuqizuar prej një vendimi të 

Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D.821, Fl.69-73. 
813 Kapja e pushtetit nga ana e aparatit burokratik ishte një fenomen i konstatueshëm edhe për njerëzit e thjeshtë. Për të 

dhënë dy shembuj në këtë drejtim do të citojmë nga një fragment nga dy letra të ndryshme. Në letrën e parë, drejtuar 

Enver Hoxhës nga Mehmet S. nga Elbasani, përshkruhej kështu pushteti i tarafeve burokratike: ―..Aparati shtetëror ka 

në gjirin e vet mjaft burokrat, gënjeshtar, rehat kërkus, ka nga ata që problemet i zvarisin, hallet e popullit nuk i qajn 

etj. Kundrejt këture mbahet një qëndrim i butë dhe që nuk i lejohet një qeverie të fortë. Miku dhe rëndësia e tij këtu jep 

shenjat më të forta, kush ka ndonjë mik të fortë sçan kokën për detyrën..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, 

D.814, Fl.1-19. Në letrën e dytë, drejtuar Enver Hoxhës nga punëtori Aramik M. nga Tirana, nënvizohej gjithashtu 

pushteti burokratëve: ―..Mos më drejtoni nëpër zyrat përkatse pse jam lodhur mjaft posht e lart me gënjeshtra. Asnjë 

nuk ja dinë hallin tjetrit. I ngopuri s‟do t‟ia di hallin të uriturit. Ekziston një burokraci dhe një menefregizëm i pa parë 

ndonjëherë..‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.773, Fl.152-155. 
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ulët ekonomik këtë burokracia nuk mund ta pranonte. Të pranoje një pushtet të mirëfilltë 

popullor do të thoshte vendimmarrje demokratike në kooperativa, fabrika, reparte dhe 

shkolla, dhe këtë zhveshje të saj nga pushteti politik burokracia nuk mund ta pranonte. 

Ndaj dhe cilësimi i stalinizmit shqiptar si një regjim socialist nuk ka qenë dhe nuk është i 

saktë.  

Përjashtimi i natyrës socialiste na shtyn drejt hulumtimit të rolit dhe funksionit të vërtetë 

të regjimit stalinist shqiptar. Spikat në këtë drejtim funksioni modernizues, ose zhvillimor, 

i regjimit si dhe karakteri i tij social. Regjimi shqiptar, njëlloj si ai sovjetik, synonte të 

zbatonte një projekt modernizues dhe zhvillimor ‗nga lart‘, si një alternativë dhe sfidë 

ndaj modelit modernizues kapitalist perëndimor. Miti i zhvillimit ekonomik, social dhe 

kulturor në një shkallë të barabartë me vendet e zhvilluara pati padyshim një rol qendror 

për regjimin, si dhe përbënte një faktor të fuqishëm legjitimues të tij.
814

 Dalja nga statusi i 

inferioritetit dhe vartësisë karshi vendeve të zhvilluara ishte njëkohësisht dhe shtegu i 

vetëm i ruajtjes së pavarësisë së brishtë kombëtare. Të qenit një alternativë ndaj modelit 

perëndimor nuk e përjashton absolutisht origjinën e përbashkët të dy modeleve, 

përkundrazi stalinizmi mund të cilësohet edhe si një projekt radikal modernizimi 

iluminist.
815

 Zbatimi i këtij projekti u krye nëpërmjet hallkave partiako-shtetërore dhe 

kryesisht në kurriz, e në mjaft raste edhe kundrejt qëndresës së shoqërisë. Si çdo proces 

ndryshimi radikal, i ideuar nga lart dhe i zbatuar përmes institucioneve të pushtetit 

politik, procesi modernizues iu imponua shoqërisë së gjerë nga një elitë e caktuar. Kjo 

sigurisht nuk përbënte një risi historike. Proceset modernizuese në territorin shqiptar, që 

nga gjenezat e tyre në shek. XIX, ishin promovuar dhe zbatuar më së shumti ‗nga lart‘, në 

formën e imitimit të modelit perëndimor.
816

 Aspekti më domethënës i procesit 

modernizues stalinist shqiptar ishte mobiliteti i lartë social, qoftë ai horizontal ashtu dhe 

ai vertikal. Lëvizjet masive të popullsisë nga fshatrat e origjinës drejt zonave urbane u 

kryen paralelisht me zhvillimin e sektorit ekonomik industrial dhe atij të shërbimeve.
817

 

                                                           
814 Në kujtimet e tij post-staliniste Ramiz Alia, njeri prej udhëheqësve kryesorë të regjimit shqiptar, e cilësoi si arritjen 

me të madhe të sistemit pikërisht funksionin modernizues, duke e lidhur atë me nevojën e ruajtjes së pavarësisë 

kombëtare: ―..Shqipëria  ruajti me vendosmëri lirinë dhe pavarësinë e saj nga atentatet e shumta të armiqve të ndryshëm 

(gjë që kishte koston e saj), nuk flitet fare që, gjatë sistemit të mëparshëm, u krijua industria shumëdegëshe duke 

përfshirë ndërtimin e hidrocentraleve, të cilët sot i japin dritë të gjithë vendit, që u arrit arsimimi masiv i popullit 

shqiptar, që jetëgjatësia e njerëzve tanë, arriti nivelin e shteteve të tjerë, si pasojë e përparimit në fushën e shëndetit 

publik dhe të ngritjes së nivelit të përgjithshëm ekonomik e kulturor të njerëzve...Dëshira për të kapërcyer sa më shpejt 

prapambetjen që trashëguam, si dhe nevoja për të përballuar presionet e rrethimit kapitalist, ka ndikuar që, në disa 

drejtime, të shpejtoheshin ritmet e zhvillimit, të nxitohej për reformimin e shoqërisë, sidomos në drejtim të 

shtetëzimeve dhe të shoqërizimit në përgjithësi, të shtoheshin investimet në fushën e mbrojtjes..‖, shih: Alia Ramiz, 

Jeta ime: Kujtime, Tiranë: Toena, 2010, f. 7, 8.  
815 Në këtë drejtim shih analizën e studiuesit hollandez Erik van Ree, tek: Ree van Erik. The Political Thought of 

Joseph Stalin - A study in twentieth-century revolutionary patriotism, London: Routledge, 2002. f. 283-287. 
816 Lëvizjet kombëtare në Ballkan janë pikërisht një shembull në këtë drejtim, edhe lëvizja kombëtare shqiptare, shih: 

Rapper de Gilles, ‗Culture and the Reinvention of Myths in the Border Area‘ tek: Schwandner-Sievers Stephanie; 

Fischer Bernd J., Albanian Identities: Myth and History, London: C. Hurst&Co., 2002, f. 196-197. Gjithashtu, edhe 

reformat modernizuese gjatë regjimit të Ahmet Zogut ishin të ideuara ‗nga lart‘ në imitim të modelit perëndimor, shih: 

Vickers Miranda, The Albanians: A Modern History, London: IB Tauris, 1995, f. 135. 
817 Ky fenomen spikat nga kërkesat e shumta për pasaportizim të dërguara drejt KQ. Për të dhënë një shembull do të 

citojmë një fragment nga letra e Gani S. nga Vlora, drejtuar Hysni Kapos: ―..Kam qysh në mujain qershor 960 që kam 

ardhur me shpërngulje prej K. Kocul tue mos qën antar i Koperativës bujqësore duke mar dhe shpërngulje e sjelljet 

morale dhe politike të regullta si nga fshati dhe lokaliteti me lejen e dokumentave zyrtar vendosa shpërnguljen time 

familjare tue blerë një palë shtëpi prej dy dhomash me paretka për strehimin e familjes, kur shoh se në datë 6 dhjetor 

960 Komiteti ekzekutiv i qytetit më nxori jasht familjarisht. Kjo për mua ësht shtetëzim i shtëpive të mija që unë një lopë 

keshja dhe ua hoqa fëmijëve për strehimin e tyre, unë në fshatin Kocul tre vjet kam që banoja në të me familje se 

gjithmon në pun të shtetit kam qën në ndërmarje të ndryshme...ikja ime nga fshati se unë nuk përballoja dot se dhe një 
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Mobiliteti vertikal shënoi një proces ngritjeje në status, pushtet dhe privilegj të 

nomenklaturës staliniste shqiptare. Por mobiliteti vertikal shënoi edhe ngritjen, përmes 

politikave të gjera arsimore, dhe atyre në drejtim të formimit profesional, të një numri të 

madh njerëzish të thjeshtë.
818

 Pikërisht këto dy procese paralele, zhvillimi i një ekonomie 

urbane dhe alfabetizimi masiv i popullsisë, përbëjnë aspektin më të qartë të natyrës 

modernizuese të stalinizmit shqiptar, në kuptimin e krijimit të dy grupimeve shoqërore, 

punëtorisë urbane dhe intelektualëve, që përbëjnë shenjën dalluese sociale të 

modernizmit. Edhe politikat emancipuese gjinore mund të kategorizohen në këtë drejtim. 

Përfshirja masive e femrave në procesin e prodhimit dhe në atë arsimor morën një shtysë 

të fuqishme jo vetëm në sajë të nevojave ekonomike të sistemit, por edhe në sajë të 

projektit të tij emancipues.
819

 Në aspektin politik, tipari më i qartë në këtë drejtim ishte 

ngritja e një aparati të gjerë shtetëror dhe përpjekja e tij për të monitoruar, kontrolluar dhe 

rregulluar aktivitetet e shoqërisë. Larg të qenit një tipar i kufizuar tek shtetet totalitare, ky 

fenomen përbën një aspekt të rëndësishëm të modelit perëndimor të shtetit modern.
820

 Në 

drejtimin kulturor identifikohet qartësisht investimi i regjimit në drejtim të racionalizimit 

të botëkuptimit shoqëror dhe të shekullarizimit të kulturës. Pikërisht prezenca e 

kudogjendur e mitit të progresit, e termave si ‗përparim‘ dhe ‗zhvillim‘, si në ideologjinë 

                                                                                                                                                                             
vëlla që kam mu lirua nga ushtrija i pa aftë TBC kështu dhe mëma që kështu për ti përballuar sëmundjes dhe jesës 

familjare erdha në qytet që tu vi familjes në të dy anët në ndihmë si nga ana e sëmundjes edhe ushqimit familjar..‖, 

shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.780, Fl.6-9. 
818 Letrat e shumta të popullsisë me kërkesa për të drejta studimi, bursa dhe kurse kualifikimi profesional dëshmojnë 

pikërisht për këtë fenomen. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e Jak D. drejtuar Ramiz 

Alisë. Bie në sy qasja personale ndaj udhëheqësit stalinist shqiptar: ―..Shumë i dashuni mik i paharruar shoku Ramiz 

Alia! Unë që po të shkruej kët letër jam axha i komunistit të maleve Mat D. nga katundi Gomsiqe Lok. Vau i 

Dejës...Unë i dashuni Ramiz po të drejtohem shoqnisht për të më ba nji nder të madh patriotik shpirtnor: për t‟më shti 

djalin tim në shkollën e Rezërvave të punës që asht në Tiranë për profesionin elektriçist. Unë e di shoku Ramiz se për të 

hy në atë shkollë duhet arësim 7 vjeçar (kurse djali jem ka 4 klasë fillore) por unë i dashuri shoku Ramiz di njerëz si 

kan në atë shkollë me arësim fillor...por edhe djali jem përsa i përket shkollës fillore din shumë mirë, për këtë ka 

diftesat e tija, ku të gjitha notat i ka pesa por edhe garantohet se edhe 7 vjeçaren do ta mbaroj me siguri...unë mund të 

vdes pasi jam 75 vjeç por këtë desha ta shoh me sytë e mi që ta fus djalin që të marri nji profesion...Pra për kët punë 

unë i kam të gjitha shpresat tek ti që t‟ ma rregullojsh kët punë sa ma parë SI SHPAGIM NGA VUAJTJET E MIJA 

GJATË LUFTËS PARTIZANE. Të lutem i dashuri Ramiz! Hiq keq e ma rregullo kët punë dhe mos na lë zemrën të 

izolueme mue dhe djalit.‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.761, Fl.45-48. 
819 Përfshirja masive e femrave në industri, arsim, kualifikim profesional dhe institucione ishte një fenomen i cili, për 

periudhën nën studim, prekte kryesisht zonat urbane. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga dy 

letra të ndryshme. Në letrën e saj drejtuar Hysni Kapos, Rexhina Sh. nga Tirana kërkonte mundësinë e shkollimit të 

mëtejshëm: ―..Kam mbaruar shkollën 7 vjeçare në qytetin e Pogradecit. Në vitin 1952 kam kryer kursin kontabël 1 

vjeçar në teknikumin financiar me të gjitha notat pesa. Prej kësaj kohe dhe tani kam punuar në dikastere të ndryshme si 

në atë të Ministrisë Financave, Industrisë dhe qysh prej vitit 1957 në Uzinën „ENVER‟, detyrë të cilën e kam kryer mirë 

dhe për këtë shpeshherë jam lavdëruar dhe shpërblyer. Kam pasur dëshirë të vazhdoj studimet e mesme dhe të larta, 

por disa kondita familjare nuk më kanë lejuar. Duke patur parasysh zhvillimin ekonomik tek ne, mendoj që edhe unë 

duhet të kem arsimin përkatës për detyrën që më është besuar..‖ AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.765, Fl. 61-63. 

Gjithashtu, në një letër tjetër drejtuar Hysni Kapos, e reja vlonjate Liliana A. lutej të pranohej në kursin për infermiere: 

―..Unë e nënshkrauara Liljana A. lindur dhe banuse në qytetin Vlorë me datlindje 1946 parashtroj lutjen sa më posht 

vijon: Mbasi mbarova shkollën 7 vjeçare dëshiroj të vazhdoj studimet më lart...Kërkova burs për shkollën 3 vjeçare me 

profesion mami, drejtoria e shëndetësisë nuk më dha burs, se simbas urdhërit duhen vetëm fshatare. I bëra lutje 

Ministrit të shëndetsis përgjigje s‟kam mar dita e shkollës po afrohet është viti i dytë që po humbas. Mua më drejtohen 

që të vazhdoj të mesmen, por unë jam në gjendje të keqe ekonomike, bëhemi veti 9 punon vetëm babai. Prej familjes 

tonë 5 vazhdojnë shkollën. Ne banojmë në një dhomë shumë të vogël, kjo gjendje e keqe më pengon të vazhdoj edhe unë 

shkollën. Ju lutem shumë në qoftë se mëshironi më nxirrni nga kjo gjendje e keqe që më ka zaptuar..‖. Në shkresën 

sqaruese të KP Vlorë mbi çështjen e Liljanës sqarohej se vendet ishin plotësuar por do të kihej parasysh kërkesa e saj 

për vitin e ardhshëm akademik. Hysni Kapo la këtë shënim mbi shkresën e sipërcituar: ―Shikoni mundësinë për ndonjë 

shkollë apo kurs tjetër‖, shih: AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.761, Fl. 49-57. 
820 Pierson Christopher, The Modren State, London: Routledge, f. 44-45. 
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e regjimit ashtu dhe në diskursin popullor, e konfirmon plotësisht këtë fakt.
821

 Në sajë të 

këtyre masave shoqëria shqiptare në mjaft drejtime u shkëput nga tradita e saj shekullore 

dhe ambientua me praktika dhe ide tipike të Epokës moderne.
822

 Sigurisht që ky funksion 

modernizues nuk duhet kuptuar në terma absolute. Baza tejet e dobët ekonomike e vendit 

si dhe imponimi i këtij procesi nga lart e vështirësuan tejet mase implementimin e tij në 

shoqërinë e gjerë. Elementët modernë të stalinizmit shqiptar na shfaqen më të fortë në 

segmentet e afërta me pushtetin, në zonat urbane dhe tek kategoritë sociale që ishin në 

kontakt më të shpeshtë me strukturat shtetërore. Shpesh praktikat dhe mentalitetet 

moderne përbënin një petk sipërfaqësor për të mbuluar mentalitete dhe praktika 

thellësisht tradicionale.
823

 Ndaj dhe krahas elementit modernizues, sistemi stalinist 

shqiptar na shfaq edhe anën tjetër të medaljes: atë neo-tradicionale. Regjimi shqiptar 

përzgjodhi dhe ri-jetësoi elementë të caktuar të kulturës shekullore shqiptare, ose edhe 

toleroi një sërë praktikash dhe mentalitetesh të këtilla, me synim të qartë funksionin e 

tyre legjitimues. Neo-tradicionalizmi ishte njëkohësisht një projekt i mirë-menduar ashtu 

si edhe një tërheqje karshi atyre vlerave tradicionale të cilat ishin më të forta e të 

qëndrueshme në kulturën popullore.
824

 Stalinizmi shqiptar na shfaqet kësisoj si një 

                                                           
821 Për të dhënë një shembull do të citojmë një fragment nga letra e aktivistes Prendë S. nga Tropoja, drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..Shoku Enver, unë due me të kujtue në letër ardhien e delegacionit prej Tropoje. Në ardhien prej Tropoje e 

pritëm me duartrokitje e me gëzim se na dha të drejtën Partia edhe ne shoqeve të gjithë Shqipërisë dhe vizituam të 

gjitha veprat madhështore të Tiranës dhe mbetëm shumë të kënaqura për mikpritjen e popullit të Tiranës në daten 31 

po ikim për Tropojë. Do të diftoj se në krahinën e Lekbibajt janë zhdukur të gjitha zakonet prapanike edhe mjaft 

krahina malore e pa shkollë kemi qenë deri tashë. Tashti me ndihmën që na dha partia dhe pushteti ja arritëm që të 

bëhemi të gjithë me shkollë edhe ku nukë ka pas shkolla ja arritëm që të bëjmë shkolla fillore, 18 shkolla fillore edhe 

shtatëvjeçare ne kemi. Të gjitha anët po i përmirësojmë me ndihmën që na ka dhënë Partia dhe pushteti..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D.865, Fl.9-13. 
822  Një simbol tipik i modernitetit ishte edhe përdorimi i mjeteve bashkëkohore të komunikimit, sidomos media 

televizive. Transmetimi i parë televiziv shqiptar u zhvillua pikërisht në pranverën e vitit 1960. Për të dhënë një 

shembull në këtë drejtim do të citojmë disa fragmente nga letra e drejtorit të Radio Tiranës Petro K., drejtuar Enver 

Hoxhës: ―..Inisiativa jonë u inkurajua edhe nga shoqja Liri, nga shoku Manush dhe Ramis, të cilët interesoheshin 

vazhdimisht dhe ndërhynin për ardhjen shpejt të aparaturës. Publiku i kryeqytetit e mori vesh me interesim të madh 

lajmin se së shpejti do të ngrihej në Tiranë një qendër televizioni dhe në fakt mjaft studentë dhe punonjës që kanë qenë 

në vendet miq kanë sjellë qysh nga viti i kaluar televizorë. Sot në Tiranë ka rreth 50 televizorë. Këto ditë nxuarrë në 

Mapo 2-3 televizorë dhe megjithë se janë të shtrenjta (45-50 mijë lek) ka paturë grumbullim të madh njerëzish dhe 

kërkesa për të blerë...Për sa i përket rrezikut se telespektatorët mund të kapin televizionin italian, ky rrezik nuk ekziston 

mbasi televizorët sovjetikë, gjermanë dhe çekosllovakë janë konstruktuar në mënyrë që nuk marrin stacionet e 

televizionit të vendeve perëndimore. Vetëm hungarezët fabrikojnë një tip televizori që mund të marrë edhe stacionin 

t‟onë edhe atë italian, por mund të porositet tregtia të mos importojë nga ky tip. Sidoqoftë edhe po të ketë ndonjë 

televizior që mund të marrë në kanalet perëndimore, marja nuk është e sigurt dhe këtë mund t‟a keni konstatuar nga 

televizori që është në shtëpinë e Partisë..‖, shih:  AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D.812, Fl. 143-149.  
823 Bashkëjetesa mes së vjetrës dhe së resë është lehtësisht e identifikueshme nëse krahasojmë tematikën e letrave me 

mënyrën e të shprehurit nga letërshkruesit. Siç e kemi theksuar edhe herë të tjera në këtë studim: shumica e fshatarëve i 

drejtohen udhëheqësve me anën e një stili patronal, edhe pse kërkesat e tyre ishin të lidhura dhe trajtonin fenomene 

tipike moderne. Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e fshatarit Koço G. nga fshati Çukë i 

Sarandës, drejtuar Enver Hoxhës: ―..I dashur dhe i paharuar babai imë me anën e letrës vi dhe të puth dorën...lutemi 

Zotit natë e ditë që të jesh gjithmonë mirë që të presi ditë ke neve dhe ti shtoi tia se pa tia neve nuk roimë këtu poshtë. 

Babai tonë mëso dhe për neve jemi shumë mirë këndon popoli natë për natë neve këtu jemi Fermë vjen kondiçina 

marim lektë dhe jemi shumë mirë drita kemi vënë na beti një e treta e fshatit pa drita edhe ajo bën përpjekje drejtoria 

që ta baroj...nëse bëhet unë kam një djalë edhe 7 vajza më e madhe është 14 vjeç. Djali shkoi që të baroj detërën 

patriotike ushtarake prandaj kërkoj këtë të mirë që ta dërgojë në kursë...prandaj kërkoj nga dora jote këtë të 

mirë...Babai tonë nukë të shkruaj shumë se nukë di të shkruaj dhe mirë po besoj se domë bëç kabul..‖, shih: AQSH, 

Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.765, Fl. 6-9.  
824 Bastioni më i fortë i traditës ishte padyshim besimi fetar. Në arkiv gjenden disa letra të dërguara nga besimtarët e të 

gjitha feve kryesore, me kërkesa për lejimin e zhvillimit normal të praktikave fetare. Për të dhënë një shembull do të 

citojmë disa fragmente nga një letër anonime nga Tirana drejtuar Enver Hoxhës: ―..I dashur shoku Enver: me rastin e 

Kongresit të IV të PPSH ne kolektivi puntor i NBSH „Gjergj Dimitrov‟ jemi jashtëzakonisht të enthuziazmuem lutemi 
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përzierje mes elementëve modernë, të cilët nënvizoheshin fuqimisht edhe nga propaganda 

zyrtare, dhe atyre neo-tradicionalë, të përzgjedhur dhe shpeshherë ri-veshur me një 

kuptim të ri në funksion legjitimues. 

Karakteri i thellë social i stalinizmit shqiptar përbën gjithashtu një element qendror. 

Regjimi ngriti një rrjet të gjerë përkujdesës ndaj nevojave bazike të shoqërisë, një shtet 

social të varfër në mjete por tepër të shtrirë në objektiva. Shteti i mbulonte nevojat e 

shoqërisë më shërbimet e tij ‗nga djepi ne qivur‘. Sigurisht që këto shërbime linin shumë 

për të dëshiruar përsa i përket sasisë, cilësisë dhe aksesit në to, porse në parim ato ishin të 

disponueshme për të gjitha kategoritë shoqërore, bile edhe për të përjashtuarit dhe 

burgosurit.
825

 Regjimi përkujdesej gjerësisht për strehimin, punësimin, shkollimin dhe 

mjekimin e popullsisë. Ai krijoi struktura të shumta sociale: çerdhe, kopshte, shkolla, 

mensa, kampe pushimi, qendra kulture, bibloteka, azile dhe jetimore. Bile në drejtime të 

caktuara regjimi i konsideronte edhe burgjet, kampet e punës së detyruar dhe shkollat e 

riedukimit si aspekte të përfshira në misionin e tij përkujdesës.
826

 Krahas shërbimeve, 

                                                                                                                                                                             
pra të pranoni përshendetjet dhe urimet tona me rastin e Kongresit për lumturinë t‟uej personale dhe të roni sa malet 

kreshnike të atdheut tonë për të mirën e popullit. I dashuri shoku Enver neve kemi ndjekur me vëmendje të madhe 

punimet e kongresit të IV PPSH dhe kemi mësuar për enthuziazmin e madh që e karakterizonte atë, prandaj pra jemi 

shumë të gezur, dhe brohorasim njëzëri të rrojë Partia me në krye juve shoku enver për të mirën tonë. Ju lutem në 

mënyrë të veçantë në rast se keni mundësi të na zgjidhni me anë të radios ose gazetës këtë çështje. Ne si fshatarë pak të 

kaluem në moshë „flasim vetëm për grupin tonë‟ kemi të rrënjosur dhe ma shumë na është bërë zakon të ushtrojmë disa 

nga ritet fetare, dhe ajo që neve bëjmë tani që ndodhi afër kongresit asht (Ramazani) të argjëruarit. Neve të 

mbështetun në njohurinë tonë të pakët mbi statutin e Republikës popullore të shqipërisë dhe në „Intervistën tuej‟ dhanë 

drejtorit të radiostacionit të bagdatit të trasmetue në radio tirana në të cilën thuhet se: „Feja nuk pajtohet me neve 

komunistët, por neve pajtohemi me atë, neve kemi lanë të lirë fenë dhe mbajmë në kambë Kisha, Xhamija, Teqera etj 

dhe i ndihmojmë ata‟. Neve që kishim të rrënjosur në tru zakonin fetar u gëzuem pa masë dhe nga nji gja tjetër kur 

shumë shokve tanë që falën u kish qëllue të shofin ambasadorin e Arabisë së bashkueme të falej së bashku me ta pa 

asnjë farë mendjemadhësie në mënyrë shumë të thjeshtë. Tue pas në mendje këtë gja: Neve meqë nuk kemi një dijeni 

kaq të madhe ndoshta bëjmë edhe gabim, por të themi të vërtetën jemi zëmrue kundër atyre që na bëjnë presione e 

sidomos ata që janë edhe të krishterë. Mbetemi me besim se nuk do të mërziteni me pyetjen tonë..‖. Në shkresën e vet 

sqaruese KP Tiranë njoftonte: ―..Nga të dhënat që kemi nga organizata bazë e Partisë e kësaj ndërmarje del se një grua 

nga qyteti i Tiranës gjatë muajit të Ramazanit ka shkuar në një fshat të Fermës dhe organizonte mevlude duke e 

paraqitur vehten si të ardhur nga qielli, ju fliste atyre se zoti i madh bën çudira dhe gjëra të tjera fetare, por ndërkohe 

ajo ka shkuar edhe në familje me qëndrim të keq politik dhe dyshohet se letra mund të jetë shkruar nga kjo..‖, shih: 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D.814, Fl. 4-7. 
825 Për të dhënë një shembull do të përmendim rastin e të dënuarit penal për krime ordinere Faik B. nga Tirana. Faiku 

ishte dënuar me 15 vjet burg për arsye se kishte tentuar të vriste dashnorin e bashkëshortes së tij, dhe, në letrën e tij 

drejtuar Enver Hoxhës, u lutej autoriteteve partiake të kujdeseshin për djalin e tij të mitur: ―..Mbas arrestimit t‟im, 

bashkëshortja t‟eme bashkohet lirisht, por pa u çkurorëzuar më parë me mua, me dashnorin e saj Arif A., por vetëm për 

disa muaj me rradhë, pse më vonë, mbasi u mërzit e „skarton!‟ dhe i dorëzohet një tjetri, kësaj here të ashtuquajtur 

Rifat L. që edhe me këtë qëndron sa edhe se fundmi iu mërzit edhe ky. Dhe me gjithëse deri tash ndërroi tre burra, me 

gjithëse me sjelljet dhe qëndrimet e saj moralo shoqërore më shtyu që skllav i zakoneve më shtyu të bëja atë që bëra 

dhe të vuaj për faj të saj. Me gjithëse kishte një fëmijë, e pra duhej të ishte prokupuar për të, ajo jo vetëm që nuk u ndal 

me kaq, por e braktis edhe djalin dhe largohet nga shtëpia për të jetuar me të ashtuquajturin Met K. në fillim në 

katundin Farret të lokalitetit Qukësit, ndërsa tani bashkëjeton si të internuar Politikë në Lushnje. Ajo qysh sa morri 

rrugën e aventurave fëmijen e braktisi ke e ëma e quajtur Sheqere H. plakë shumë e kaluar nga mosha për më tepër 

edhe sakate. Mbas braktisjes që i bëri dhe e bija e shtrënguar që të mbaj edhe djalin t‟em, tue mos pat as burrë as 

fëmijë, as të afërm jeton nga sa jam informuar duke lypur derë më derë, dhe që t‟i vijë keq botës që ta mëshirojnë 

zvarrit djalin t‟em të gjorë, të mjerë dhe fat keq, për dore me orë të tëra që akoma nuk ka plotsuar 3 vjeç. I shtyrë nga 

sa më lart, duke mos duruar dot vuajtjet e një foshnje të shkretë, për të cilën ska dyshim që Partija do të bëjë 

gjithëshka. Dhe mbasi jam njeri pa njeri, i varfër e i këputur, që skam se kujt t‟ia besoj edukimin dhe ritjen e tij. Mar 

guximin t‟Ju lutem të ndërhyni që të më vendosni djalin pranë ndonjë jetimoreje, të ritet dhe ay fatkeq nën kujdesin 

Atnor të Partisë..‖. Autoritetet ia plotësuan dëshirën Faikut, duke ia dërguar djalin në një jetimore, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D. 769, Fl. 46-50. 
826 Për të dhënë një shembull do të citojmë disa fragmente nga letra e punëtorit nga Durrësi Qendro T., drejtuar Enver 

Hoxhës. Qendro lutej për lirimin e djalit të tij 17 vjeçar nga Shkolla e riedukimit, duke pretenduar rehabilitimin e tij: 

―..i falemi Nderit Partisë pushtetit dhe juve personalisht për uljen e jasht Zakonëshme të çmimeve, shoku Enver unë 
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regjimi shpenzonte një pjesë të konsiderueshme të buxhetit të tij në benefit të nevojave 

materiale të shoqërisë përmes bursave, pensioneve, ndihmave sociale, kredive 

konsumatore, etj. Kundrejt apelit të shtetasve të vet, aparati shtetëror nuk refuzonte të 

përfshihej edhe në problemet familjare e komunitare, të cilat normalisht ishin jashtë 

juridiksionit të tij. Kjo qasje përkujdesëse i jepte regjimit një natyrë paternaliste në sytë e 

popullatës; e thellonte vartësinë e saj nga shteti dhe, sigurisht, shërbente si një 

legjitimuese e fuqishme e krejt sistemit.
827

 Nuk mund të kuptohet kontrolli i gjithanshëm 

i ekonomisë, aktivitetit të përditshëm shoqëror; nuk mund të kuptohen imponimet e 

aparatit dhe sakrificat e shumta që regjimi i kërkonte popullsisë pa marrë parasysh edhe 

anën tjetër të medaljes: përkujdesjen e gjithanshme shtetërore ndaj nevojave të shoqërisë. 

Nën këndvështrimin tonë, tek kontradiktat që buronin mes këtyre tre aspekteve qendrore 

të sistemit, natyra e tij despotiko-burokratike, funksioni modernizues dhe karakteri social, 

duhet kërkuar shkaku parësor i paqëndrueshmërisë së tij, pika e tij e dobët. Moshe Lewin 

                                                                                                                                                                             
jam një punëtor hekur kthys në ndërtimin e portit të Durrësit. Kam marrë pjesë në shumë aksione që nga viti 1946 deri 

më sot me këtë profesion dhe jam i dekoruar 4 herë me urdhëra dhe 2 medalje jam babë me 6 fëmijë fëmija më i madh 

është 17 vjeç me një krahë pune vetëm unë, marr lek 5755 në muaj dhe 1930 të fëmijës, jam në moshë 52 vjeç, fëmija 

djali më i madh 17 vjeç mu bë i keq me pak fjalë rrugaç tuke përfituar dhe nga unë që kam qënë i trasferuar me punë 

shtetnore deri në vitin 1959. Kur u ktheva që zura vënd po në Durrës ku banoj sot e 22 vjet u mundova me anë të degës 

së Brëndëshme për të ma hequr e kam çuar më se 3 herë dhe ma kthejnë prapë, më në fundë iju gjënd ilaçi dhe u 

arrestua dhe u mbajt në polici 4 muaj me këmbënguljen time në hetuesi, mbas 4 muajsh doli në gjyq ku u dënua me 

shkollë të edukimit...atë ditë u lirua dhe erdhi në shtëpi ku të nesërmen e mora në punë atje ku punoja vetë mirë tu kalu 

dita ditës e shof që kishte bërë një kthesë rrënjësore...punoi 3 muaj djali me mua i cili kishte ndrishuar qind për qind në 

vënd që ne më përpara e pësojëm filloi të na pësonte ai ku shumë herë tërhiqte dhe rrogën time, dhe për mejtimin tim 

ata të 4 muaj kanë qënë një shkollë e mirë për të, mirëpo vendimi Gjykatës do të zbatohej dhe mbi 3 muaj u lajmërua 

nga dega e Brëndëshme u dërgua në shkollen e edukimit në tiranë...të me lirojnë djalin për arsiet e sipër përmëndura, 

mejtoni juve shoku ENVER sikur të jeshët në këmbë time..‖. Në shkresën sqaruese të Drejtorisë së Policisë Popullore 

theksohej se: ―..Gjatë kohës që Nikolla T. ndodhet në kolloninë e edukimit të fëmijëve nuk ka bërë ndonjë ndryshim në 

edukatën e tij. Së bashku me 2-3 shokët e tij vazhdojnë të ruajnë veset që kanë pasur përpara se të silleshin në koloni. 

Ky meret me pederasti, vjedhje dhe sjellje të tjera të dobta. Duke nxjerrë konkluzion nga sjelljet e tij të deri tashme 

mendojmë se do të duhet dhe shumë kohë të rehabilitohet..‖. Aparati i KQ, në shkresën drejtuar KP Durrës njoftoi 

refuzimin e kërkesës për lirim dhe rekomandoi ti thuhej të jatit të djalit se: ―..T‟i shpjegohet që, djali i tij ka pas marrë 

rrugë të keqe dhe akoma nuk është përmirësuar në mënyrë që të mund të lihet i lirë. T‟i thuhet gjithashtu se mbajtja e 

tij në këtë shkollë është në dobi të djalit dhe të familjes së tij dhe njëkohësisht të gjithë shoqërisë..‖, shih: AQSH, Fondi 

14(STR), Viti 1961, D. 769, Fl. 56-61. 
827 Në një rast tepër interesant, oficeri i UP Veli M. nga Pogradeci, në letrën e tij drejtuar KQ, pasi vlerësonte 

karakterin social dhe përkujdesës të regjimit, propozonte një formë kontributi financiar shëndetësor nga popullsia për të 

çliruar shtetin nga barra e shpenzimeve: ―..Riethë nga një familje e varfër fshatare. Babai imë ka qënë tërë jetën çoban 

në botë për të ushqyer familjen. Kur se sot Partija e jonë u dha grushtin më të randë zgjedhës fashiste dhe zhduku 

feudalët e vëndit dhe shqipëria u bë e punëtorëve dhe e fshatarëve me në krye Partinë e punës dhe shokunë Enver 

Hoxha. Në vitin 1940 unë dhe nëna ime u sëmurtëm nga malaria shumë në gjëndje të keqe por tu shtruar në spitalë 

nukë kishim para dhe nga kjo erdhi që nëna vdiqë kotë së koti. Kur se sotë partia dhe qeveria e jonë i ka siguruar 

puntorët, nënpunësit dhe pensionistët, por jo vetëm këta por edhe familjet e tyre. Mjekohen pa harxhuar as një lekë. 

Unë si antar i partisë punës shqipërisë dhe si qytetar i RPSh propozojë që çdo puntor, nënëpunës, pensionistë të 

paguajnë një kotë mujore prejë lekë 1% nga të gjitha të ardhurat e tija që kjo kotë të shkojë në favor të shëndetësisë 

mbasi shteti harxhon shumë fonde në këtë sektor. Që shteti këto kota ti futi për ndërtimin e Shqipërisë së Re që shteti 

jonë të bëhet më i fortë seçë ashtë, dhe le të pëlcasin armiqët e jasht dhe ata të brëndëshmit. Unë duke parë për vehtin 

time se jam sëmurtur dy her shumë në gjëndje të keqe dhe jam shtruar në spitalë dhe jam shëruar shumë mirë dhe skam 

paguar as një lekë dhe duke bër kura shumë të kushtueshme..‖. Në shkresën e aparatit të KQ drejtuar KP Pogradec 

hidhej poshtë propozimi oficerit me këtë argumentim: ―..Si dihet, partija dhe shteti ynë popullor tregojnë një kujdes të 

veçantë për mbrojtjen dhe forcimin e shëndetit të popullit. Si rezultat i këtij kujdesi edhe gjendja shëndetësore e 

popullit është përmirësuar dhe forcuar vazhdimisht. Fondet që caktohen për mbrojtjen dhe forcimin e shëndetit të 

popullit janë ritur çdo vit dhe kanë bërë të mundur plotësimin e të gjitha nevojave të shëndetësisë. Propozimi për të 

paguar punonjësit 1%  të rogës në favor të shëndetësisë nuk është i drejtë për vendin tonë socialist, ku të gjithë 

punonjësit e kanë të siguruar shërbimin shëndetësor nga shteti, i cili është në gjendje të përballojë të gjitha shpenzimet. 

Nga ana tjetër kjo do të ishte një formë takse që nuk i përshtatet sistemit tonë socialist..‖, shih: AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1960, D.813, Fl. 67-71.  
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thekson se pika e dobët e regjimeve të tipit stalinist është pikërisht tek kontradiktat e 

thella që gjenerohen nga ndërveprimi i forcave shoqërore që çlirohen si pasojë e 

politikave të tij.
828

 Konkretisht: natyra  despotike dhe burokratike e stalinizmit shqiptar 

ishte e papajtueshme me funksionin e tij zhvillimor e modernizues. Natyra gjysmë-

feudale e raporteve klienteliste që dominonte aparatin ishte në kundërshtim të plotë me 

konceptet politike moderne të cilat popullsia i përftoi nga kontakti i saj me dijen dhe 

kulturën përparimtare bashkëkohore. Privilegjet e aparatçikëve dhe sjellja e tyre anti-

demokratike cenonin jo vetëm interesat ekonomike por edhe të drejtat bazike të shtresave 

punonjëse. ‗Bujkrobëria e dytë‘ në fshatra, e cila të vetmen gjë kolektive që kishte ishte 

shfrytëzimi kolektiv i fshatarëve për hesap të akumulimit shtetëror, ishte totalisht e 

papajtueshme me aspektin modernizues dhe me mesazhin emancipues të regjimit. 

Dogmatizmi ideologjik dhe ortodoksia kulturore e burokracisë kishte zënë shtigjet e 

zhvillimit intelektual që vetë regjimi kishte stimuluar me politikat e tij edukative. Edhe 

politikat sociale të regjimit shërbyen për të thelluar akoma më tej këto kontradikta. 

Nevojat materiale dhe shpirtërore në rritje të shoqërisë nuk mund të plotësoheshin nga një 

ekonomi me produktivitet kaq të ulët; një sistem shpërndarjeje kaq i pamjaftueshëm në 

mjete dhe kaq të kufizuar prej abuzimeve dhe neglizhencave të burokracisë. Një 

mospërputhje mes masazhit qendror ideologjik të socializmit: bollëkut dhe shpërndarjes 

së drejtë, dhe mungesave e privilegjeve të aparatçikëve në realitet prodhuan një ndjenjë 

masive frustrimi që gërreu gradualisht legjitimitetin e vet sistemit. Dobësia e forcave 

prodhuese nuk mund të ngrinte bazën ekonomike të sistemit në atë nivel sa ti përgjigjej 

premtimit të tij material karshi shoqërisë. Në mungesë të socializmit për të gjithë, 

‗socializmi për të paktët‘ dhe përkujdesja bazike për të shumtët ishte zgjidhja që ofroi 

stalinizmi shqiptar. Një zgjidhje e këtillë ishte jo vetëm e papajtueshme me aspiratat e 

shoqërisë por edhe me parimin themeltar të vetë sistemit: barazinë, qoftë edhe barazinë 

në mjerim. Stalinizmi shqiptar nuk kërcënohej nga armiqtë e jashtëm apo të brendshëm, 

siç pretendonte ai vetë në diskursin e tij. Ai nuk kërcënohej as nga dëshira e popullsisë 

për një sistem liberal-demokratik mbi bazat e një ekonomie kapitaliste, siç do të 

pretendonte më vonë diskursi qendror post-stalinist. Stalinizmi shqiptar kërcënohej nga 

thellimi i kontradiktave që buronin nga vetë natyra e tij. Ironik mbetet fakti që të njëjtin 

fat që i uronte sistemit të tij kundërshtar, kapitalizmit, stalinizmi shqiptar do ta pësonte 

vetë në analizë të fundit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
828 Lewin Moshe, The Soviet century, London: Verso, 2005, f. 145. 
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Përfundime  

 

Objektivi kryesor i këtij studimi ishte hulumtimi i sistemit stalinist shqiptar ‗nga poshtë‘, 

nga këndvështrimi dhe përmes rrëfimit të njerëzve të thjeshtë të cilët e jetuan atë. Synimi 

ynë ishte studimi i një sistemi politiko-shoqëror në dinamikën e tij të përditshme, i 

ndërveprimit mes organeve partiako-shtetërore dhe shoqërisë nga njëra anë, si dhe 

raporteve mes grupeve të ndryshme shoqërore nga ana tjetër. Informacionet që përftuam 

nga analiza e letrave të njerëzve të thjeshtë u përpoqëm ti interpretonim duke përdorur 

paradigmat kryesore akademike mbi fenomenin stalinist. Stalinizmi shqiptar përbënte një 

implementim të suksesshëm të modelit sovjetik dhe analiza ndaj tij nuk mund të kryhet 

pa pasur parasysh teoritë kryesore shpjeguese mbi modelin e tij origjinal.  

Ndaj dhe në pjesën e parë të këtij studimi u përqendruam tek analiza e modelit stalinist. 

Stalinizmi ka përbërë dhe përbën një ndër temat kryesore të hulumtimit akademik mbi 

sistemet politiko-shoqërore bashkëkohore. Sistemi i cili u formësua në Bashkimin 

Sovjetik e viteve 30-të u implementua më vonë në shumë vende të Evropës lindore dhe 

Azisë. Kuptimi i fenomenit stalinist përbën një domosdoshmëri në kuadër të çdo 

përpjekje për të shpjeguar dinamikën politike të vendeve në fjalë. Stalinizmin sovjetik e 

analizuam duke trajtuar së pari tiparet e tij politike. Në këtë drejtim studiuesit nënvizojnë 

diktaturën personale; dobësinë e institucioneve vendimmarrëse qendrore; përdorimin e 

terrorit si një mjet politik; dobësinë e kontrollit të institucioneve qendrore ndaj atyre 

periferike. Në drejtimin ekonomik spikasin natyra e komanduar e ekonomisë; prioriteti i 

objektivave politikë mbi ato ekonomikë; karakteri ekstensiv dhe ai mobilizues. Pasojat 

shoqërore të politikave staliniste dallohen për dinamizmin e lartë social (vertikal dhe 

horizontal); revolucionin edukativ dhe transformimin e strukturave shoqërore. Shoqëria 

strukturohet në një shkallë hierarkie e cila sheh në kryen e saj nomenklaturën, kastën 

burokratike partiako-shtetërore, të pasuar nga inteligjenca dhe anëtarësia e partisë. 

Punëtoria urbane renditej e treta, pas nomenklaturës dhe inteligjencës, për sa i përket 

peshës së saj politike. Disa nga tiparet e punëtorisë në sistemin stalinist ishin: shtimi i saj 

i shpejtë në numër si pasojë e migracionit nga fshatrat, si dhe disiplinimi i saj politik dhe 

kulturor nga ana e strukturave partiako-shtetërore dhe ‗levave‘ te regjimit. Fshatarësia 

nën regjimin stalinist karakterizohet nga kategorizimi i saj klasor dhe nga kontrolli 

shtetëror i aktivitetit të saj ekonomik. Në fund të hierarkisë shoqërore gjendeshin grupet 

shoqërore të përjashtuara, ata të cilët konsideroheshin si armiq realë ose potencialë të 

sistemit. Aspektet kulturore të stalinizmit sovjetik përbëjnë gjithashtu një fushë tepër 

interesante studimi, duke pasur parasysh përpjekjen e regjimit sovjetik për të ngritur një 

qytetërim alternativ ndaj atij kapitalist. Studiuesit dallojnë në këtë drejtim natyrën 

antikapitaliste të kulturës staliniste; mbivendosjen e kolektives ndaj individuales; 

projektimin hierarkik të shoqërisë dhe kultin e individit; ngjyrimin e fortë kombëtarist 

dhe formalizimin e ideologjisë marksiste. 

Pasi analizuam tiparet politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore të sistemit u 

përqendruam në trajtimin e këndvështrimeve të ndryshme akademike mbi fenomenin 

stalinist. Si fillim trajtuam versionin zyrtar stalinist. Sipas këtij këndvështrimi stalinizmi 

ishte një vazhdim politik i leninizmit dhe zbatimi konkret dhe i suksesshëm i misionit 

historik të bolshevikëve për realizimin e profecisë marksiste të ndërtimit të një sistemi 

socialist si model alternativ dhe superior ndaj sistemit kapitalist. Reformat madhore 
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staliniste të kolektivizimit dhe industrializimit u theksuan si etapa të domosdoshme për 

realizimin e këtij projekti historik dhe implementimi i tyre u glorifikua si një sukses 

epokal. Sfida kryesore bashkëkohore ndaj këtij shpjegimi ishte teoria e ish udhëheqësit 

sovjetik: Ljev Trocki. Duke e analizuar fenomenin stalinist nën ndikimin e teorisë 

marksiste, Trocki vuri në pikëpyetje natyrën socialiste të regjimit stalinist duke nënvizuar 

degradimin burokratik të aparatit, produkt i kushteve të prapambetura të Rusisë ku 

revolucioni qe izoluar. Në përfundim të Luftës së dytë botërore përballja mes blloqeve u 

transferua edhe në përballjen mes interpretimeve akademike. Nën klimën e Luftës së 

ftohtë, dhe si një degë e lidhur ngushtë me fushatën anti-komuniste të institucioneve 

perëndimore, lindi sovjetologjia, disiplina akademike perëndimore mbi modelin sovjetik. 

Që në gjenezën e saj kjo fushë u ndikua nga e ashtuquajtura Paradigmë totalitare. Nën 

këtë teori modeli sovjetik u interpretua si një sistem i karakterizuar nga kontrolli total i 

shoqërisë nga aparati shtetëror, aparat shtetëror i cili vepronte për hesap dhe në zbatim të 

parimeve ideologjike distopike. Kapja e shoqërisë ishte mundësuar nga kontrolli shtetëror 

mbi aktivitetin ekonomik; kontrolli mbi format e pavarura të organizimit shoqëror - 

‗shoqërinë civile‘; kontrolli mbi mjetet e dhunës dhe komunikimit. Duke e barazuar 

modelin sovjetik me atë nazifashist, shkolla totalitare legjitimonte përmbajtjen e 

armatosur ndaj përhapjes së komunizmit nga ana e shteteve liberal-kapitaliste 

perëndimore. Shoqëria nën një regjim totalitar shihej si e pasivizuar nga frika dhe 

propaganda. Çdo formë qëndrese ose kundërshtimi karshi sistemit konsideroheshin si të 

pamundura. Çdo formë individualizmi ose përjashtimi mohoheshin për hesap të një 

konformizmi dhe homogjenizimi të tejskajshëm të orkestruara nga lart. Kjo ishte sipas 

studiuesve totalitarë fytyra konkrete e ideologjisë marksiste, pasoja reale e mohimit të 

lirisë ekonomike, që siç ligjëronte liberalizmi, ishte baza e vërtetë edhe e lirisë politike. 

Nën këtë prizëm shembja e modelit sovjetik u interpretua edhe si shembja e sfidës 

marksiste ndaj sistemit kapitalist, u përshëndet si një ri-afirmim konkret i alternativës 

liberale. Ndaj teorisë totalitare u ngrit duke filluar që nga vitet 60-të një interpretim 

alternativ: Paradigma revizioniste. Kritika e re nënvizoi mungesën e objektivitetit, 

subjektivizmin ideologjik liberal të interpretimit totalitar, dhe shërbimin ndaj qarqeve 

drejtuese amerikane. U vu në pikëpyetje natyra marksiste e modelit stalinist, duke e 

veçuar stalinizmin nga marksizmi dhe bolshevizmi origjinal. U theksuan faktorët 

shoqërorë, ndikimi i shoqërisë dhe traditës së saj në dinamikën e sistemit. Shoqëria nuk u 

pa si pasive, përkundrazi: ajo u konsiderua si një aktore me rëndësi, si një faktor ndikues 

në politikat e regjimit. Vëmendja ndaj ideologjisë dhe sferave të larta të pushtetit u 

zëvendësua me studimin e fenomeneve dhe grupeve shoqërore, praktikave të përditshme 

të individëve në një sistem stalinist. Me shembjen e Bllokut sovjetik u rikthye sërish në 

modë në qarqet akademike teoria totalitare. Nën këtë klimë lindi dhe Paradigma e tretë 

kryesore shpjeguese ndaj modelit sovjetik: ajo post-revizioniste (ose e quajtur ndryshe 

edhe post-moderne). Shkolla e re gërshetoi disa elementë themeltarë të teorisë së vjetër 

totalitare së bashku disa nga kritikat kryesore ndaj saj. Nga njëra anë u ritheksua rëndësia 

e ideologjisë duke u nënvizuar konkretisht integrimi i saj përmes praktikave të ndryshme 

në realitetin konkret. Nga ana tjetër theksi nuk u vu thjesht tek origjina marksiste e 

sistemit, porse më gjerë akoma tek mendimi iluminist dhe tek praktikat moderne 

shtetërore.‗Qytetërimi stalinist‘ u konsiderua, nën ndikimin dominues të mendimit post-

modern, si një produkt i ‗Modernitetit të errët‘, si një shembull konkret i projektit 

iluminist për t‘ia nënshtruar realitetin ‗diktatit të arsyes‘. Për post-modernistët nuk 
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ekziston një arsye objektive dhe realiteti social nuk mund të ribëhet në përputhje me një 

projekt abstrakt njerëzor. Aplikimi konkret i projektit iluminist, konkretisht marksizmit, 

prodhoi ‗dehumanizimin‘ e realitetit social duke çelur një ‗barbarizëm të ri‘ të 

simbolizuar nga shteti modern me aparatet e tij të gjera të kontrollit mbi shoqërinë.  

Pasi trajtuam teorikisht tiparet e modelit stalinist sovjetik dhe shkollat e ndryshme 

interpretuese ndaj tij, në pjesën e dytë të studimit tonë u ndalëm në studimin konkret të 

letërkëmbimit mes popullsisë dhe autoriteteve partiake në kontekstin e sistemit stalinist 

shqiptar të fillimviteve 60-të. Në kapitullin e parë të pjesës së dytë u përqendruam tek 

rëndësia e trajtimit të letërshkrimit ndaj autoriteteve si një burim i rëndësishëm 

informacioni mbi sistemin. Më pas vazhduam me analizën e tipologjive të ndryshme të 

letrave drejtuar udhëheqësve të lartë partiakë. Bashkë me tipologjinë e letrave analizuam 

edhe kategoritë e letërshkruesve dhe qëndrimet e ndryshme të autoriteteve partiako-

shtetërore ndaj informacionit që u vinte përmes letrave. U përqendruam pastaj tek format 

e ndryshme të letërshkrimit, dhe bazuar në to vumë në dukje kulturën politike të 

letërshkruesve, qëndrimeve të tyre si ndaj sistemit në veçanti ashtu dhe ndaj realitetit në 

përgjithësi. Pamë konkretisht dominimin e kulturës politike tradicionale, kulturë e 

shprehur nga dominimi i lutjes si formë drejtimi ndaj pushtetit, krahas elementëve më 

sipërfaqësorë të kulturës politike bolshevike. Duke analizuar vëmendjen e autoriteteve 

ndaj letrave të caktuara kuptuam njëkohësisht edhe nevojat e vetë regjimit, ‗pikat e tij të 

dobëta‘; qëndrimin e tij konkret rreth problemeve dhe grupeve te caktuara shoqërore, etj.  

Në kapitullin e dytë nisëm analizën e grupeve të ndryshme shoqërore duke i parë ato 

nëpërmjet prizmit të letrave të njerëzve të thjeshtë, duke u ndalur fillimisht tek grupimi 

hegjemon politik, tek elita staliniste shqiptare. Analizuam kësisoj burokratët partiako-

shtetërorë, duke filluar që nga udhëheqësit e lartë dhe deri tek ata në bazë, anëtarët e 

PPSH-së, intelektualët e afërt me regjimin, aktivistët dhe punëtorët e dalluar. Aspekti më 

domethënës në këtë drejtim ishte konstatimi i rrjeteve të fuqishme të patronazhit dhe 

pushtetit të madh politik të këtyre rrjeteve. Degradimi burokratik dhe anti-demokratik i 

aparatit na shfaqet i plotë në letrat e popullsisë. Analizuam njëkohësisht dallimet e 

shumta mes parimeve bolshevike të anëtarësisë dhe sjelljes reale të tyre; dominimit të 

frymës oportuniste; nivelit tejet të ulët arsimor dhe profesional të burokracisë staliniste 

shqiptare; abuzimet e saj të shumta me pushtetin. Privilegjet formale dhe informale të 

kësaj kategorie ndjeheshin shumë në krahasim me nivelin përgjithësisht të ulët të jetesës 

së masave popullore, ndaj dhe ankesat e shumta të letërshkruesve në këtë drejtim. 

Në pjesën e tretë të kapitullit të dytë u ndalëm tek analiza e kategorisë më të keqtrajtuar 

shoqërore, atë e të përjashtuarve. Si të përjashtuar mund të konsideroheshin ata individë 

të cilët për shkak të tipareve të caktuara politike, ekonomike dhe ideologjike të tyre 

konsideroheshin nga regjimi si armiqësorë. Procesi i përcaktimit klasor përbën një aspekt 

kyç në këtë drejtim, duke qenë një mjet kryesor në kategorizimin klasor të shoqërisë, si 

nga ana e shtetit ashtu edhe nga individët e ndryshëm. Spikat në këtë drejtim mungesa e 

kritereve objektive në këtë drejtim, dominimi i aspekteve subjektive, si dhe rastet e 

shumta të manipulimit e të dhënave biografike nga ana e shoqërisë, si për tu mbrojtur nga 

politikat klasore të regjimit, ashtu dhe për ti përdorur ato në shërbim të armiqësive 

personale. Politikat e mirëfillta penalizuese të regjimit shqiptar karakterizoheshin nga 

shtimi i vazhdueshëm i kategorisë së armiqve, fenomen ky i përcaktuar kryesisht nga 

lëvizjet politike të udhëheqjes së lartë të PPSH-së. Pikërisht përcaktimi i kategorisë së 
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armiqve mbi bazën e interesave politike të burokracisë së lartë, shpeshherë në 

kundërshtim me parimet ideologjike marksiste, dëshmon jo vetëm natyrën e vërtetë të 

diskriminimit politik në veçanti por edhe atë të regjimit në përgjithësi. Diskriminimi në 

teori paralelizohej nga diskriminimi në praktikë. Këto ishin dy procese që shkonin 

përgjithësisht në kah të njëjtë, por në raste të caktuara mund të vëreheshin ndryshime të 

theksuara mes tyre. Format më të zakonshme të diskriminimit brenda sistemit stalinist 

shqiptar ishin: përjashtimi nga të drejtat politike, ato civile dhe sociale. Në masën e tyre 

dërrmuese të përjashtuarit përpiqeshin me çdo kusht të përfitonin një trajtim të barabartë 

me shtetasit e tjerë, duke u shfajësuar ose, më së shumti, duke kërkuar rehabilitimin e tyre 

përmes apeleve të shumta kundrejt udhëheqësve të lartë. 

Në pjesën e katërt të kapitullit të dytë u përqendruam tek kategoria e fshatarësisë, 

shumicës dërrmuese të popullsisë shqiptare për periudhën nën studim. Çështja themelore 

në këtë drejtim ishte imponimi ndaj saj i procesit kolektivizues bujqësor nga ana e 

regjimit, si dhe qëndresa e fshatarësisë ndaj tij. Pasi analizuam natyrën jo-socialiste të 

politikave kolektivizuese të regjimit shqiptar, morëm nën shqyrtim fenomenin e 

rezistencës pasive të kolektivave ruralë ndaj rendit të ri, formave kryesore të kësaj 

qëndrese dhe reagimin e regjimit kundrejt këtij problemi madhor. Krahas rezistencës u 

ndalëm edhe tek fenomeni i bashkëpunimit ose i pranimit të rendit të ri stalinist brenda 

fshatrave. Politikat sociale dhe ato arsimore e afirmuese të sistemit ndikuan në pranimin 

pasiv të politikave të tij nga ana e një pjese të madhe të fshatarëve shqiptarë. Për një grup 

të vogël fshatarësh, atyre të cilët u ngritën në poste pushteti dhe statusi nga regjimi, 

pranimi aktiv dhe angazhimi konkret në mbështetje të politikave staliniste përbën një fakt 

gjithashtu të konstatuar.  

Në pjesën e fundit të kapitullit të dytë e kthyem vëmendjen drejt punëtorisë urbane. 

Natyra e klasës punëtore të sapokrijuar shqiptare karakterizohej nga botëkuptimi dhe 

zakonet e saja thellësisht rurale, dëshmi e prurjeve të vazhdueshme demografike nga 

fshati drejt qyteteve ku po ngrihej ekonomia e re industriale. Në këtë drejtim spikasin 

përpjekjet e hallkave të regjimit për të ‗qytetëruar‘ punëtorinë e re përmes politikave 

tipike sovjetike të kulturnost-it. Një vend të veçantë në këtë drejtim zinte përpjekja e 

regjimit për të disiplinuar punëtorinë me synim shtimin e efiçencës prodhuese, problemit 

kryesor të ekonomisë industriale. Trajtimi i letrave të punëtorëve urbanë drejt 

udhëheqësve të lartë na shtyu drejt analizës së identitetit dhe mentalitetit politik të kësaj 

kategorie shoqërore. Në këtë drejtim konstatuam ekzistencën e një fryme të fortë 

populiste në gjirin e saj, një fenomen gjithashtu i konstatuar edhe në modelin sovjetik. 

Kjo frymë populiste ishte produkt i përballjes së punonjësve me drejtuesit e 

ndërmarrjeve, burokratët dhe aparatçikët e regjimit mbi kontrollin e të mirave materiale e 

shërbimeve dhe pushtetit politik në vendet e punës. Gjithsesi kjo frymë përballjeje nuk u 

kristalizua në një kundërvënie të hapur të punëtorëve karshi regjimit. Shkakun kryesor 

për këtë impotencë politike e identifikuam tek mungesa e një ndërgjegjeje të plotë klasore 

të punëtorisë shqiptare, në vetvete një pasojë e kulturës së fortë rurale të pjesëtarëve të 

saj, si dhe në kontrollin e organizatave të punëtorisë nga regjimi si ‗leva‘ të tij. Punëtorët 

reagonin, kundrejt shtypjes së tyre nga burokratët, brenda kanaleve zyrtare, kryesisht 

përmes apelimit tek udhëheqësit e lartë partiakë, duke theksuar kësisoj karakterin populsit 

të botëkuptimit të tyre. Një rol tejet të rëndësishëm në drejtim të pranimit të regjimit nga 

punonjësit urbanë luajtën dhe politikat masive sociale dhe ato emancipuese të stalinizmit 

shqiptar. Natyra përkujdesëse e regjimit dhe qasja e tij përparimtare ndikuan në masë të 
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madhe në pranimin e barrës së trefishtë të punës së rëndë në ndërmarrje, kantiere e 

fabrika; mungesave të shumta në mallra konsumi dhe shërbime, si dhe tjetërsimit të 

pushtetit politik, mallrave dhe shërbimeve që u përkisnin punonjësve nga ana e 

aparatçikëve dhe burokratëve stalinistë. 

Në kapitullin e tretë dhe të fundit u përpoqëm të sintetizonim të dhënat e përfituara nga 

hulumtimi i letërkëmbimit të popullsisë me autoritetet staliniste shqiptare me teoritë 

kryesore shkencore mbi regjimet staliniste, me synim identifikimin e natyrës dhe 

dinamikës së regjimit shqiptar. Në pjesën e parë të kapitullit të tretë u ndalëm në 

evidentimin e aspekteve tipike staliniste të sistemit, duke ia nënshtruar realitetin shqiptar 

teorive shkencore mbi modelin  stalinist sovjetik. Si në aspektin politik ashtu dhe në atë 

ekonomik dhe kulturor regjimi shqiptar përbën një kopje tepër të ngjashme me modelin 

origjinal sovjetik. Gjithashtu edhe pasojat shoqërore të politikave të regjimit ishin tepër të 

ngjashme me rastin sovjetik. Në pjesën e dytë të kapitullit të tretë trajtuam 

përshtatshmërinë e paradigmave kryesore me rastin shqiptar. Analiza e jonë u përpoq të 

argumentonte papërshtatshmërinë e modelit shpjegues totalitar me faktet konkrete të 

nxjerra nga dokumentet arkivore të trajtuara në këtë studim. Kështu regjimi shqiptar nuk 

mund të cilësohet si një autokraci e tipit modern për shkak të natyrës neo-tradicionale të 

raporteve të pushtetit brenda tij. Përmbajtja tradicionale shpeshherë gjendej e mbuluar 

nën një formë moderne. Edhe mundësitë e regjimit për një kontroll total të aktiviteteve 

shoqërore ishin tepër të kufizuara, duke pasur parasysh kontekstin pre-modern shoqëror 

shqiptar dhe dobësitë e shumta të infrastrukturës administrative shtetërore. Më shumë se 

kaq, në kundërshtim me premisën totalitare të kontrollit total të shoqërisë nga ana e 

shtetit, nënvizuam pushtetin e madh të rrjeteve dhe tarafeve burokratike, rrjete të cilat në 

mjaft raste tjetërsonin politikat e qendrës në përputhje me interesat e tyre të ngushta ose 

rrethanat konkrete të terrenit. Në këtë drejtim kontrolli i strukturave të caktuara të shtetit 

nga ana e segmenteve të caktuara shoqërore përbën një fenomen tërësisht të 

paparashikuar në paradigmën totalitare. Edhe roli qendror i ideologjisë, gjithashtu një 

premisë e rëndësishme e teorisë totalitare, u trajtua nën një këndvështrim kritik. 

Megjithëse ideologjia staliniste luante një rol të rëndësishëm në botëkuptimin e 

udhëheqësve dhe aparatit stalinist shqiptar, nuk mund të pohojmë se në sjelljen e tyre ata 

qenë të kushtëzuar nga këto parime. Të shumta janë rastet e qasjes së tyre pragmatike 

ndaj problemeve të ndryshme të hasura. Gjithashtu edhe depërtimi i ideologjisë në 

komunikimin mes shtetasve dhe shtetarëve përbënte një fenomen nën këndvështrimin 

tonë sipërfaqësor. Edhe pse shumë nga konceptet ideologjike bolshevike përdoreshin 

rëndom, sidomos nga kategoritë shoqërore më të afërta me mesazhin e tij politik, 

prapëseprapë, për periudhën nën studim, nuk mund të flasim për një përthithje të 

ideologjisë nga kultura e thellë popullore. E kundërta gjithashtu ishte evidente. 

Mentalitetet dhe zakonet tradicionale pre-moderne dominonin për sa i përket pjesës 

dërrmuese të popullsisë: fshatarësisë dhe grupeve shoqërore më të distancuara nga elita 

staliniste. Një tjetër premisë themeltare e teorisë totalitare ishte dhe roli i rëndësishëm i 

terrorit në drejtim të stabilitetit dhe kapacitetit të sistemit stalinist. Në këtë aspekt 

theksuam papërshtatshmërinë e një skeme të këtillë interpretuese. Kjo sepse terrori 

shtetëror nuk mund të garantonte një stabilitet të atillë si ai që gëzoi regjimi shqiptar, dhe 

për një kohë aq të gjatë. Nëse terrori përbënte një mjet efikas disiplinimi ndaj segmenteve 

të caktuara shoqërore, ai do të kishte qenë tërësisht i pamjaftueshëm kundrejt masës 

dërrmuese të popullsisë. Përveç kësaj, nga hulumtimi i dokumenteve arkivore, u nënvizua 
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edhe fenomeni i përdorimit të aparatit shtypës së shtetit edhe nga aktorë jashtë aparatit. 

Denoncimi i zyrtarëve ose edhe shtetasve të thjeshtë nga individë të çdo kategorie 

shoqërore ishte një fenomen aq i përhapur sa dhe vetë koncepti i ekskluzivitetit të 

përdorimit të terrorit nga lart-poshtë na rezulton i pasaktë. Terrori, përveçse nga drejtuesit 

e regjimit, përdorej edhe nga shoqëria si një mjet efikas në funksion të realizimit të 

qëllimeve të ndryshme, qëllime të cilat në mjaft raste ishin në kundërshtim me vetë 

interesat e regjimit. Në këtë drejtim ndjesia e fortë e pasigurisë dhe paranojat e 

burokracisë staliniste shqiptare manipuloheshin, përdoreshin nga individë ose grupe 

shoqërore të caktuara. Në pjesën e fundit të studimit tonë u ndalëm tek trajtimi i natyrës 

dhe funksionit historik të regjimit stalinist shqiptar. Një pikë e rëndësishme në këtë 

drejtim ishte vendosja nën pikëpyetje e natyrës socialiste të sistemit. Prapambetja e 

madhe ekonomike dhe niveli i ulët i produktivitetit përbëjnë në këtë drejtim një pikë 

strategjike. Gjithashtu edhe kultura politike pre-moderne e pjesës dërrmuese të popullsisë 

mund të konsiderohet si një faktor përcaktues. Regjimi shqiptar, si çdo regjim stalinist 

tjetër, mund të konsiderohet si një despotizëm burokratik dhe kurrsesi si një regjim i tipit 

socialist. Një kategorizim i tillë do të binte tërësisht në kundërshtim me parimet 

themelore të teorisë marksiste. Një analizë, edhe sipërfaqësore, e marrëdhënieve 

shoqërore për periudhën nën studim nxjerr në dukje një shtresëzim shoqëror të 

papajtueshëm me parimet demokratike dhe barazimtare të socializmit teorik. Nga ana 

tjetër u trajtua edhe funksioni modernizues dhe politikat e gjera sociale të sistemit 

stalinist shqiptar. Edhe këto përbëjnë dy aspekte të hasura rëndom edhe në sistemet e 

tjera staliniste. Funksioni modernizues i regjimit ishte një pasojë e prapambetjes së thellë 

ekonomike, kulturore dhe politike të Shqipërisë në raport me shoqëritë e zhvilluara 

perëndimore. Modeli stalinist mund të interpretohet edhe si një shteg radikal modernizmi 

‗nga lart‘, një model alternativ zhvillimor karshi modelit klasik kapitalist. Nëse Modeli 

kapitalist perëndimor ishte produkt i ngritjes së Metodës kapitaliste të prodhimit 

nëpërmjet akumulimit të kapitalit nga ana e segmenteve të caktuara shoqërore, modeli 

stalinist sovjetik ishte produkt i ngritjes së një Metode burokratiko-kolektive prodhimi 

përmes akumulimit shtetëror të kapitalit. Tipari karakteristik i metodës staliniste ishte 

përshpejtimi përmes shtrëngimit shtetëror i këtij procesi, ndaj dhe natyra e tij e theksuar 

shtypëse. Ky përshpejtim diktohej nga nevojat politike të përballjes antagoniste me 

aparatet shtetërore kapitaliste të perëndimit. Karakteri i thellë social i regjimit shqiptar 

përbënte pa dyshim aspektin e tij më popullor, bazën reale të legjitimitetit të tij në mesin 

e popullsisë së gjerë. Sistemi mund të mos ishte socialist, por ai mund të cilësohet pa 

frikë si një regjim social radikal. Duke u përkujdesur për nevojat bazike të një shoqërie 

tejet të varfër; duke i garantuar masës së shtetasve të vet një standard minimal jetese, 

stalinizmi shqiptar përfitoi në këmbim një pranueshmëri e cila do ti garantonte atij një 

stabilitet afat-mesëm. 

Tipari dallues i sistemit politik shqiptar për periudhën nën studim ishte padyshim sundimi 

i shoqërisë nga një kastë burokratike e organizuar në mënyrë hierarkike, brenda së cilës 

dominonte fryma e raporteve patronalo-klienteliste. Ky grupim shoqëror e kishte 

formalizuar hegjemoninë e vetë shoqërore përmes strukturave partiake dhe kontrollit të 

tyre mbi gjithë aparatin shtetëror, si dhe kontrollit mbi shoqërinë përmes ‗levave‘ të saja. 

Si partia ashtu dhe ideologjia marksiste ishin veçse një mjet efikas kontrolli dhe 

legjitimimi në shërbim të këtij grupimi shoqëror. Ngelet për tu shpjeguar shkaku i këtij 

fenomeni. Përse sistemi shqiptar nuk mundi të përparonte në një drejtim më demokratik 
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dhe popullor? Përse ai degradoi në një sistem i cili mbronte interesat politike dhe 

ekonomike të një rrethi të ngushtë aparatçikësh? Çfarë informacioni na përcjellin letrat e 

popullsisë për të na ndihmuar ti japim një përgjigje këtyre pyetjeve? Gjatë këtij studimi 

kemi përmendur shkurtimisht ato faktorë të cilët nën këndvështrimin tonë mund të 

konsiderohen si shkaqe madhore të kësaj dinamike autoritare. Si fillim duhet pasur 

veçanërisht parasysh prapambetja e madhe e forcave të prodhimit në Shqipëri. Kjo 

prapambetje, e pranuar gjerësisht nga studiuesit e historisë sonë kombëtare, ishte baza e 

vërtetë e prapambetjes së marrëdhënieve shoqërore që karakterizonte panoramën sociale 

shqiptare të dekadave të para të shekullit të XX. Krahas ekonomive të pakta kapitaliste 

dhe grupeve shoqërore që ishin një produkt i drejtpërdrejtë i kësaj forme të re ekonomike: 

borgjezisë e proletariatit, tejet të kufizuara në numër, qëndronte Shqipëria e vërtetë, e 

karakterizuar nga mbijetesa e marrëdhënieve feudale të prodhimit, e prapambetjes së 

jashtëzakonshme të bujqësisë, sektorit kryesor të ekonomisë. Kapitalizmi agrar, një kusht 

i domosdoshëm zhvillimor, e kishte të pamundur afirmimin e tij për shkaqe të brendshme 

dhe të jashtme. Dominimi i pronave të mëdha çifligare në ultësirën perëndimore dhe 

pronësisë së vogël fshatare në pjesët e tjera të vendit e pengonin përqendrimin e tokës në 

duart e sipërmarrësve agrarë. Mungesa e kapitalit për të përmirësuar infrastrukturën 

bujqësore e mbante ende prodhimin të bazuar në metoda primitive dhe rrjedhimisht në 

produktivitet tepër të ulët. Në prapambetjen e bujqësisë ndikonin edhe shkaqe madhore të 

cilat ishin jashtë kontrollit të forcave shoqërore në Shqipëri. Si në të gjithë Ballkanin në 

veçanti, e në Evropën Lindore në përgjithësi, mbijetesa e institucioneve feudale ishte një 

pasojë e drejtpërdrejtë e ngritjes së ekonomive kapitaliste në perëndim të Kontinentit, dhe 

e transformimit të Evropës lindore në burim lëndësh të para dhe produktesh bujqësore me 

çmim të lirë për qendrat industriale të zhvilluara të perëndimit. Të nxitur nga penetrimi i 

ekonomisë monetare përmes shitjes së surplusit bujqësor në tregjet perëndimore klasat 

feudale në Ballkan përforcuan më shumë rendin agrar feudal, duke dëmtuar kësisoj 

formimin e një shtrese tregtare borgjeze vendase. Kthimi i krejt rajonit në një treg për 

manifakturën e fuqive të zhvilluara industriale e dëmtoi rëndë artizanatin tradicional dhe 

vështirësoi tejet mase ngritjen e një industrie lokale. Ky pozicionim në ‗periferi‘ të 

raporteve ekonomike globale, kjo marrëdhënie asimetrike shkëmbimesh do të diktonte 

edhe zhvillimin e avashtë dhe plot hope si të ekonomisë ashtu dhe të forcave të veçanta 

shoqërore në Shqipëri. Dekadat e para të pavarësisë së shtetit shqiptar dallohen pikërisht 

nga ashpërsia e përplasjeve shoqërore nga njëra anë dhe nga rreziku i vazhdueshëm ndaj 

pavarësisë kombëtare nga ana e shteteve të fuqishme perëndimore ose e fqinjëve 

ballkanikë nga ana tjetër. Përplasjet shoqërore ishin në masë të madhe një pasojë e 

bashkë-ekzistencës konfliktuale mes së vjetrës dhe së resë, mes forcave konservatore dhe 

atyre përparimtare. Klasa feudale osmane përpiqej me çdo mjet të konservonte pushtetin  

politik dhe ekonomik pavarësisht gërryerjes së bazës së pushtetit të vet nga forcat e reja 

të prodhimit që po lindnin mes shumë vështirësive. Në këtë përpjekje të saj kjo klasë 

pengonte zhvillimin ekonomik e shoqëror, e rrjedhimisht vinte nën rrezik pavarësinë 

kombëtare. Por klasa e vetme e cila mund të drejtonte përmbysjen e rendit të vjetër 

feudal: borgjezia, ishte ende ekonomikisht e politikisht e dobët, e paktë në numër dhe e 

pafuqishme të ndërmerrte një hap historik kaq madhor. Përvoja historike e Evropës 

perëndimore na dëshmon për faktin se vetëm borgjezia mund ti printe fshatarësisë, 

shumicës dërrmuese të popullsisë, në një shteg të tillë. Simbolika më e dukshme e kësaj 

pafuqie të borgjezisë shqiptare është padyshim pamundësia e saj për të ndërmarrë një 
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reformë agrare sipas modelit dominues së kohës, pafuqia e saj për ta vendosur ekonominë 

bujqësore në shinat e kapitalizmit. Në vendet perëndimore reformat agrare të cilat 

shënjuan çmontimin e rendit rural feudal u ndërmorën në shekujt e XVIII-XIX, në vendet 

kryesore të Ballkanit në fillimet e shekullit të XX, ndërsa në Shqipëri një reformë të tillë 

do ta zbatonin vetëm komunistët në vitin 1946. Atë që nuk e bëri dot për dekada me 

radhë borgjezia e dobët shqiptare e bënë komunistët në pak vite, duke dalë në skenë si 

udhëheqës së fshatarësisë gjatë Luftës së dytë botërore në përpjekjen e saj për çlirim 

kombëtar dhe emancipim ekonomik. Por, në ndryshim nga narrativa klasike e 

historiografisë komuniste shqiptare, PKSH nuk ishte një përfaqësuese reale e klasave të 

ulëta të shoqërisë shqiptare, nuk ishte një produkt i kushteve specifike social-ekonomike 

të vendit. Në Shqipëri nuk ekzistonte një klasë punëtore mjaftueshmërisht e madhe në 

numër dhe politikisht e ndërgjegjësuar në atë masë sa të shërbente si një forcë shtytëse në 

drejtim të demokratizimit dhe zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Njësoj si bolshevikët 

rusë kur erdhën në pushtet, edhe stalinistët shqiptarë nuk kishin një bazë reale shoqërore. 

Pushteti i tyre bazohej në organizimin e shkëlqyeshëm; në popullaritetin dhe 

legjitimitetin e fituar si çlirimtarë; në premtimet e tyre emancipuese kundrejt segmenteve 

të gjera të popullsisë; në mbështetjen nga jashtë të Fuqive aleate, në veçanti Jugosllavisë 

dhe BS; si dhe nga zotërimi i një force të madhe ushtarake, siç ishte UANÇ. Ndaj dhe 

përpjekja kryesore e komunistëve shqiptarë ishte pikërisht sigurimi i një baze shoqërore, 

përmes krijimit të një të tille ‗nga lart‘. Kjo bazë shoqërore mund të krijohej vetëm duke 

implementuar recetën klasike staliniste. Gjerësisht besohej nga komunistët shqiptarë se 

vetëm duke ndjekur shtegun sovjetik mund të arrihej në një kohë të shkurtër të nxirrej 

vendi nga prapambetja; të emancipohej shoqëria; të sigurohej pavarësia; e sigurisht të 

konsolidohej pushteti i tyre politik. Krijimi i një klase punëtore, bazës reale shoqërore të 

çdo force komuniste, nevojite ngritjen e një industrie moderne. Ngritja e një industrie 

moderne nuk mund të kryej pa një zhvillim të forcave prodhuese në bujqësi. Ndaj dhe 

vrulli i madh kolektivizues i regjimit. Projekti kooperativist synonte në rastin më të mirë 

një shtim të forcave prodhuese në bujqësi, dhe rrjedhimisht të prodhimit të domosdoshëm 

për financimin e procesit industrializues. Në rastin më të keq, siç ndodhi realisht, 

kooperativizmi do të ishte një metodë radikale porse efikase përthithjeje nga ana e shtetit 

të surplusit agrar. Kur surplusi nuk qe i mjaftueshëm për shkak të prodhimtarisë së ulët, 

atëherë përthithja shtetërore prekte rëndë interesat ekonomike më bazike të popullsisë 

rurale, duke e bërë shtrëngimin mjetin e vetëm efikas të kontrollit. Disfata madhore e 

regjimit ishte pikërisht ajo në pikën strategjike të produktivitetit bujqësor. Dështimi në 

këtë drejtim e ktheu krejt sistemin në një aparat autoritar burokratik i cili mbahej në 

këmbë përmes një bujkrobërie moderne. Nga ana tjetër ngritja e industrisë, shpenzimet 

ndaj së cilës konsumonin pjesën dërrmuese të buxhetit shtetëror, vuajti vazhdimisht ato 

dobësi karakteristike të çdo modeli industrial të ngritur në imitim të sistemit sovjetik, shto 

këtu edhe varfërinë e tejskajshme që karakterizonte Shqipërinë. Importimi i teknologjisë 

kufizohej nga eksportet e ulëta të një bujqësie me produktivitet tejet të ulët, ndaj vetëm 

përdorimi ekstensiv i krahëve të punës përmes mobilizimit e shtrëngimit ishte alternativa 

e vetme. Ndihmat dhe kreditë e vendeve më të zhvilluara të Bllokut socialist ishin 

faktorët e vetëm të cilët ndikonin pozitivisht në këtë drejtim. Mungesat në teknologji dhe 

kapitale ndikonin tejet negativisht në produktivitetin minimal të industrisë të sapo ngritur. 

Produktiviteti i ulët ishte gjithashtu edhe një pasojë e mungesës së punëtorëve dhe 

teknikëve të kualifikuar, si dhe e menaxhimit të dobët nga kuadro shpeshherë të paaftë. 
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Edhe politikat hiper-industriale të qarqeve drejtuese ndikuan negativisht. Regjimi 

shqiptar nuk i kishte burimet e jashtëzakonshme të Bashkimit Sovjetik, ndaj dhe 

industrializimi total sipas modelit stalinist në kushtet shqiptare përfaqësonte një aventurë 

ekonomike me pasoja të rënda për nivelin e jetesës së popullsisë. Dështimi ekonomik i 

regjimit na ndihmon të kuptojmë zhvillimet shoqërore dhe politike që e karakterizuan 

sistemin në periudhën nën studim. Produktiviteti i ulët shkaktoi logjikisht mungesa të 

shumta në mallra konsumi dhe shpërblime të ulëta për punonjësit. Teoria klasike 

marksiste jo më kot theksonte pikërisht bazën ekonomike të socializmit. Vetëm një 

ekonomi me produktivitet të lartë mund të garantonte mirëqenie ekonomike për të gjithë 

dhe demokratizimin e plotë të shoqërisë. Në kushtet e mungesave në mallra konsumi, 

konflikti shoqëror dhe mbizotërimi i një pakice të privilegjuar ndaj shumicës së 

popullsisë ishte një deduksion logjik. Pikërisht baza e ulët ekonomike përbën dhe 

shkakun final të autokracisë burokratike staliniste shqiptare. Kjo kastë burokratike 

formësohet në kushtet e kontrollit autoritar ndaj fshatarësisë të mbajtur forcërisht të 

lidhur me tokën; në kushtet e mungesës së një klase punëtore politikisht të aftë të 

përmbyste rendin ekzistues; në kushtet e kontrollit total të aparatit shtetëror mbi mjetet e 

prodhimit dhe shpërndarjes; në kushtet e një varfërie të madhe dhe produktiviteti të ulët; 

në kushtet e një kulture politike tradicionalisht anti-demokratike të diktuar nga niveli tejet 

i ulët arsimor i popullsisë; në kushtet e një presioni nga jashtë të prodhuar nga 

kundërvëniet tipike të Luftës së ftohtë, pa harruar dhe kërcënimin e zakonshëm e të 

vazhdueshëm nga ana e shteteve fqinje.  

Këto faktorë, nën këndvështrimin tonë, shpjegojnë ngritjen dhe qëndrueshmërinë e 

despotizmit burokratik shqiptar. Por, nga ana tjetër, nuk duhet lënë mënjanë edhe ato që 

mund të cilësohen si ‗arritje‘ të regjimit. Sigurisht që këtu termi ‗arritje‘ ka një kuptim 

relativ. Ato aspekte që nën një këndvështrim të caktuar konsiderohen si suksese, nën një 

këndvështrim tjetër mund fare mirë të cilësohen si zhvillime negative. Ndaj dhe 

pozicionimi i studiuesit dhe kriteret e përzgjedhura në gjykimin ndaj fenomeneve të 

veçantë përbëjnë një faktor përcaktues. Nën prizmin tonë mund të identifikohen disa 

aspekte të eksperiencës staliniste shqiptare të cilat mund të vlerësohen edhe si pozitive. 

Padyshim që shtysa e madhe modernizuese mund të renditet në këtë drejtim. Edhe këtu 

debati akademik mund të ndizet nisur nga konceptimi i ‗modernitetit‘. Nëse me 

modernitet dhe zhvillim do të nënkuptojmë vetëm një kopje të shtegut klasik perëndimor, 

të karakterizuar nga zhvillimi marrëdhënieve kapitaliste dhe demokracisë përfaqësuese 

liberale, padyshim që sistemi shqiptar nuk mund të kategorizohet si modern. Por nëse me 

modernitet do të nënkuptojmë disa fenomene më të gjera (si psh.: shtimin nëpërmjet 

teknologjisë dhe shkencës së prodhimit ekonomik – edhe kur ky proces nuk kontrollohet 

si në modelin perëndimor nga kapitali privat; ndryshimet madhore shoqërore që 

shkaktohen dhe i shoqërojnë ndryshimet ekonomike, e që karakterizohen së pari nga 

zëvendësimi i strukturave të vjetra me disa të reja, emancipimin klasor dhe gjinor të 

shtresave të gjera shoqërore; ndryshimet rrënjësore kulturore, ndryshime radikale në 

botëkuptimin dhe kulturën tradicionale të popullsisë dhe zëvendësimin e dokeve të vjetra 

me mënyra të reja mendimi dhe sjelljeje të bazuara në një qëndrim racional ndaj 

realitetit), pa dyshim që stalinizmi shqiptar ia vlen një analizë të vëmendshme në këtë 

drejtim. Duke sulmuar çdo institucion apo strukturë të vjetër shoqërore me agresivitetin 

që e karakterizonte, regjimi e shkëputi dramatikisht shoqërinë shqiptare nga tradita e saj, 

traditë që ishte një produkt i prapambetjes shekullore ekonomike; i tejkaloi ato forca që 
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mund të pengonin një zhvillim të shpejtë të së resë, duke hapur shtigje të reja dhe 

premtuese për masën e shqiptarëve. Por kjo ishte, në analizë të fundit, një fitore e 

përkorë. Sepse nga ana tjetër regjimi nuk mundi ti vendoste në binarë ekonomikë dhe 

politikë energjitë zhvilluese të vendit. Në mjaft drejtime ai thjesht i zëvendësoi vargonjtë 

e së shkuarës me ato të krijuara nga ai vetë, u kthye vetë në një pengesë ndaj forcave 

zhvilluese të shoqërisë. I shtrënguar nga baza tejet e prapambetur ekonomike e vendit, 

stalinizmi shqiptar ishte në mjaft drejtime një produkt i kompromisit me traditën, një ri-

përtëritje e së shkuarës nën një formë moderne. Degradimi i tij burokratik dhe despotik 

ishte pikërisht një ndër pasojat më të dukshme të paaftësisë së tij për të çliruar energjitë e 

mëdha shoqërore drejt përparimit. Paaftësia e tij për të përmbushur misionin modernizues 

dhe zhvillues karshi shoqërisë do të ishte në shkallë të fundit shkaku përfundimtar i 

papajtueshmërisë së tij me vetë shoqërinë.   

Gjithashtu edhe politikat sociale, ato emancipuese dhe afirmuese mund të renditen, nën 

këndvështrimin tonë, tek arritjet pozitive të regjimit. Edhe këtu, si në rastin e konceptit të 

modernitetit, këndvështrimi ideologjik i studiuesit është tejet i rëndësishëm për të kryer 

një gjykim. Ideologjia liberale dhe ajo konservatore gjithmonë e kanë trajtuar me dyshim 

përfshirjen e të drejtave sociale, krahas atyre civile dhe politike, tek te drejtat bazike të 

qenies njerëzore. Ndaj dhe një analizë nën prizmin liberal nuk do ta cilësonte karakterin e 

thellë social të stalinizmit shqiptar si një zhvillim pozitiv, përkundrazi: mund ta gjykonte 

atë si një dëm, si një praktikë që nxiti tek shoqëria zakonet e përtacisë, parazitizmit, 

pritshmërisë nga shteti, mbivendosjes shtypëse të publikes ndaj privates, etj. Kështu edhe 

një studiues me parime konservatore do të gjykonte negativisht ngritjen në poste pushteti 

dhe përgjegjësie të pjesëtarëve të popullit të thjeshtë duke përdorur argumente elitiste. 

Nën këndvështrimin tonë, të drejtat sociale përbëjnë një parakusht për realizimin e plotë e 

të drejtave civile dhe atyre politike. Ndaj dhe karakteri social dhe politikat emancipuese 

dhe afirmuese të regjimit shqiptar ishin zhvillime pozitive. Duke çliruar energjitë krijuese 

të popullit të thjeshtë regjimi mundi të realizonte shumë nga projektet e tij ekonomike 

dhe kulturore, dhe, më e rëndësishme akoma, mundësoi një zhvillim akoma më të thellë 

të vendit, zhvillim që do të ishte materializuar me të patjetër nëse nuk do të ishte bërë 

pengesë interesi politik i burokracisë partiako-shtetërore. Shkollimi dhe formimi 

profesional i një mase të gjerë të popullsisë ishte një hap i madh në drejtim të 

emancipimit politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor. Përkujdesja shëndetësore dhe 

sociale ndaj shtresave më të dobëta krijoi tek solidariteti shoqëror bazën më të fortë 

komunitare. Por edhe në këtë drejtim krahas sukseseve qëndrojnë edhe dështimet. Nëse 

nga njëra anë stalinizmi shqiptar ngriti një sistem përkujdesës të admirueshëm, nga ana 

tjetër ai ngriti dhe një aparat shtypës dhe diskriminues anti-demokratik. Në mjaft raste 

parimet e solidaritetit dhe barazisë u nëpërkëmbën në praktikë nga privilegjet dhe 

autoritarizmi i të paktëve në kurrizin e të shumtëve. Afirmimi në poste pushteti dhe 

profesioni për disa u paralelizua në kahun e kundërt  me degradimin në shtetas të dorës së 

dytë për të tjerë. Pikërisht ky kompleksitet, kjo bashkësi kontradiktash përbën dhe 

natyrën reale të stalinizmit shqiptar. Nga njëra anë aspektet ultra-moderne së bashku me 

ato neo-tradicionale; aspektet sociale, emancipuese dhe afirmuese së bashku me ato 

privilegjuese, diskriminuese dhe autoritare; aspektet zhvillimore së bashku me ato 

konservatore; aspektet demokratike dhe popullore së bashku me despotizmin dhe 

pushtetin e rrjeteve oligarkike; aspektet gjithëpërfshirëse dhe solidare së bashku me ato 

përjashtuese dhe stigmatizuese, etj. Siç e thamë edhe më lartë në këtë studim, pikërisht 
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tek kontradiktat e shumta mes aspekteve të tij të ndryshme gjendet dhe pika e dobët e 

sistemit, shkaku i shembjes së tij në vitet 90-të të shek. XX.  
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1. Dokumente arkivore të cituara 

 

AQSH (Arkivi Qendror i Shtetit) 

FONDI NR. 14, (STR) (Arkivi i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë – 

Struktura)   

 

Viti 1960 

DOSJA 806: ―Letra drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga të burgosur dhe 

familjet e tyre që kërkojnë rishqyrtimin e akuzës së dënimit‖. 

DOSJA 809: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga persona të ndryshëm 

për heqjen e cilësimit të titullit kulak‖. 

DOSJA 810: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga elementë të ndryshëm 

të cilët kërkojnë tu jepet karta e frontit‖. 

DOSJA 811: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë sekretar nga persona të 

ndryshëm, të cilët kërkojnë të ndërhyhet tu jepet vizë të afërmve të tyre që kanë jashtë 

shtetit për të ardhur në Shqipëri si edhe për tu dhënë leje për të shkuar në disa vende ku 

kanë të afërmit e tyre‖. 

DOSJA 812: ―Letra drejtuar KQ të PPSH dhe shokut Enver për çështje të interesit të 

përgjithshëm ...‖. 

DOSJA 813: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga persona të ndryshëm 

për çështjen e urbanizimit‖. 

DOSJA 814: ―Letra anonime drejtuar shokut Enver Hoxha me përmbajtje armiqësore‖. 

DOSJA 815: ―Letra anonime drejtuar SH. Enver Hoxha dhe shokëve të tjerë ...‖ 

DOSJA 816: ―Letra të dërguara në KQ të PPSH nga komunistë dhe persona të ndryshëm 

për përbërjen jo të mirë politike të disa komunistëve‖. 

DOSJA 817: ―Letra të dërguara në KQ të PPSH nga persona të ndryshëm me anë e të 

cilave sinjalizojnë për punë të dobët të komunistëve‖. 

DOSJA 818: ―Lutje nga persona të ndryshëm dërguar në KQ të PPSH për trajtim jo të 

mirë që u bëhet nga ana e kuadrove në rrethe‖. 

DOSJA 819: ―Letra drejtuar shokut Enver nga persona të ndryshëm për trajtimin e 

invalidëve dhe pensionistëve‖. 

DOSJA 820: ―Letër e Thoma V. drejtuar shokut Enver për disa kuadro partie dhe pushtetit 

që janë transferuar nga Tirana dhe anasjelltas, që nuk marrin me vete familjet e tyre‖. 

DOSJA 821: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë të KQ dhe PPSH nga 

persona të ndryshëm për shkelje të legjislacionit në punë‖. 
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DOSJA 822: ―Letra nga persona të ndryshëm drejtuar shokëve udhëheqësa të partisë me 

anën e të cilave kërkojnë sqarime për pozitën shoqërore të tyre dhe të afërmve të tyre‖. 

DOSJA 823: ―Letra drejtuar shokut Enver nga elementë të ndryshëm për strehim‖. 

DOSJA 824: ―Letra dërguar shokut Enver nga persona të përjashtuar nga partia për 

veprimtari antiparti dhe dezertim në radhët e UNÇL të cilët e quajnë të pa drejtë këtë 

masë dhe kërkojnë të shifet vendimi i marrë nga KP i rretheve‖. 

DOSJA 825: ―Letra dërguar shokut Enver dhe shokëve të tjerë komunistë të cilët kërkojnë 

shlyerjen e masave ndëshkimore‖. 

DOSJA 826: ―Lutje nga komunistët drejtuar KQ të PPSH dhe SH. Enver me anë e të 

cilave kërkojnë të ndërhyhet për tu dhënë lidhjen e partisë‖. 

DOSJA 827: ―Lutje nga persona të ndryshëm, drejtuar KQ dhe shokut Enver, me anën e të 

cilave kërkojnë shkarkime dhe ndërhyrje pranë KP të rretheve për pranimin dhe 

ripranimin e tyre në parti‖. 

DOSJA 828: Letra dërguar Sh. Enver dhe shokëve të tjerë sekretar të KQ të PPSH nga 

persona të ndryshëm me anë e të cilave kërkojnë punë, transferim në Tiranë e Durrës, 

kërkesa për punëra më të mira si dhe për pushim nga puna‖. 

DOSJA 830: ―Letra dërguar shokut Enver dhe shokëve të tjerë, nga persona të ndryshëm, 

me anën e të cilave kërkojnë të largohen nga fshati dhe të vendosen në punë në 

ndërmarrjet shtetërore‖. 

DOSJA 831: ―Letra drejtuar shokut Enver nga persona të ndryshëm për njohje vjetërsie 

në punë dhe për çështje pensionesh‖. 

DOSJA 832: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë të udhëheqjes nga elementa 

të ndryshëm për dhënie pensionesh dhe ndihmash‖. 

DOSJA 833: ―Letra drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë sekretar të KQ të PPSH 

nga elementë të ndryshëm, me anën e te cilave kërkojnë të drejtë studimi dhe bursë‖. 

DOSJA 834: ―Letra drejtuar shokut Enver, shokëve të tjerë dhe KQ të PPSH nga persona 

të ndryshëm me anën e të cilave kërkojnë të dërgohen për studime në shkollën e Partisë 

V.I.Lenin dhe në shkollën e lartë të PK të Bashkimit Sovjetik‖. 

DOSJA 835: ―Letra nga persona të ndryshëm, drejtuar shokut Enver me anën e të cilave 

kërkojnë të dërgohen për mjekime jashtë shtetit‖. 

DOSJA 836: ―Letra nga familje dëshmorësh dhe persona të tjerë me anën e të cilave 

kërkojnë të ndihmohen për të sjelljë në Shqipëri eshtrat e të afërmëve të tyre dhe për tu 

vënë disa rrugëve emrat e dëshmorëve‖. 

DOSJA 837: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga prindër dhe të afërmit 

e djemëve të vrarë në kohën e kryerjes së shërbimit ushtarak të cilët kërkojnë të dinë 

rrethanat e vrasjes dhe si konsiderohet rënia e tyre‖. 

DOSJA 840: ―Ankesa dhe përgjigje për probleme të ndryshme, drejtuar shokut Enver  kur 

ka vizituar qytetin e Peshkopisë dhe Burrelit‖. 

DOSJA 841: ―Letra falënderimi drejtuar shokut Enver dhe Partisë nga persona të 

ndryshëm për ndihmën që u ka dhënë partia dhe për sukseset që po arrihen në vendin 

tonë‖. 
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DOSJA 842: ―Letra drejtuar shokut Enver, dhe komitetit qendror të PPSH nga elementë të 

ndryshëm për çështje pashaportizimi‖. 

DOSJA 846: ―Letra drejtuar shokut Enver dhe KQ nga persona të ndryshëm të cilët nuk 

janë dakort me kritikat dhe akuzat që u janë bërë në Parti dhe në shtyp‖. 

DOSJA 847: ―Letra autokritike drejtuar shokut Enver dhe KQ të PPSH nga persona të 

ndryshëm me anën e të cilave pendohen për gabimet që kanë bërë si dhe letra që dënojnë 

tradhëtinë e pjesëtarëve të familjes së tyre‖. 

DOSJA 848: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë të KQ të PPSH nga 

persona të ndryshëm për shtetëzimin e pasurisë se tyre‖. 

DOSJA 849: ―Lutje drejtuar SH. Enver dhe shokëve të tjerë udhëheqës nga elementë të 

ndryshmë për spostim toke dhe marrje toke nga fermat dhe kooperativat buqësore‖. 

DOSJA 850: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga persona të ndryshëm 

për tatim fitimet mbi të ardhurat‖. 

DOSJA 851: ―Letra drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga persona të ndryshëm 

me anën e të cilave kërkojnë tu falen detyrimet që kanë karshi shtetit dhe Partisë‖. 

DOSJA 852: ―Lutje drejtuar SH. Enver dhe shokëve të tjerë nga persona të ndryshëm për 

dhënie kredish‖. 

DOSJA 853: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë të KQ nga persona të 

ndryshëm, për të dalë nga kooperativa buqësore për lënien e kafshëve të punës më shumë 

se sa përcaktohet në statusin e koop.‖. 

DOSJA 855: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë sekretar nga persona të 

ndryshëm, kërkojnë të ndërhyet për tu furnizuar me bereqet etj‖. 

DOSJA 856: ―Lutje drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë nga persona të ndryshëm të 

cilët kërkojnë të ndërhyet për tu siguruar dritën elektrike dhe ujë të pijshëm‖. 

DOSJA 858: ―Letra drejtuar shokut Enver nga persona të ndryshëm për sistemimin e 

fëmijëve të tyre në çerdhe, kopshte dhe shtëpi fëmije‖ 

DOSJA 859: ―Letër nga një grup të rinjsh nga Leskoviku për qëndrimin e disa personave 

zyrtarë në një martesë që është bërë midis dy të rinjve me dashuri‖. 

DOSJA 860: ―Letra nga vajza që kanë lindur fëmijë jashtë martese, drejtuar shokut Enver 

me anë të cilave kërkojnë të ndihmohen dhe të merren në mbrojtje nga ana e shtetit‖. 

DOSJA 862: ―Letra drejtuar shokut Enver nga nxënës shkolle të cilët, kërkojnë të lidhin 

korrespondencë  me fëmijët e SH. Enver‖. 

DOSJA 863: ―Letra nga familje dëshmorësh dhe korrespondencë e SH. Enver me familje 

dëshmorësh për çështje të ndryshme personale‖. 

DOSJA 865: ―Letër drejtuar shokut Enver nga persona të ndryshëm për luftën kundër 

paragjykimeve dhe zakoneve të vjetra‖. 

DOSJA 866: ―Letra nga persona të ndryshëm dërguar SH. Enver për qëndrime jo korrekte 

dhe imorale të kuadrove‖. 

DOSJA 867: ―Lutje nga persona të ndryshëm drejtuar SH. Enver dhe shokëve të tjerë për 

divorcet dhe mosmarrëveshjet familjare‖. 
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DOSJA 868: ―Letra nga persona të ndryshëm drejtuar shokut Enver dhe shokëve të tjerë 

për marrjen e tokës dhe kopështit personal nga ana e kooperativave buqësore‖. 

DOSJA 879: ―Letra dhe ankesa nga persona të ndryshëm drejtuar shokut Enver për këto 

çështje: Për tokat, bagëtitë dhe gjithçka janë marrë nga ferma pa shpërblim; Kërkojnë të 

ndërhyet tu lihen bagëtitë familjeve që punojnë në fermë..‖ 

DOSJA 882: ―Letër e organizatës bazë të partisë të katundit Shtikë drejtuar KQ të PPSH 

për disa elementë që nuk e meritojnë të dërgohen për studime jashtë shtetit‖. 

 

Viti 1961 

DOSJA 752: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të 

ndryshëm me anën e të cilave kërkojnë të pranohen ose të ripranohen në Parti, etj‖. 

DOSJA 753: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga komunistë të 

ndryshëm me anën e të cilave kërkojnë lidhjen e Partisë ose ankohen për organet e 

Partisë që nuk i marrin në lidhje, etj‖. 

DOSJA 754: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm me anën e të cilave e quajnë të pa drejtë 

masën e përjashtimit nga Partia, etj‖. 

DOSJA 755: ―Letra dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga komunistët me anën e të 

cilave e quajnë të pa drejtë masën ndëshkimore ose kërkojnë të shlyhet masa e dhënë, 

etj‖. 

DOSJA 756: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, me anën e të cilave ankohen për trajtimin e tyre jo të mirë‖. 

DOSJA 757: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH  nga persona të ndryshëm, me anë të të cilave informojnë ose 

ankohen për qëndrimin, punën dhe sjelljet jo të mira të komunistëve e kuadrove të Partisë 

e pushtetit etj‖. 

DOSJA 758: ―Letra dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga komunistë e kuadro 

partie, me anën e të cilave kërkojnë të dërgohen për studime në shkollën e partisë 

“V.I.Lenin” ose të çregjistrohen për arsye familjare etj‖. 

DOSJA 759: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver Hoxha dhe 

sekretarëve të tjerë të KQ të PPSH nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave 

kërkojnë të drejtë studimi e bursë në shkollat e larta, të ndërrojnë fakultetet, në shkolla 2-

3 vjeçare të Fakultetit Ekonomik, Juridik etj‖. 

DOSJA 761: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH,  shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm, me anën e të cilëve kërkojnë bursë dhe të 

drejtë studimi në shkollat e mesme, teknikumet e kurset e ndryshme,etj‖. 

DOSJA 762: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave ankohen për prerjen e 

bursës, largimin e përjashtimin nga shkollat e larta, shkollat e mesme, teknikumet e 

kurset e ndryshme, kërkojnë të rijapin provimet‖. 
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DOSJA 765: ―Letra e telegrame dërguar KQ, shokut Enver e sekretarëve të tjerë të KQ të 

PPSH nga  persona të ndryshëm me anën e të cilave kërkojnë të dërgohen në ndonjë kurs 

për arsimtar, kryetar kooperative, shofer, ekonomist, etj‖. 

DOSJA769: ―Letra dërguar shokut Enver dhe KQ të PPSH nga persona të ndryshëm, me 

anën e të cilave kërkojnë të dërgohen në azilin e pleqëve, të pranohen fëmijët e tyre në 

shtëpinë e fëmijës ose të lirohen nga shkollat e edukimit etj‖. 

DOSJA 771: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave ankohen për transferim ose 

kërkojnë të transferohen nga një punë ose rreth në tjetrin ose kërkojnë punë më të mirë, 

etj‖. 

DOSJA 772: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver e sekretarëve të tjerë 

të KQ të PPSH nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave ankohen për pushim nga 

puna, shkarkim nga detyra ose ulje nga përgjegjësia‖. 

DOSJA 773: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave kërkojnë punë, punë të 

lehtë ose sipas profesionit, etj‖. 

DOSJA 779: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, me anën e të cilave kërkojnë të mjekohen brenda ose jashtë shtetit, 

falenderojnë për interesin e treguar, etj‖. 

DOSJA 780: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH , shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm me anën e të cileve ankohen për çështjet e 

pashaportizimit, etj‖. 

DOSJA 781: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, me anën e të cilave ankohen për shtetëzimin, shpronësimin, marrjen 

e shtëpisë dhe që kërkojnë t‟u kthehet, etj‖. 

DOSJA 783: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver e sekretarëve të tjerë 

të KQ të PPSH, me anën e të cilave kërkojnë t`u lirohet shtëpia nga qeraxhinjt, t`u jepet 

bazë materiale për ndërtim e meremetim shtëpish, etj‖. 

DOSJA 784: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave kërkojnë strehim, 

zgjerim strehimi ose kondita më të mira strehimi, etj‖. 

DOSJA 788: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver e sekretarëve të tjerë 

të KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm, me anën e të cilave kërkojnë pension pune ose 

pension familjar, njohjen e vjetërsisë dhe rritjen e pensionit, ankohen për prerjen e 

pensionit, etj‖. 

DOSJA 789: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, nga persona të ndryshëm, me anën 

e të cilave kërkojnë të ndihmohen nga shteti, kooperativa bujqësore ose kryqi i kuq‖. 

DOSJA 790: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver nga persona të 

ndryshëm, me anën e të cilave ankohen ose informojnë për futjen me forcë në kooperativë 

buqësore, për gjendjen, dobësitë dhe padrejtësitë që u bëhen atyre si dhe kërkojnë të 

pranohen anëtarë të kooperativës bujqësore‖. 
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DOSJA 792: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të 

ndryshëm, me anën e të cilave ankohen për marrjen, spostimin ose pakësimin e kopshtit 

dhe të bagëtive personale nga kooperativat bujqësore dhe ndërmarrjet shtetërore etj‖. 

DOSJA 795: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga 

kooperativistë, fshatarë individualë, punëtorë e persona të tjerë që informojnë dhe 

ankohen për mos furnizimin me bukë, drithë e sende të tjera ushqimore nga shteti ose 

kooperativa bujqësore të shpërblehet për ditët e punës në kooperativë, etj‖. 

DOSJA 808: “Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të 

ndryshëm, me anën e të cilave kërkojnë të dalin ose të mos dalin nga kooperativat 

bujqësore, të largohen nga fshati në qytet dhe të punojnë në ndërmarrjet shtetërore, etj‖. 

DOSJA 809: ―Letra dërguar shokut Enver Hoxha dhe KQ të PPSH nga persona të 

ndryshëm, me anën e të cilave ankohen për probleme të sportit‖. 

DOSJA 881: ―Letra e telegrame dërguar shokut Enver dhe KQ të PPSH nga persona të 

ndryshëm, me anën e të cilave kërkojnë leje për të ushtruar profesionin privat‖. 

DOSJA 814: ―Letra drejtuar shokut Enver dhe KQ të PPSH nga persona të ndryshëm, me 

anën e të cilave kërkojnë të ngrejnë kisha e xhami, të lejohen të frekuentojnë këto‖. 

DOSJA 817: ―Letra drejtuar shokut Enver dhe KQ të PPSH nga persona që bëjnë vërejtje 

për materialet dhe artikujt e botuar në gazetën “Zëri i Popullit” etj‖. 

DOSJA 819: ―Letra dërguar shokut Enver dhe KQ të PPSH nga kolektiva studentësh 

jashtë shtetit dhe persona të ndryshëm, me anën e të cilave solidarizohen me vijën e 

drejtë të Partisë, lidhur me demaskimin e grupit tradhtar të Teme Sejkos me shokë dhe 

propozojnë për dhënien e dënimit maksimal ndaj tyre, angazhohen për rritjen e 

vigjilencës dhe mbrojtjen Atdheut‖. 

DOSJA 842: ―Letër dërguar shokut Enver Hoxha nga Muharrem D., me punë pranë 

NTSHA Ura Vajgurore Berat, me anën e të cilës ankohet se e kanë përjashtuar nga 

BRPSH, sepse u fejua me një vajzë me qëndrim të keq politik‖. 

DOSJA 849: ―Letra dërguar shokut Enver Hoxha, sekretar i parë i KQ të PPSH nga Mitro 

R. dhe Mustafa V., nga katundi Humelicë / të cilët kanë qenë në Argjentinë, dhe kohët e 

fundit janë kthyer në atdhe me anën e të cilave urojnë me rastin e festave 7 prill, 24 majit, 

10 korrikut dhe 28-29 nëntorit 1961, flasin për të kaluarën e zezë të popullit shqiptar; për 

patriotizmin, për sukseset e arritura nën udhëheqjen e Partisë në vendin tonë, për 

bashkimin e kooperativës bujqësore Humelië–Pican, dënojnë veprimtarinë armiqësore të 

Teme Sejkos e Panajot Plakut‖. 

DOSJA 884: ―Letra dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të ndryshëm, me 

anën e të cilave dënojnë veprimtaritë armiqësorë të pjesëtarëve të familjes së tyre dhe 

solidarizohen me vijën e drejtë të PPSH‖. 

DOSJA 894: “Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të 

ndryshëm, me anën e të cilave ankohen për çështje familjare, marrëdhënie jo të mira 

bashkëshortore, divorce, për lindje jashtë martese, për fëmijët që i ka marrë gruaja ose 

burri dhe që duhet ti ketë njëra palë‖. 

DOSJA 895: ―Letra dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të ndryshëm, me 

anën e të cilave kërkojnë të shkojnë jashtë shtetit për të parë të afërmit ose të lejohen të 



264 
 

afërmit e tyre që ndodhen në vende të tjera që të vijnë në Shqipëri për gjithmonë ose për 

vizitë‖. 

DOSJA 896: ―Letra e ankesa dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga shtetas 

shqiptarë dhe të huaj, që kërkojnë të martohen, t‟u jepet viza për të ardhur ose shkuar 

pranë bashkëshortëve, ankohen për ndarjen, etj. (Kryesisht janë sovjetike, polake, etj.)‖. 

DOSJA 901: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH, shokut Enver dhe sekretarëve të 

tjerë të KQ të PPSH me anën e të cilave kërkojnë, të pushohet çështja penale, të 

anullohen vendimet e marra nga gjykata; për mbrojtje ligjshmërie, ankohen për shkelje 

ligjshmërie, etj‖. 

DOSJA 902: ―Letra e telegrame dërguar shokut Enver dhe KQ të PPSH, nga të burgosur 

e familjet e tyre, që kërkojnë faljen ose uljen e dënimit, lirimin nga burgu, etj‖. 

DOSJA 903: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga persona të 

dëbuar e të internuar dhe pjesëtarë të familjes që ankohen për masën e marrë dhe 

kërkojnë anullimin e vendimit ose lirimin e tyre‖. 

DOSJA 904: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga të burgosurit 

dhe të internuarit (pjesëtar të familjes) që ankohen për trajtimin e tyre, kërkojnë të 

mjekohen, të transferohen ose jo në vend tjetër‖. 

DOSJA 905: ―Letra e telegrame dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver nga të arrestuar e 

të burgosur dhe pjesëtarë të familjes që e konsiderojnë të pa drejtë arrestimin ose 

dënimin e tyre dhe kërkojnë rishikimin e akuzës, etj‖. 

DOSJA 906: ―Letër anonime dërguar shokut Enver Hoxha, me anën e të cilës informojnë 

se në fshatin Trevëllazën gjoja ka mbetur një grup i “Teme Sejkos” pa u zbuluar‖. 

DOSJA 907: ―Letra anonime dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver, me anën e të cilave 

informojnë për dhënien e të drejtës studimit pa të drejtë djalit të Xhevat K. si dhe heqjen 

nga arsimi të Tefta M. mbasi nuk ka arsimin përkatës‖. 

DOSJA 908: ―Letra anonime dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver, me anën e të cilave 

ankohen për lëvizje kuadri, të vendosen me punë, të mos ushtrohet profesioni shofer 

privat, etj‖. 

DOSJA 909: ―Letra anonime dërguar KQ të PPSH, dhe shokut Enver, me anën e të cilave 

informojnë për punën dhe sjelljen e komunistëve, e kuadrove të Partisë e pushtetit‖. 

DOSJA 910: ―Telegram anonim dërguar shokut Haki Toska, me anën e të cilës informon 

se në ndarjen e shtëpive gjoja ka padrejtësi‖. 

DOSJA 911: ―Letra anonime dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver, me anën e të cilave 

ankohen për kryetarët e kooperativave bujqësore, informojnë për disa të meta në drejtim 

të zgjedhjes së kryesisë së kooperativës‖. 

DOSJA 912: ―Letra anonime dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver, me anën e të cilave 

informojnë për disa dobësi të punës në sektorin e tregtisë, lidhur me furnizimin jo të 

rregullt me bukë‖. 

DOSJA 913: ―Letra anonime dërguar KQ të PPSH dhe shokut Enver, me përmbajtje 

armiqësore‖. 
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Figura 1: Lista e dosjeve të veçanta të Degës së përgjithshme pranë KQ të PPSH-së për vitin 

1960, ku ruhen letrat e shtetasve drejtuar udhëheqësve të lartë dhe KQ. AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1960, Lista 16. 
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Figura 2: Fragment nga letra e të dënuarit penal për krime politike Velo A. drejtuar Enver 

Hoxhës, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 806, Fl. 6. 
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Figura 3: Fragment nga letra e fshatarit Mustafa M. drejtuar KQ, me objekt lutje për heqjen e 

cilësimit ‘kulak’, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 809, Fl. 8. 
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Figura 4: Kartela e evidencës së letrës së Belkiz V. drejtuar Enver Hoxhës me objekt kërkesën 

për largim nga territori. Shënimi në cep të letrës është i Enver Hoxhës. AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1960, D. 811, Fl. 18. 
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Figura 5: Shkresë informuese e Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit drejtuar KQ mbi shkaqet e 

refuzimit të lejes për dalje nga territori për shtetasen shqiptare me kombësi italiane Ana B, 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 865, Fl. 9-13. 
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Figura 6: Letër anonime e firmosur ‘Vigjilenca’ drejtuar KQ, ku denoncohej prania e 

elementëve me të shkuar politike anti-komuniste në Laknas të Tiranës, AQSH, Fondi 14 (STR), 

Viti 1960, D. 815, Fl. 45. 
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Figura 7: Informacion i aparatit të KQ për Hysni Kapon mbi verifikimin e një ankese për 

abuzime në shpërndarjen e apartamenteve. Në cepin e shkresës mund të shihet shënimi i Hysni 

Kapos, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 823, Fl. 133. 
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Figura 8: Informacion i Drejtorisë Industri Ndërtim pranë KQ për Enver Hoxhën, mbi një 

ankesë për abuzime në shpërndarjen e apartamenteve. Në qendër të shkresës mund të shihet 

shënimi i Enver Hoxhës, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 823, Fl. 26. 
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Figura 9: Letër fyese e emigrantit politik Hysen Q. nga Bostoni, SHBA, drejtuar Enver Hoxhës, 

AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 913, Fl. 61. 
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Figura 10: Letër anonime nga fshatrat e Librazhdit drejtuar KQ, me objekt lutje kundër 

kolektivizimit të mjeteve të prodhimit bujqësor, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 913, Fl. 

31. 
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Figura 11: Foto e fëmijës së një çifti shqiptaro-sovjetik bashkëngjitur letrës së shtetases 

sovjetike Regina D. nga Republika Socialiste Sovjetike e Letonisë drejtuar Enver Hoxhës, me 

objekt lutje për bashkim familjar, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 896, Fl. 88. 
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Figura 12: Letra e të dënuarit penal për krime ordinere Besnik B. drejtuar KQ me objekt protestë 

për trajtimin çnjerëzor në Burgun e Vlorës, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 904, Fl. 21. 
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Figura 13: Letër anonime nga Durrësi drejtuar KQ, me objekt denoncimin e individëve të 

caktuar për shkaqe biografike familjare, AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1961, D. 909, Fl. 2. 
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Figura 14: Pusullë dorëzuar Enver Hoxhës gjatë vizitës së tij në krahinën e Matit nga Qamil G. 

nga Burreli, me objekt lutje për një takim. AQSH, Fondi 14 (STR), Viti 1960, D. 840, Fl.14. 
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Figura 15: Letër e punëtorit Rexhep F. nga Durrësi drejtuar Enver Hoxhës, me objekt 

solidarizimin dhe kërkesën për ekzekutim publik të ‘grupit të Teme Sejkos’,  AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 819, Fl. 2. 
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Figura 16: Fragment nga letra e Halime S. nga Vlora drejtuar KQ, me objekt mohimin e të 

vëllait të dënuar nga organet e drejtësisë për vepra penale të karakterit politik, AQSH, Fondi 14 

(STR), Viti 1961, D. 884, Fl. 3. 
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