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Aleksandër Meksi - Fillojmë punimet. Marrim në shqyrtim projektligjin “Për amnistinë”. 

Në emër të Këshillit të Ministrave fjalën e ka Ministri i Drejtësisë Shefqet Muçi.  
Shefqet Muçi - … Ky projektligj i kapërcen caqet e një amnistie klasike, sepse nuk 

kufizohet, vetëm në problemin e faljes së dënimeve dhe në pushimin e ndjekjeve penale, 
karakteristika këto të amnistisë, por shtrihet edhe në mjaft probleme që lidhen me institutin e 
rehabilitimit, dhe rikthimin, aq sa mund të bëhet tani, të të drejtave që u janë cenuar ose 
mohuar personave të dënuar për vepra penale të karakterit politik. Këtë karakter të veçantë të 
saj e shpreh edhe fakti se ajo shtrihet edhe ndaj personave të internuar në rrugë 
administrative nga komisioni qendror i internim-dëbimeve, domethënë pa vendim gjyqësor. 
Në këtë vështrim kjo është një amnisti sui generis, që në thelb ka natyrën e një pafajësie të 
përgjithshme, që ndoshta përbën një rast unikal në praktikën botërore.  

Në hartimin e këtij projektligji Qeveria ka mbajtur parasysh se në këtë çështje nuk 
ndodhemi para gabimeve të gjykatave, që mund të ndreqen në rrugë gjyqësore, gjë që mund 
të bëhet në raste të veçanta, por para një vije politike të gabuar dhe antidemokratike të 
partisë në pushtet në fushën e legjislacionit dhe të politikës penale, e cila impononte politikën 
e vet totalitare në shoqëri dhe në shtet. Pasojat e rënda të një politike të gabuar mund të 
ndreqen me qëndrime, veprime dhe akte ligjore që distancohen prej saj dhe që mbështeten 
në parime thellësisht demokratike. Nga kjo amnisti e veçantë do të rehabilitohen edhe të 
dënuarit politikë që kanë vdekur.  

Projektligji i paraqitur synon të zgjidhë këto probleme kryesore: të amnistojë shtetasit 
shqiptarë që janë arratisur nga Shqipëria gjatë luftës ose pas Çlirimit të vendit për t’u 
shpëtuar ndjekjeve penale për shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së tyre antikomuniste 
ose të prejardhjes klasore. Në bazë të dekretit nr. 3005, datë 23.11.1959, që bën fjalë për 
amnistinë e shtetasve shqiptarë të arratisur jashtë shtetit, amnistoheshin të gjithë të arratisurit 
që do të ktheheshin në atdhe, me përjashtim të 207 vetave, të radhitur në një listë të 
posaçme, në krye të së cilës qëndronte ish-mbreti Zog. Në projektligjin e paraqitur 
amnistohen të gjithë të arratisurit, në qoftë se nuk ndiqen për krime të tjera të rënda ndaj 
popullit gjatë ose pas luftës, si vrasje, djegie etj. Përjashtohet vetëm familja mbretërore, së 
cilës i është ndaluar kthimi në Shqipëri nga Asambleja Kushtetuese më 1946 me ligj të 
veçantë.  

Nga kjo amnisti përfitojnë edhe të gjithë shtetasit shqiptarë që kanë kaluar kufirin në 
mënyrë të paligjshme, përfshirë edhe ushtarakët, në mënyrë individuale apo në formën e 
eksodit, që mori përmasa të mëdha që nga korriku i vitit të kaluar. Theksojmë se për të gjithë 
këta amnistia kap vetëm veprën penale të kalimit të paligjshëm të kufiri t shtetëror, ndërsa për 
vepra të tjera penale ata do të përgjigjen, për shembull, për vrasje, vjedhje, grabitje, 
përdhunime etj.  

Sipas nenit 2 të projektligjit, u falet vuajtja e mëtejshme e dënimit të gjithë personave të 
dënuar për krime kundër shtetit dhe për moskallëzim të këtyre krimeve, duke përjashtuar 
vetëm ata që kanë kryer akte terrori dhe diversioni, të shoqëruara me vdekje ose me pasoja 
të tjera të rënda. Për shembull, nuk përfitojnë nga amnistia ata që kanë vrarë ushtarë në kufi 
për t’u arratisur ose ata që kanë djegur objekte të ndryshme etj.  

Në projekt është parashikuar amnistia edhe për persona që janë duke vuajtur dënimin për 
vepra penale, të cilat, ndonëse nuk përfshihen në kapitullin e krimeve kundër shtetit, janë të 
kararakterit politik, për shkak të motiveve të kryerjes së tyre, si të dënuarit për shpifje dhe 
fyerje kundër organeve më të larta të shtetit e të partisë, për shkelje të dispozitave të dekretit 
“Për respektimin dhe mbrojtjen e monumenteve që lidhen me historinë kombëtare dhe të 
simboleve shtetërore”, si dhe të dekretit “Për mbledhjet, grumbullimet dhe manifestimet e 
shtetasve në vendet publike”.  

Amnistia shtrihet si ndaj të dënuarve, ashtu edhe ndaj veprave penale që janë denoncuar, 
por që ende janë në proces në polici, prokurori, hetuesi ose në gjykatë, pra të papërfunduara.  

Interes të veçantë paraqet neni 3 i projektligjit, sipas të cilit i jepet zgjidhje rehabilitimit dhe 
rikthimit të një sërë të drejtash personave të dënuar për krime kundër shtetit, personave që 



kanë kryer vepra të tjera me karakter politik, si dhe personave të internuar nga komisioni 
qendror i internim-dëbimeve, duke bërë gjithçka që, brenda mundësive të shtetit, në 
periudhën e tanishme këtyre personave t’u riparohen pasojat e rrjedhura nga masat penale 
dhe administrative. Në këtë vështrim quhen të padënuar, duke u barazuar në fakt me 
personat që deklarohen të pafajshëm për efekte moralo-politike dhe sociale, të gjithë 
personat e dënuar për agjitacion e propagandë, për arratisje, për sabotim që nuk ka sjellë 
pasoja ekonomike, për krijimin ose pjesëmarrjen në organizata politike, për moskallëzim të 
krimeve kundër shtetit, si edhe ata që janë dënuar për shpifje e fyerje të organeve të larta të 
shtetit e të partisë, për dëmtimin ose rrëzimin e monumenteve apo për organizimin dhe 
pjesëmarrjen në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Parashikohet që këtyre 
personave t’u falet edhe detyrimi civil i mbetur pa u shlyer, që është vendosur në vendimin e 
dënimit të tyre për këto vepra. Personave të mësipërm koha e vuajtjes së dënimit me heqje të 
lirisë ose me internim, si dënim penal ose administrativ, u konsiderohet vjetërsi në punë ose 
vjetërsi shërbimi në profesionin që kanë ushtruar para ndjekjes penale, për efekt pensioni dhe 
përfitimesh të tjera të njohura nga ligji “Për sigurimet shoqërore shtetërore”.  

Personave të dënuar që nuk kanë qenë në marrëdhënie pune para fillimit të ndjekjeve 
penale, periudha e mësipërme u njihet si vjetërsi e zakonshme në punë për efekt pensioni. 
Për të mos dëmtuar interesat ekonomikë të tyre, lidhur me daljen në pension, është menduar 
që llogaritja e pagës mesatare të bëhet mbi bazën e të ardhurave që kanë pasur para 
procedimit penal. Këtyre personave u kthehen titujt e nderit dhe dekoratat që u janë hequr me 
vendim të gjykatës ose me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor me rastin e dënimit apo 
të internimit.  

Kuptohet që këta persona janë dëmtuar edhe ekonomikisht. Me qëllim që këto pasoja të 
zbuten dhe ata të ndihmohen për përmirësimin e gjendjes ekonomike, në pamundësi që t’u 
jepet paga e plotë për kohën e vuajtjes së dënimit për shkaqe tashmë të ditura, projektligji 
parashikon që t’u jepet një shpërblim i caktuar sipas kritereve që do t’i vendosë Këshilli i 
Ministrave.  

Është parashikuar, gjithashtu, e drejta që të kthehen në qendrat e banimit ku jetonin para 
ndjekjes penale, t’u sigurohet punë sipas profesionit, si dhe t’u kthehet e drejta e studimit në 
shkollat e larta, kur u është hequr për shkak të procedimit të tyre ose të të afërmve të tyre.  

Për realizimin e këtyre të drejtave, projektligji ngarkon komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve e të rajoneve që të marrin masa të menjëhershme dhe të veprojnë me 
përgjegjësi.  

Gjatë hartimit dhe diskutimit të këtij projektligji u shtrua edhe çështja që t’u kthehet këtyre 
të dënuarve pasuria që u është konfiskuar me rastin e dënimit, sidomos pasuria e 
paluajtshme që mund të ekzistojë ende. Mirëpo, duke pasur parasysh kohën e gjatë që ka 
kaluar, ndryshimet dhe ndërlikimet e marrëdhënieve juridike e civile të krijuara midis 
personave të tjerë juridikë e fizikë lidhur me këto objekte dhe kushtet aktuale tepër të vështira 
të ekonomisë sonë, u gjykua që kjo e drejtë ngelet praktikisht e parealizueshme në natyrë 
dhe do të mbahet parasysh nga Këshilli i Ministrave në caktimin e shpërblimit që do t’u jepet.  

Ndonëse projektligji kryesisht i kushtohet amnistisë për të dënuarit politikë, duke marrë 
shkas nga ankesat e të dënuarve që kanë kryer vepra penale të zakonshme, është 
parashikuar që personave mbi 60 vjeç, grave në përgjithësi dhe të miturve t’u falet dënimi i 
mbetur, me përjashtim të atyre që kanë kryer krime të rënda, si vjedhje në shuma të mëdha, 
grabitje, përdhunime, vrasje, kundërshtim me dhunë të përfaqësuesve të shtetit, si dhe të 
atyre që janë përsëritës për të njëjtën vepër penale.  

Të nderuar deputetë,  
Këshilli i Ministrave është i mendimit se projektligji që paraqitet për shqyrtim, do t’i 

shërbejë akoma më shumë zhvillimit të proceseve të demokratizimit të jetës së vendit tonë 
dhe forcimit të shtetit juridik. Ai plotëson një detyrim ligjor e moral të shoqërisë ndaj këtyre 
personave për t’u zvogëluar sa të jetë e mundur më shumë dhimbjen, vuajtjet dhe pasojat e 
tjera të rënda nga sundimi i kastës burokratike, që e reklamonte pushtetin e saj si pushtet të 
popullit. Prandaj ju ftoj që ta miratojmë atë.  

Aleksandër Meksi - Kush ka ndonjë pyetje?  
Besnik Mustafaj - Si është argumentuar nga formuluesit e ligjit dhe në Qeveri 

mospranimi i kthimit të familjes mbretërore në Shqipëri si qytetarë?  
Shefqet Muçi - Në vitin 1946 Asambleja Kushtetuese ka nxjerrë një ligj të veçantë 

kushtetues, në të cilin shprehet se familjes mbretërore i ndalohet kthimi në Shqipëri. Ky ligj 
është është në fuqi akoma dhe nuk është objekt i amnistisë. Marrim, për shembull, Leka 
Zogun. Ai, kur ka ikur, ka qenë fëmijë i porsalindur, dy-tre apo njëjavësh, domethënë nuk ka 



kryer ndonjë vepër penale në atë periudhë në Shqipëri që të ndiqej penalisht. Megjithatë 
Asambleja Kushtetuese ka vendosur që ai të mos kthehet në Shqipëri, si pinjoll i familjes 
mbretërore. Praktika të tilla ka në të gjitha vendet e tjera. Kjo nuk është vetëm për vendin 
tonë. Në qoftë se shtrohet problemi që të anulohet ky ligj i veçantë kushtetues, ky nuk është 
objekt i amnistisë, se amnistia merret me dënimet. Ndërsa në këtë rast ndodhemi para një 
ligji të veçantë, që ndalon vetëm një familje që nuk ka kryer ndonjë vepër penale.  

Besnik Mustafaj - Ne e kemi anuluar Kushtetutën e vitit 1946.  
Shefqet Muçi - Nuk bëhet fjalë për Kushtetutën e vitit 1946, por për një 1igj të veçantë.  
Besnik Mustafaj - Domethënë në këtë rast nuk është bërë një analizë e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe politike që mund të paraqesë për Shqipërinë kthimi i familjes mbretërore, por 
është vepruar thjesht në përputhje me një ligj kushtetues apo dekret, siç quhet ai, të vitit 
1946.  

Shefqet Muçi - Amnistia ka të bëjë gjithmonë me vepra penale, për ata persona që janë 
dënuar ose që janë nën kanosjen e dënimit, se kanë kryer një vepër penale. Ndërsa për 
familjen mbretërore, në rastin konkret i biri, nuk bëhet fjalë për vepër penale, po është një 
çështje e veçantë, për të cilën, në qoftë se Kuvendi ose shteti shqiptar kërkon të mbajë 
qëndrim tjetër, duhet të dalë me një projektligj të veçantë, që të anulojë atë. Dhe kjo bëhet me 
dy të tretën e votave, sipas rregullave, sepse është ligj kushtetues.  

Azem Hajdari - Ju thatë që do t’u japim një shpërblim ish të dënuarve të ndërgjegjes. Për 
vetë kushtet ekonomike të vendit, si e mendoni ju? Rehabilitimi i këtyre njerëzve që humbën 
jetën, rininë e tyre për shkak të mungesës së kësaj lirie, të mungesës së të drejtave të njeriut, 
mund të kompensohet me një shpërblim që mund të japë Qeveria? A nuk duket se kjo pikë 
nuk është vendosur drejt në ligj, konform aktit të Helsinkit?  

Shefqet Muçi - Tani unë këtu po paraqes projektin e Qeverisë. Në Qeveri u diskutua 
problemi që nuk kemi forcë ekonomike për të bërë shpërblime të plota të këtyre personave 
për dëmet që kanë pësuar. Për shembull, një person ka qenë, ta zëmë, 20 vjet në burg. Për 
këtë kohë, përveç të tjerash, në qoftë se i është konfiskuar pasuria, atij duhet t’i japësh edhe 
pagën për 20 vjet me radhë. Numri i këtyre personave është i madh. Vetëm gjatë periudhës 
1951-1990 ky numër është rreth 8500 veta.  

Sali Berisha - Ju, si Ministër i Drejtësisë dhe Qeveria a jeni këshilluar me ndonjë shoqatë 
ose me përfaqësues të të burgosurve politikë në hartimin e këtij ligji që paraqitni sot?  

Shefqet Muçi - Me shoqatën e të burgosurve nuk jemi konsultuar, sepse ajo ende nuk 
ishte e njohur si shoqatë, pasi Kuvendi Popullor, kur bënë kërkesën ata, kishte pezulluar ligjin 
për njohjen e të gjitha shoqatave dhe partive politike. Tashmë që Kuvendi Popullor e miratoi 
ligjin, Ministria e Drejtësisë do ta njohë atë shoqatë. Por, megjithatë, në mënyrë individuale 
kemi pritur një pjesë të tyre me grupe, kemi marrë letrat që ata i kanë paraqitur Kryesisë së 
Kuvendit Popullor, Këshillit të Ministrave dhe jemi munduar që t’i kemi parasysh. Natyrisht, jo 
të gjitha, se disa dalin jashtë caqeve të amnistisë, por pjesën më të madhe të tyre e kemi 
pasur parasysh. Edhe para dy ditësh erdhën nja 3-4 veta nga ata, kishin marrë me vete edhe 
Koço Dilon si jurist, e lexuan këtë amnisti dhe pak a shumë ishin dakord me të, megjithëse 
kishin edhe ndonjë vërejtje të vogël. Në përgjithësi ishin dakord.  

Xhelil Gjoni - Kur bëmë konsultimin në grup, ju u përpoqët të më shpjegonit për pyetjen 
që bëra, se amnistia presupozon edhe pafajësi, në qoftë se ju kuptova kështu.  

Shefqet Muçi - Jo, nuk e shpjegova kështu.  
Xhelil Gjoni – S’ju kam kuptuar unë drejt atëherë.  
Shefqet Muçi - Ekzistojnë konceptet e amnistisë, të faljes dhe të pafajësisë. Amnistinë e 

jep Kuvendi Popullor në bazë të dispozitave kryesore kushtetuese, faljen e jep Presidenti dhe 
pafajësinë e jep gjykata, domethënë i japin pushtete të veçanta, sidomos pushteti legjislativ 
me pushtetin gjyqësor. Pafajësia jepet për çështje konkrete, domethënë gjykohet një çështje 
me grup njerëzish apo vetëm, në bazë provash për veprën penale që është kryer, dhe gjykata 
mund të arrijë në përfundimin se nuk është kryer ndonjë vepër penale. Atëherë personi 
deklarohet i pafajshëm, duke marrë gjithçka që ka humbur, në kuptimin që rivendoset çdo gjë 
në pozicionin që ka pasur para se të fillonte ndjekja penale kundër tij.  

Ndërsa amnistia ka karakter tjetër. Me anën e amnistisë nuk deklarohet pafajësia, por 
pushohet ndjekja penale ndaj personave që marrin amnistinë e lirohen nga burgu, nuk 
përmend emra, sepse amnistia nuk ka karakter individual, por është e përgjithshme.  

Ky ligj ka dy momente: momentin e amnistisë (në dy nenet e para) dhe momentin e 
rehabilitimit (nenin 3). Ne themi që është një ligj sui generis, një ligj i veçantë, për shkak të 
rrethanave të vendit tonë, që të quhen të padënuar këta persona, dhe në këtë formë 
barazohen me ata të pafajësisë, por nuk mund të deklarohet pafajësia nga Kuvendi Popullor.  



Xhelil Gjoni - Më falni, duke aprovuar këtë, nuk quhet kjo pafajësi, rehabilitim? Nuk 
ndërhyn pushteti legjislativ në atë gjyqësor?  

Shefqet Muçi - Rehabilitimi ka kuptimin që këta persona nga momenti që del ligji 
konsiderohen të padënuar ndonjëherë në jetën e tyre, domethënë fleta e tyre është e bardhë 
si e gjithë qytetarëve të tjerë. Kështu është koncepti i rehabilitimit. Këta persona quhen të 
padënuar, quhen qytetarë që s’kanë pësuar asgjë në jetën e tyre në kuptimin moralisht, kurse 
në kuptimin materialisht ata nuk përfitojnë me amnistinë. Por ne këtu në këtë ligj kemi bërë 
përjashtim, meqenëse ndodhemi para një rasti të veçantë, duke vendosur një nen poshtë, ku 
themi që këta duhet të përfitojnë edhe këto gjëra që i përfitojnë pak a shumë ata të 
pafajësisë.  

Xhelil Gjoni - Unë mendoj se këtu ngatërrohen legjislativi me gjyqësorin. Po të jetë 
kështu, atëherë nxjerrim më vete një ligj të rehabilitimit dhe s’kemi pse t’i përziejmë, sepse 
amnistia, siç e kuptoj unë, është një akt më i gjerë politik, i një zhvillimi në dimensione më të 
gjera të shoqërisë, i zgjerimit të një baze sociale të demokracisë, ndërsa rehabilitimi, në fund 
të fundit, hyn në persona konkretë, me faj a pa faj. Dhe nuk e sposton fare pushtetin gjyqësor 
që e ka këtë në kompetencë të tij. Përderisa i kemi të ndara këto dy pushtete, mendoj që nuk 
kemi pse t’i përziejmë.  

Shefqet Muçi - Nuk kemi të bëjmë me persona konkretë.  
Xhelil Gjoni - Po hymë në rehabilitim, do të hyjmë pastaj në gjëra konkrete. Edhe 

amnistia nuk është koncept abstrakt.  
Shefqet Muçi - Amnistia ka këto kategori:  
- Të gjithë personat që presupozohen se kanë kryer një vepër penale ose që janë nën 

rrezikun e saj. Për shembull, të arratisurit jashtë shtetit. Në qoftë se nuk është parashkruar 
vepra e tyre, nuk i dënojmë dot, se themi që i kemi amnistuar.  

- Të gjithë ata që kanë kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme me eksodin. Nuk është 
parashkruar vepra penale akoma, se ka pesë vjet afat. Ne themi që ata nuk do të dënohen 
dhe të rikthehen në Shqipëri menjëherë.  

Kategoria e dytë e amnistisë kalon tek ata që nuk janë dënuar, te personat që janë në 
ndjekje penale; mund të jetë bërë denoncimi në hetuesi ose mund të jetë duke u gjykuar në 
gjykatë. Kuvendi Popullor këta do t’i amnistojë. Pushohen çështjet në moment, siç janë në 
gjykatë, në hetuesi etj., pra nuk kryhet asnjë veprim ndaj tyre.  

- Vazhdon kategoria e tretë: ata që janë në burg duke vuajtur dënimin. Edhe këta 
amnistohen, dalin menjëherë nga burgu. Këtu mbaron koncepti i amnistisë.  

Pastaj janë të tjerët që kanë dalë nga burgu, që e kanë përfunduar dënimin. Këtu fillon 
koncepti i rehabilitimit. Rehabilitimi është parashikuar në Kodin Penal me afate: personat që 
janë dënuar deri në kaq vjet heqje lirie quhen të padënuar me kalimin e kaq viteve. Për krimet 
kundër shtetit këta nuk parashkruhen, thuhet në Kodin Penal. Ne, me këtë ligj që kemi këtu, 
themi se këta konsiderohen të padënuar që nga momenti i daljes së amnistisë.  

Sali Berisha - Zoti Ministër, kemi të bëjmë me fajtorë pa faj dhe fajtorit pa faj i takon 
gjithnjë ajo që quhet pafajësi. Mendoj se ky Kuvend nuk mund të kufizohet dhe është në 
dinjitetin e tij, sepse është ky Kuvend që rrëzoi me unanimitet të p1otë Kushtetutën mbi të 
cilën bazoheshin ligjet që i fajësuan këta njerëz, që të shprehet p1otësisht për pafajësinë e 
p1otë, pa kushte, pa kufizime të këtyre njerëzve. Kështu nuk më duket se u hyjmë në hise 
gjykatave, në qoftë se ne si Kuvend këtu shpallim aktin e pafajësisë, e kthjellët si drita e 
diellit, të të gjithë atyre që duhen konsideruar të pafajshëm, aktin e amnistisë për të gjithë ata 
që e meritojnë amnistinë. Por këtu, mendoj unë, nuk duhet të kufizohemi. Mendoni, ju lutem, 
se çfarë vështirësish sbpirtërore dhe të tjera do të ketë për këta njerëz që t’i drejtohen edhe 
një herë për këtë ose atë arsye gjykatave për të fituar atë që praktikisht ua kemi dhënë në 
këtë Kuvend, duke u ndarë përfundimisht nga Kushtetuta e vitit 1976, si një kushtetutë 
ideologjike e diktaturës dhe nga kushtetutat e tjera. Prandaj, ju lutem edhe një herë, juve dhe 
specialistëve juristë që janë këtu, për t’i hapur dritën jeshile dhe teknike këtij Parlamenti që t’i 
shpallë këta njerëz, këta qytetarë të nderuar të Shqipërisë, plotësisht dhe pa asnjë kufizim, të 
pafajshëm.  

Teodor Keko - Zoti Ministër, që në fillim do të desha të theksoja që në të tilla raste, kur 
bëhen raporte kaq delikate, që vendosin dhe karakterin e një parlamenti, në fund të fundit do 
të ishte mirë që ne të njiheshim paraprakisht me materialin e shkruar, sepse, siç dihet, fjala e 
folur dhe fjala e shkruar ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra.  

Për sa u përket ndërhyrjeve që bënë këtu zoti Gjoni dhe zoti Berisha, unë mendoj se janë 
ndërhyrje që edhe ne na vënë në një pozicion tepër delikat, në kuptimin e përqëndrimit 
intelektual që duhet të kemi ndaj këtij raporti që mbajtët ju dhe që ne duhet të marrim një 



vendim, qoftë edhe përtej caqeve tona, siç ishte propozimi i fundit i zotit Berisha. Për 
shembull, është një pikë që na jep të drejtën si Parlament të kalojmë një pikë kritike, siç është 
ajo e gjykatave, që thatë ju për shpalljen e pafajësisë. Unë shtroj këtë pyetje: a mund të 
dyshohet në pafajësinë e të dënuarve për bindje politike nga ana e një regjimi monist? Këtu 
nuk është problemi nëse këta të dënuar janë demokratë apo komunistë. Ne si Parlament 
njësoj do të gjykonim. Edhe në qoftë se do të ishte një regjim fashist që do të kishte dënuar 
komunistë, ne përsëri do të votonim që këta njerëz të shpalleshin të pafajshëm. Në rastin 
konkret për këta njerëz nuk ka asnjë problem se në çfarë kampi janë vendosur dhe çfarë 
bindjesh politike kanë, por ne sot si Parlament jemi që këta njerëz të shpallen të pafajshëm, 
se vërtet janë dënuar pa faj, vetëm për bindjet e tyre politike në kundërshtim me regjimin në 
fuqi.  

Për sa i përket problemit të dytë që desha të ngrija në lidhje me materialin e shkruar, unë 
mendoj se në atë material ka disa pika që duhen diskutuar me gjakftohtësi dhe që duheshin 
lexuar përpara nga parlamentarët. Për shembull, në raport është dhënë një mendim shumë i 
drejtë që ish-të burgosurit të kthehen në banesat ku kanë banuar para dënimit. Por, siç dihet, 
në Tiranë dhe në qytetet e mëdha vala e parë e goditjeve është bërë ndaj familjeve të pasura 
dhe këta liruan shtëpitë, të cilat i zunë komunistët. Vala e dytë e goditjeve u bë ndaj këtyre 
komunistëve që ishin në këto shtëpi. Tani këta komunistë ku do të futen? Supozojmë një ish-
gjeneral apo person tjetër të dënuar. Ai nuk mund të futet në shtëpinë time, ta zëmë, që jam 
dënuar i pari. Ky është një moment me pikëpyetje. Po ka edhe momente të tjera në raportin 
tuaj, të cilat mendoj se duhet t’i sqarojmë më me gjakftohtësi, si dhe ajo që u theksua këtu se 
është i domosdoshëm një bashkëpunim me shoqatën e ish të dënuarve politikë, sepse ata 
kanë të drejtën e vetme të ligjshme që mund të falin diçka, duke kuptuar gjendjen e vështirë 
të kombit, pasi ne jemi të ndërgjegjshëm që ekonomikisht nuk i dëmshpërblejmë dot. Ndoshta 
do të duhej gjithë Buxheti i Shtetit që të realizohej kjo.  

Prandaj unë mendoj që ky material duhet rishikuar me urgjencën më të madhe, sepse 
edhe miratimi i tij është urgjent. Po ashtu është edhe problemi tjetër që ngriti zoti Mustafaj, i 
cili është një problem delikat dhe të shikohet si do të vendoset. Falemnderit!  

Shefqet Muçi - Mua më duket se u plotësua edhe nga komisionet e Kuvendit, duke 
shtuar në nenin 3, pas fjalëve “quhen të padënuar”, fjalët “dhe konsiderohen të pafajshëm për 
efekte moralo-politike dhe sociale”. Shtrohet pyetja: për çfarë quhen të pafajshëm, përderisa 
është vënë ky përkufizim? Problemi këtu shtrohet vetëm për anën ekonomike. Se kur thuhet 
që për të gjitha problemet e tjera janë të pafajshëm, ajo klauzolë u la duke u nisur nga gjendja 
e vështirë ekonomike që nuk ua plotësojmë dot. Megjithatë është e drejta juaj, mund ta 
shënoni dhe atë.  

Sali Berisha - Unë kam bindjen se deputetët këtë nuk mund ta pranojnë, sepse ne nuk 
kemi të drejtë t’i shpallim ata të pafajshëm në këtë e në atë gjë dhe jo në atë që u ka 
dhembur shpirti e kanë vuajtur edhe ekonomikisht. Unë jam jashtëzakonisht i pakënaqur me 
këtë mendim të Qeverisë dhe e quaj absurd e të papranueshëm. Madje më vjen shumë çudi 
dhe ju zoti Ministër e dini, sepse keni eksperiencën e vendeve të tjera, që për asnjë 
rehabilitim nuk bëhet fjalë pa rehabilitimin ekonomik. Është në dinjitetin tonë që të bëjmë 
rehabilitimin e tyre të plotë dhe të fitojmë atë paqe dhe qetësi shpirtërore, për të cilën kemi 
nevojë në të ardhmen.  

Shefqet Muçi - Zoti Berisha, është e drejta juaj. Ne kemi thënë që t’i lihet Këshillit të 
Ministrave të vendosë për këtë çështje. Ai mund t’i rehabilitojë plotësisht ekonomikisht ose 
pjesërisht. Ju mund të vendosni drejtpërdrejt për këtë. Në projektligj është lënë një klauzolë 
vetëm për sa i përket sasisë së pasurisë së kthyer. Nëse do t’u jepet e gjithë vlera apo aq sa 
të çmohet e arsyeshme, kjo është e drejta e Kuvendit.  

Blerim Çela - Ju, zoti Ministër, për nenin 3 në relacion thoni që përjashtohen nga 
amnistia vetëm një kategori e caktuar shtetasish të arratisur, të përfshirë në një listë prej 207 
personash, nga të cilët thuhet se kanë mbetur gjallë 100 veta. Ne duam ta dimë këtë listë. 
Nuk kemi pse të miratojmë një nen, kur nuk dimë cilët janë ata njerëz që do të hyjnë apo jo 
në Shqipëri.  

Shefqet Muçi - Unë nuk jam shprehur ashtu. Edhe në relacion, në qoftë se do ta shikoni, 
nuk duhet të jetë ashtu. Amnistia e vitit 1959 ka përcaktuar që nuk amnistohen 207 veta, nga 
të ci1ët thuhet që s’kanë vdekur rreth 100 veta. Ndërsa ne themi që edhe këta 100 veta, që 
nuk na duhet kush janë emrat e tyre, duhet të amnistohen dhe do të përgjigjen vetëm në rast 
se kanë kryer vepra të tjera të mëdha, që janë të paparashiruara, si për shembul1, djegie, 
terror, vrasje etj. Domethënë amnistohen të gjithë, pa përjashtim, nuk vihen kufij në këtë 
çështje.  



Një deputet - Pyetjes që bëri zoti Keko, që ish-të burgosurit kthehen apo jo në banesat 
që kanë pasur, më duket se nuk iu përgjigjët.  

Shefqet Muçi - Në projektligj thuhet që ata kthehen në qendrën e banimit të mëparshëm, 
se pjesa më e madhe e tyre s’kanë pasur shtëpi private, por kanë pasë banuar në shtëpitë e 
shtetit, kështu që atyre duhet t’u gjendet shtëpi tjetër kur kthehen në qendrën e banimit të 
mëparshëm. Ndërsa kur vjen puna për ata që u është konfiskuar pasuria, ka dy variante: një 
variant është që pasuria t’u jepet në vlerë leku, që është parashikuar edhe në projekt, kurse 
varianti tjetër është që t’u jepet shtëpia që kanë pasur. Tani ju vendosni cilin variant të doni, si 
ta shikoni më të arsyeshme. Ne si Ministri e Drejtësisë kishim paraqitur në Këshillin e 
Ministrave variantin që t’u kthehen shtëpitë, por u arrit në konkluzionin se disa janë shitur, 
disa janë prishur, disa janë meremetuar, disa janë zmadhuar, janë bërë me shumë kate etj. 
dhe për të mos u krijuar vështirësi ose diferencime midis tyre u mendua që më mirë t’u jepen 
paratë. Megjithatë kjo është një çështje që ha diskutim.  

Bardhyl Reso - Unë mendoj që ligji për amnistinë duhet të jetë së bashku me ligjin për 
rehabilitimin. Nuk mund të ketë amnisti pa rehabilitim, kur bëhet fjalë për të dënuar të 
ndërgjegjes, që përbëjnë pjesën më të madhe të të dënuarve. Veç kësaj unë nuk kuptoj një 
gjë tjetër: si është e mundur që ne këta i nxjerrim të pafajshëm dhe kur shumicës së të 
dënuarve të asaj kohe, përveç dënimit me burg u është bërë edhe sekuestrimi i të gjithë 
pasurisë së tyre, diskutohet vetëm për banesën? Çfarë masash parashikohen për kthimin e 
pasurisë që u është konfiskuar nga aktet e dënimit?  

Kam edhe diçka tjetër. Për këtë ligj a jeni konsultuar me ligje të ngjashme që janë 
miratuar në vendet e Lindjes për amnistinë dhe rehabilitimin e të burgosurve politikë?  

Shefqet Muçi - Për këtë çështje ka qenë ngarkuar një komision, i cili është marrë me 
hartimin e këtij projekti, i përbërë nga specialistë të Ministrisë së Drejtësisë dhe të drejtorisë 
së kodifikimit, punonjës të rendit, anëtarë të Gjykatës së Lartë, Zëvendësprokurori i 
Përgjithshëm, punonjës nga Kryeministria etj., të cilët kanë studiuar edhe praktikën e 
vendeve të tjera. Ne jemi munduar që atë projekt ta bëjmë sa më të mirë dhe që t’u përgjigjet 
e të plotësojë të gjitha kërkesat.  

Lidhur me konfiskimet e pasurisë, nga viti 1977 e prapa nuk ka konfiskime pasurie. Kodi 
Penal që është në fuqi nuk e parashikon konfiskimin, kështu që nuk është konfiskuar njeri 
nga viti 1977 e prapa. Tani është shumë vështirë të gjenden ato konfiskime, se janë bërë në 
vitet e kaluara, u është marrë edhe pasuria e luajtshme, edhe pasuria e paluajtshme, prandaj 
ne menduam si variantin më të lehtë për t’i shpërblyer. Duke u studiuar kjo çështje, duke u 
parë edhe sipas kërkesave që do të paraqitin ata, për këtë problem do të ngrihet edhe një 
komision, do të shikohet që të kënaqen kërkesat e tyre, prandaj e lamë më vete, nuk u 
shprehëm këtu, se na u duk si e pamundur për ta realizuar. Por gjithmonë mendimi është se 
ata duhet të shpërblehen, t’u jepet ajo pasuri që u është marrë, qoftë në formën e aksioneve 
ose në një formë tjetër.  

Baki Shehu - Kam nja dy pyetje. Te neni i dytë, nga të dënuarit politikë që përfshihen në 
këtë amnisti ka persona që janë dënuar edhe për nene të tjera. Si do të veprohet?  

E dyta, te neni 1 shtohet një paragraf për ushtarakët: “Nga ky ligj përfitojnë edhe 
ushtarakët që kanë kryer vepra penale të largimit pa leje dhe shmangies përgjithmonë nga 
shërbimi ushtarak”. Flitet për brenda vendit apo kur kanë kaluar kufijtë?  

Shefqet Muçi - Kur thuhet që amnistohen këta persona, është fjala për ata që 
amnistohen vetëm për veprat që parashkruhen në projektligj, ndërsa ata që kanë kryer vepra 
të tjera, si vjedhje, vrasje etj., do të përgjigjen në qoftë se ata nuk janë parashkruar, 
domethënë në qoftë se nuk kanë kaluar afatet, brenda të cilave bëhen ndjekjet penale. Kurse 
për ushtarakët, që është bërë shtesë nga komisionet, ka pasur dy variante. Ushtarakët, 
ushtarë dhe oficerë, që kanë kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme dhe ndodhen në Itali, 
Greqi e në vende të tjera, duhet të përgjigjen për shmangien përgjithmonë ose për largim nga 
shërbimi ushtarak, sepse janë vepra të tjera, nuk kanë të bëjnë me kalimin e paligjshëm të 
kufirit. Por komisionet menduan (u diskutua edhe në Qeveri) që ata duhet të përjashtohen 
edhe nga kjo, se kalimi i paligjshëm i kufirit nuk mund të realizohet në qoftë se ai nuk ikën 
nga reparti. Domethënë janë të lidhura me njëra-tjetrën. Prandaj u mendua që për këtë rast 
t’u falet kjo, domethënë të mos ndiqen penalisht edhe për shmangien nga kryerja e shërbimit 
ushtarak, qofshin këta ushtarë apo oficerë.  

Agustin Shqalësi - Kisha një pyetje. Është fakt që viktima e pafajshme fal kriminelët. 
Qeveria e di apo jo se ata janë viktima të sistemit diktatorial të Enver Hoxhës e nuk duhet të 
falen, por u duhet kërkuar të falur? Nuk e di si e vlerëson Qeveria: falje ndaj tyre apo kërkesë 
faljeje që u duhet bërë atyre?  



Shefqet Muçi - Kjo pyetje ka më tepër katakter politik sesa teknik. Unë them se edhe 
Qeveria, edhe ne, edhe shoqëria në tërësi atyre që janë dënuar padrejtësisht u kërkon të 
falur, por në ligj shkruhen vetëm problemet ligjore që trajtohen, që kanë pasoja juridike.  

Agustin Shqalësi - Një pyetje tjetër: Pse nuk kategorizohen në këtë ligj të dënuarit 
politikë? Sepse ata janë të ndryshëm, ka të dënuar për krime ndaj kombit dhe këta janë me të 
vërtetë armiq të kombit. Por ka dhe të dënuar të tjerë politikë që janë dënuar nga politika e 
Enver Hoxhës.  

Shefqet Muçi - Nuk kemi dispozita ligjore të veçanta, kështu siç thoni ju, për kombin etj. 
Ne ata i kemi trajtuar sipas neneve të Kodit Penal, duke i cilësuar për agjitacion e 
propagandë, për terror, sabotim, spiunazh, tradhti ndaj atdheut etj.  

Agustin Shqalësi - Më tepër duhet kërkuar falje për ata që kanë kundërshtuar Enver 
Hoxhën sesa kombin, sepse ata që kanë kundërshtuar politikën diktatoriale të Enver Hoxhës 
janë heronj, ndërsa për ata që kanë tradhtuar kombin, duhet parë nëse duhen falur apo jo.  

Shefqet Muçi - Zoti deputet, Këshilli i Ministrave, duke pasur parasysh gjithçka që ka të 
bëjë me veprimtaritë politike, ka futur edhe ata persona që janë dënuar për monumentet, 
grumbullimet etj., megjithëse ato nuk janë krime kundër shtetit, nuk janë krime politike. Ne i 
kemi futur ato, e kemi zgjeruar dhe më duket se kështu kemi bërë mirë. Megjithatë ju 
vlerësojeni ç’kemi bërë ne.  

Ylli Vejsiu - Më duket se një pjesë e keqkuptimeve ose e mangësive që paraqet ky ligj, 
lidhet me faktin se ndoshta fjala “amnisti” nuk është një term i gjetur. Unë jam munduar të 
konsultohem edhe me burime të tjera dhe kam vënë re, për shembull, te enciklopedia që 
Roberi jep këtë përkufizim për amnistinë: “Akt i pushtetit legjislativ që përshkruan harresën 
zyrtare të një ose të disa kategori fyerjesh dhe që anulon konsekuencat e tyre penale”. Pra 
fjala “amnisti” është mjaft e dobët, është një harresë. Këtu nuk kemi të bëjmë me një harresë, 
as me një pafajësi, por jam dakord me atë që thotë deputeti Shqalësi, se kemi të bëjmë me 
një kërkesë faljeje, me një pardon që duhet t’u bëjmë atyre. Nuk e di si do ta zgjidhë mendimi 
juridik, por përdorimi i fjalës “amnisti” në këtë rast më duket i zbehtë dhe i dobët.  

Aleksandër Meksi - Kush ka pyetje të tjera?  
Panajot Barka - Në projektligj theksohet që të dënuarit politikë ose të internuarit do të 

mund të rikthehen në banesat e tyre. Po për një fshat të tërë të internuar a është menduar se 
ku do të venë?  

Shefqet Muçi - Do të kthehen në fshat.  
Panajot Barka - Po ai fshat nuk ekziston më. Pikërisht këtu është e keqja.  
Aleksandër Meksi - Ju lutem, vetëm pyetje.  
Gafur Shameti - Kam mendimin se kemi të bëjmë me një ligj shumë delikat, sepse duhet 

t’u rikthejmë dinjitetin në vend atyre njerëzve që ua kemi marrë padrejtësisht. Unë mbështes 
atë pyetje që bëri zoti Berisha, që a jeni konsultuar, a keni bashkëpunuar me shoqatën e ish 
të burgosurve politikë? Kjo është një domosdoshmëri, për mendimin tim, përpara se t’i hyjmë 
kësaj rruge për miratimin e këtij ligji.  

Shefqet Muçi - Zoti deputet, sikur unë zyrtarisht të konsultohesha dhe ta pranoja që 
ekzistonte një shoqatë që nuk është miratuar, çfarë qëndrimi do të mbanit ndaj meje si 
Ministër i Drejtësisë? Prandaj unë gjeta rrugën tjetër, siç u thashë, që u konsultova me ta në 
mënyrë individuale, domethënë unë dhe shokët e mi e realizuam atë në një rrugë tjetër, që të 
arrihej qëllimi përfundimtar.  

Fatos Zotkaj - Tani ndoshta zoti Ministër ka një vështirësi, se pyetje po bëhen shumë 
dhe mbase vetëm nuk mund t’u japë dot përgjigje. Pra është i drejtë mendimi që materiali 
duhej të kishte kaluar në grupe, pavarësisht se ne bëmë konsulta dhe drejtuam pyetje. Por 
fakti që ka shumë pyetje, tregon që materiali duhej të ishte punuar. Nuk e di nëse ka menduar 
Qeveria e Stabilitetit dhe a i ka bërë mirë llogaritë: sa është vlera ekonomiko-financiare e 
realizimit të kësaj amnistie? Cilat janë rrugët dhe mundësitë e realizimit të saj?  

Së dyti, do të dëshiroja të më sqaronit për një shprehje të futur në relacion (dhe në 
materialin tuaj ishte): “... duke pasur parasysh amnistinë e krerëve të organizatave politike që 
iu kundërvunë frontit antifashist nacionalçlirimtar, që bashkëpunuan me pushtuesit”. Ju lutem 
ma konkretizoni pak këtë shprehje.  

Shefqet Muçi - Për sa i përket problemit ekonomik, meqenëse Qeveria nuk ishte në 
gjendje, sepse nuk di numrin e personave që përfitojnë nga amnistia dhe nuk ka në dorë të 
gjitha vendimet etj., që të bëjë vlerësimet, mendoi t’ia lërë Këshillit të Ministrave që t’i trajtojë 
në mënyrë të veçantë.  

Ndërsa për sa u përket krerëve të Ballit Kombëtar dhe të organizatave të tjera, duhet të 
kemi parasysh një gjë: në atë kohë kur janë krijuar këto organizata, krijimi i tyre nuk ishte i 



ndaluar me ligj, në atë periudhë nuk dënoheshin. Ligji vepron për periudhën kur ka ndodhur 
ngjarja. Në atë periudhë lejohej pluralizmi, ashtu sikurse lejohet edhe tani që ekzistojnë 
shumë parti politike. Por, në qoftë se këta krerë të këtyre organizatave janë implikuar 
drejtpërsëdrejti në vrasje, djegie, shkatërrime dhe vepra të tjera dhune, do të përgjigjen për 
veprat e tjera, jo si kryetar i një partie të caktuar politike ose organizate që është krijuar në atë 
periudhë. Pra ideja këtu është që të dallojmë atë udhëheqje të një partie a organizate të 
caktuar politike, që nuk është implikuar me krime, masakra e vepra të tjera, me ata krerë të 
saj që janë ngatërruar me vepra të tjera penale. Ata përgjigjen për veprat e tjera dhe jo si 
udhëheqës të kësaj organizate politike.  

Faik Memushi - Mirë për krimet e Ballit Kombëtar e të Legalitetit etj. që kundërshtuan 
frontin nacionalçlirimtar, ju thoni që vetë nuk kanë kryer vepër tjetër penale, po njerëzit që ata 
kanë pasur të grumbulluar dhe kanë kryer vepra penale? Si mund t’i përjashtojmë këta krerë 
në raste të tilla?  

Shefqet Muçi - Problemet më duket se janë zgjidhur me kohë. Ka pasur edhe amnisti të 
mëparshme. Më duket se një pjesë që kanë qenë me Ballin, kanë kaluar me Luftën 
Nacionalçlirimtare qysh në atë kohë, një pjesë tjetër janë dënuar, një pjesë nuk janë dënuar, 
por kanë vazhduar punën e tyre, ca janë të diskriminuar, ca në rregull etj., etj. Në qoftë se ka 
ndonjë nga ata që ka kryer një vepër tjetër, që nuk është parashkruar akoma (në Shqipëri 
s’ka, se janë dënuar, por jashtë shtetit), ai do të përgjigjet për veprën tjetër. Kjo është e qartë.  

Namik Dokle - Megjithëse ju thoni që kjo është e qartë, unë jam akoma i paqartë, sepse 
shumë të dënuar politikë janë dënuar në bazë të ligjeve dhe kemi edhe gjykatës që kanë 
dhënë dënime e këta gjykatës ne i quajmë të pafajshëm, sepse i janë bindur një urdhri të 
caktuar. Pra fajin e ka urdhërdhënësi ose ligji. Në rastin konkret ndonjë nga ata mund të ketë 
qenë kryetar i një organizate antipopullore dhe vetë nuk ka nxjerrë koburen nga brezi, por ka 
dhënë urdhër për të nxjerrë njëqind të tjerë koburen nga brezi.  

Tani vjen një situatë që një familje dëshmori, përveçse ka humbur fëmijën, duhet të 
paguajë ekonomikisht edhe për këtë njeri që ka urdhëruar të vrasë fëmijën e tij. Si mund të na 
e shpjegosh këtë, zoti Ministër?  

Shefqet Muçi - Unë këtë e shpjegoj kështu: po të hapim Kodin tonë Penal dhe kodet 
penale të të gjitha vendeve të botës, do të vërejmë se ka një dispozitë që bën fjalë për 
bashkëpunimin në krim dhe bashkëpunëtor quhet si ai që ka nxitur, që ka dhënë urdhrin, si ai 
që ka ndihmuar, ashtu edhe ai që ka ekzekutuar vendimin.  

Pra, në qoftë se është fjala për ata njerëz që kanë dhënë urdhër për të vrarë e për të 
prerë, atëherë janë njësoj si kriminelët që kanë vrarë e kanë prerë. Këtu nuk është fjala për 
kriminelët dhe unë nuk besoj që Kuvendi Popullor e çdo parti politike qoftë kërkojnë të 
rehabilitojnë kriminelë të kësaj natyre. Këtu bëhet fjalë për ata njerëz që janë diskriminuar e 
ndjekur për shkak të bindjeve dhe të veprimtarisë së tyre politike. Krimineli ngelet kriminel 
dhe do të përgjigjet për krimin që ka kryer, në çdo situatë, brenda afateve ligjore që 
parashikon ligji. Ne duhet ta kuptojmë që këtu është fjala vetëm për ata njerëz që janë 
arratisur për shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së tyre politike. Domethënë kanë ikur se 
nuk kanë qenë dakord me Partinë Komuniste në atë kohë, më vonë me Partinë e Punës, se 
kanë qenë në ndjekje dhe do të futeshin në burg për shkak të veprimtarisë së tyre politike etj., 
etj.  

Një deputet – Zoti Ministër, në vijim edhe të pyetjes që bëri deputeti Dokle, siç u 
konsultuam me ju edhe në grupin parlamentar, rezulton që për këto krime që trajtoi kolegu, 
mund të jetë, për shembull, që ndonjëri ka kryer ose ka dhënë urdhër për të kryer një krim, 
por në bazë të dispozitave të Kodit Penal është parashkruar. Atëherë, për hir të këtij 
parashkrimi, kjo nënë që ka djalin dëshmor, prapë do t’i paguajë këtij?  

Shefqet Muçi - Ne duhet të dimë ç’është parashkrimi. Ai ka të bëjë me të drejtën e 
organeve shtetërore për ta vënë para përgjegjësisë një person që ka kryer një vepër penale. 
Në këtë rast të gjitha ligjet e botës kanë afate, se mendojnë që për një periudhë të caktuar, 
në qoftë se nuk dënohet personi, rehabilitohet, edukohet. Kështu që për 20 vjet, në rast se 
nuk ka kryer ndonjë vepër tjetër, ta zëmë se ka kaluar afati i parashkrimit, presupozohet që ai 
është ndrequr dhe nuk mund të vihet më përpara përgjegjësisë. Ky quhet afati i parashkrimit.  

Afati tjetër i parashkrimit është për ata që janë dënuar dhe që tani do të quhen të 
padënuar. Mendohet që doli nga burgu, për shembull, pas 5 vjetësh për iks vepër dhe 
presupozohet nga shoqëria e ligjvënësi që ai është ndrequr. Në qoftë se nuk ka kryer ndonjë 
vepër tjetër, quhet njeri i ndershëm, njeri i mirë, që ka punuar me ndershmëri, dhe s’ka pse t’i 
përmendet prapë që “ke qenë i dënuar, ke bërë këtë dhe atë”. Prandaj kjo nuk ka lidhje as me 
nënën e dëshmorit, as me ndonjë njeri tjetër.  



Stavri Frashëri - Zoti Ministër, nga bisedat që kemi bërë me ish të burgosur, ka dalë që 
të gjithë këto viktima të pafajshme të diktaturës moniste 46-vjeçare, përveç pafajësisë, nga 
Qeveria duhet t’u kërkohet falje publike dhe t’i rekomandohet gjykatës që të shpallë 
pafajësinë e tyre të menjëhershme. Kjo është kërkesë e të gjithë ish të burgosurve. Ata nuk 
janë dakord me këtë amnisti.  

Shefqet Muçi - Falja bëhet nga shoqëria dhe ka rrugë të tjera për ta kërkuar atë, nuk 
bëhet me ligj. Ndërsa për sa i përket rrugës gjyqësore, duhet ta kemi të qartë që ajo nuk 
eliminohet nga kjo amnisti. Secili ka të drejtë, kur mendon se është dënuar padrejtësisht, me 
makinacione, me një proces të sajuar, jo real, të kërkojë nga Kryetari i Gjykatës së Lartë, nga 
Prokurori i Përgjithshëm, për një kategori edhe nga Ministri i Drejtësisë, që të rishqyrtohet 
çështja e tij, t’i vihet në vend nderi që i është prekur këtij njeriu dhe t’i rikthehen të gjitha të 
drejtat.  

Amnistia bën fjalë më tepër për ata persona që veprën e kanë kryer, por ne themi që kjo 
nuk duhej të quhej vepër penale në atë periudhë. Ndërsa ai që s’e ka kryer, thotë që s’e kam 
kryer. Po marr një shembull. Dikush është dënuar se ka folur kundër vijës së Partisë së 
Punës, kundër udhëheqjes së saj, kundër sistemit socialist në atë periudhë dhe e kemi 
dënuar si shtet, se “ke bërë agjitacion e propagandë”. Ky person të thotë sot se nuk është e 
vërtetë që kam folur, unë e kam dashur Partinë e Punës etj. dhe kërkon që të deklarohet i 
pafajshëm. Këtu problemi shtrohet: ka apo s’ka prova? Ndërsa ai që thotë se unë e kam bërë 
këtë vepër, kam folur atëherë, por kam bërë mirë, se regjimi ishte jo i drejtë, këtu pozicioni 
ndryshon, ai nuk mund të deklarohet i pafajshëm pa u hequr komplet ky nen. Pra ka një 
ndarje midis këtyre gjërave.  

Gagaçe Bregu - Zoti Ministër, për ata që janë dënuar për bindjet politike, për agjitacion e 
propagandë, është e natyrshme që ligji parashikon edhe amnistinë, edhe faljen dhe 
diskutimet që bëjnë shokët për këtë problem janë të drejta. Mua më shqetëson një gjë. Në 
relacionin që jepet, për nenin 1 të këtij ligji shpjegohet, duke thënë midis të tjerave se “... 
edhe për krerët e organizatave politike që iu kundërvunë frontit antifashist nacionalçlirimtar 
ose që bashkëpunuan me pushtuesit, ata që u arratisën...” etj., etj.  

Tani unë pyes: edhe ata që bashkëpunuan me pushtuesit duhet të amnistohen? Ne duhet 
t’i ndajmë, të mos i futim në një kategori. Mirë, ai që është dënuar për bindje politike, pse ka 
sharë partinë, pse ka shprehur pakënaqësi, të falet, të amnistohet. Po ky që ka bashkëpunuar 
me pushtuesit? Në këtë kuptim mendoj që duhet të ketë një vijë ndarjeje, jo t’i futim në një 
thes, sepse ky ka bashkëpunuar me pushtuesit dhe bashkëpunimi me ta ka pasur pasoja, se 
janë vrarë njerëz dhe fëmijë. Këtu ka diçka që nuk shkon. Pra nuk mund të ketë barazi midis 
të dënuarve të ndërgjegjes dhe atyre që kanë bashkëpunuar me pushtuesit. Si e shpjegoni 
këtë, zoti Ministër?  

Shefqet Muçi - Mos harroni se ka kaluar një periudhë e gjatë prej mbi 40 e ca vjetësh 
dhe njeriu nuk duhet të vuajë tërë jetën qoftë edhe për një krim që ka kryer më përpara. Ndaj 
Këshilli i Ministrave mendon se në këtë rast, edhe pse ata kanë bashkëpunuar, në kuptimin 
që kanë qenë nëpunës në administratën e pushtuesit, në organizatat e ndryshme, kanë 
marrë pjesë në Qeveri e të tjera forma të bashkëpunimit, duhet të përfitojnë. Ndërsa ata që 
kanë bërë krime, nuk përfitojnë. Se edhe bashkëpunimi është i gjerë: bashkëpunim teorik, 
bashkëpunim shkencor, bashkëpunim në arsim, në krim etj. Pra ka lloj-lloj bashkëpunimesh. 
Ne këtu po flasim për të gjithë ata që pavarësisht se kanë bashkëpunuar me administratën që 
ka ekzistuar në atë periudhë, qoftë dhe e pushtuesit, të mos ndiqen vetëm për atë shkak. Kjo 
është e përgjithshme, se nuk i gjen dot një për një të gjithë.  

Abdi Baleta - Zoti Kryetar, unë kam një problem tjetër, më shumë të karakterit 
organizativ. Jemi në fazën e pyetjeve rreth këtij projektligji apo në fazën e një diskutimi për 
çështje politike, të një diskutimi të lirë? Kështu është e vështirë të punohet, mendoj unë.  

Aleksandër Meksi - Në fakt jemi në fazën e pyetjeve.  
Abdi Baleta - Në qoftë se jemi në fazën e pyetjeve, unë mendoj që pyetjet të bëhen me 

shkrim, sepse po bëhen më shumë komente sesa pyetje. Në qoftë se të gjithë ne kemi për të 
thënë diçka, të bëjmë debate, deputetët të thonë çfarë kanë për të thënë, konsideratat 
politike, juridike, ekonomike, specialistët të mbajnë shënim, pastaj në qoftë se e shohim të 
nevojshme, t’u japim kohën e duhur për t’i reflektuar këto në ligj, sepse po të vazhdojmë 
kështu, duke shfaqur secili mendimin e tij ashtu siç i vjen, kam frikë se do ta vështirësojmë 
diskutimin dhe do të zgjatemi.  

Aleksandër Meksi - Vërejtja juaj është me vend, zoti Baleta, por puna është se pasi unë 
u bëj të gjithëve vërejtje që keni pyetje, më thonë që kemi pyetje dhe njëçikë përtej pyetjes. 
Por të mos bëhet tani estradë që të themi pyetje në formë diskutimi ose diskutim në formë 



pyetjesh. Pra vërejtja është shumë me vend, ashtu siç qe me vend dhe ndërhyrja nga ana 
ime. Prandaj ju lutem vetëm pyetje të bëhen, ndryshe do t’ju pres fjalën.  

Osman Murati - Ju, i nderuar Ministër, thatë që kemi kategorinë e të dënuarve për bindje 
dhe veprimtari politike, kemi të dënuar për tradhti ndaj atdheut, që kanë dashur ta mbajnë 
Shqipërinë nën sundimin fashist, dhe kriminelin e luftës që ka larë duart me gjak në Luftën 
Nacionalçlirimtare. Pra janë tri kategori. Cilëve nga këta u kërkojmë të falur?  

Shefqet Muçi - Ne i kërkojmë të falur atij që ka braktisur atdheun për shkak se e kemi 
ndjekur dhe i kemi thënë: mos fol kundër nesh, mos bëj veprimtari politike kundër nesh, 
domethënë kundër sistemit socialist. Është dhe ai që ka kaluar kufirin tani në mënyrë të 
paligjshme. Neni 1 përfshin vetëm këtë kategori personash dhe nuk futet fare në vepra të 
tjera. Për veprat e tjera varet nga rasti konkret. Në qoftë se është nga ato vepra që janë 
parashkruar, nuk përgjigjet. Po qe nga ato që s’janë parashkruar, përgjigjet si çdo shtetas 
tjetër.  

Aleksandër Meksi - Ka pyetje më, ju lutem?  
Azem Hajdari - Zoti Ministër, ju në këtë amnisti e mbroni ligjshmërinë, faktikisht edhe në 

relacion, dhe dënoni politikën. Atëherë kaloni në një montim të amnistisë me faljen. A 
qëndrojnë këto të dyja dhe si është konceptuar ky montim? Ju shfajësoni gjykatat më vonë në 
falje. Ju jeni i bindur se qëndron dënimi i një politike të një partie që ka diktuar në gjykatat e 
zgjedhura nga populli?  

A duhet të bien poshtë të gjitha ato ligje që janë ndërtuar nga kjo parti? Sepse dënimi i 
njerëzve është bërë në emër të ligjit. Politika është tjetër gjë. 

Shefqet Muçi - Mua më duket, sikurse e theksova dje, që nuk bëhet fjalë për gabime që 
mund të kenë bërë gjyqtarë ose gjykata të veçanta. Këto janë gjëra që korrigjohen, nuk ka 
ndonjë problem. Por është fjala për një politikë penale të gabuar në tërësi dhe për dispozita 
ligjore të gabuara. Gjykatat do të zbatojnë ligjet që do të nxirrni ju. Deri tani këto ligje kanë 
qenë të tilla që dënonin lirinë e ndërgjegjes, lirinë e lëvizjes e të tjera me radhë. Ne prandaj e 
themi në projektligj që “... të barazohen me personat që deklarohen të pafajshëm”. Pse e 
kemi bërë këtë gjë? E bëmë duke u nisur nga ajo që të gjenim edhe anën ligjore, për të 
gërshetuar anën politike me anën ligjore në rastin konkret, sepse Kuvendi Popullor ka të 
drejtën e amnistisë, siç ka të drejtën të nxjerrë ligje edhe për rehabilitimin. Por nuk ka të 
drejtën e pafajësisë drejtpërsëdrejti. Në qoftë se Kuvendi e merr përsipër pafajësinë, le të 
vendosë...  

Azem Hajdari - Ligji në vetvete, zoti Ministër, është politikë dhe politikën e bën ai që 
është në krye dhe ekzekutohet nga organet e tjera. Ligjet që dënuan këta njerëz dhe krejt 
administrata bien apo s’bien? Dhe, në rast se bien, si do t’u kërkojmë falje këtyre njerëzve?  

Shefqet Muçi - Ligjet bien duke i anuluar ju si Kuvend dhe unë mendoj se një pjesë e tyre 
janë anuluar, ndërsa një pjesë de facto janë anuluar, por duhen shfuqizuar me ndryshimet që 
do të bëhen në Kodin Penal. I tërë kodi duhet rishikuar, sepse nuk është puna vetëm për këto 
çështje, por ka edhe gjëra të tjera. Për shembull, ne kemi dënuar njerëz pse kanë ushtruar 
tregtinë private etj., etj. Kurse sot këtë po e stimulojmë, i themi ushtro profesionin, të futim 
privatizimin etj. Pra vetë ligjet që kanë qenë në atë periudhë, vetë rruga që është ndjekur, ka 
qenë e tillë që bie në kundërshtim me konceptimet e sotme të këtyre problemeve.  

Azem Hajdari - Jam dakord me atë që tha zoti Gjoni që ne nuk do të bëjmë montim 
amnistie dhe faljeje, por do të kalojmë direkt në konkreten. Cila është konkretja? Duhet t’u 
rikthehemi edhe një herë këtyre dhe të kalojmë në falje. Unë besoj se ai gjykoi në këtë 
mënyrë. Amnistia do të jetë për pjesën tjetër që do të lirohen...  

Shefqet Muçi - Amnistia është futur te nenet 1 dhe 2, kurse pafajësia ose rehabilitimi 
është vënë te neni 3.  

Azem Hajdari – Atëherë, ju lutem, zoti Ministër, këto nuk bashkohen nga pikëpamja 
juridike. Amnistia dhe falja duhen ndarë dhe Kuvendi të merret veç me njërën e veç me 
tjetrën. Të mos bëjmë montime të tilla.  

Shefqet Muçi - Ato edhe mund të bashkohen, edhe mund të ndahen, varet nga Kuvendi, 
si do të dojë ai t’i trajtojë problemet. Lidhje kanë ato me njëra-tjetrën.  

Çun Jonuzi - Më duket se jemi futur në një rrugë pa krye. Ministri i Drejtësisë me 
deputetët janë vënë në ballafaqim e në diskutime; jo kështu, po ashtu, thjesht replika. 
Propozoj që të shkruhen pyetjet, që t’i disiplinojmë, të merren ato sonte dhe të përgatitet 
ministri duke u konsultuar edhe me juristë, se ky është një problem shumë i thellë. Zoti Vejsiu 
na futi deri te konsultimet me enciklopedinë dhe kjo është për t’u përshëndetur si rrugë. Ne 
kemi shumë nevojë të sqarohemi me këto gjëra. Prandaj, meqë nxjerrim një ligj, i cili duhej të 
ishte nxjerrë edhe më përpara, sipas meje, se jemi të vonuar në këtë çështje dhe kemi shumë 



dëme në të gjitha fushat e jetës sonë, unë them që ta bëjmë ashtu si duhet këtë punë, që 
nesër t’u përgjigjemi si duhet pyetjeve, se me përbërjen që kemi ne, të themi të drejtën, jemi 
pak pisk me këtë problem. Prandaj ta shikojmë ballë për ballë.  

Aleksandër Meksi - Ka kush tjetër pyetje?  
Zoti Ministër, ju lutem, mund të shkoni në lozhë!  
Kalojmë në diskutimin në parim të ligjit. Fjalën e ka zoti Lleshi.  
Ismail Lleshi - E dëgjuam me interes shpjegimin që bëri Ministri i Drejtësisë dhe 

bashkohem me atë shqetësim që patën edhe deputetë të tjerë, që do të ishte mirë të ishim 
njohur më parë me këtë shpjegim.  

Duke mbështetur edhe sugjerimin e deputetit Çun Jonuzi, mendoj se është i nevojshëm 
një reflektim mbi këto shpjegime të ministrit. Mundet sonte të bëjmë pushim, që të realizojmë 
pikërisht këtë reflektim dhe të fillojmë nesër në mëngjes.  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, unë mendoj që materiali të na shpërndahet, që ta studiojmë, 
siç tha deputeti Jonuzi, dhe kështu do të kemi mundësi të jemi më të kthjellët, sepse është 
një çështje shumë e rëndësishme, që ka të bëjë me paqen shpirtërore, me paqen sociale, pra 
ka të bëjë me shumë gjëra.  

Aleksandër Meksi - Kush është dakord me propozimin e zotit Lleshi?  
Neritan Ceka - Unë mendoj që grupet parlamentare kanë punuar sot paradite dhe kanë 

arritur në disa përfundime. Ato kanë dhe disa vërejtje, për të cilat mund të reflektojë edhe 
Ministria e Drejtësisë.  

Kjo çështje mendoj se ka dy pjesë: pjesën e diskutimit të përgjithshëm, për të cilën besoj 
që ne jemi përgatitur, dhe pjesën e diskutimit të veçantë nen për nen, të cilën mund ta 
shtyjmë për më vonë. Unë them që sot të mos e humbim kohën, por të mbarojmë diskutimin 
e përgjithshëm, ku të bëhen vërejtjet e përgjithshme mbi ligjin, këto vërejtje t’i marrë ministri, i 
cili mundësisht të na përgatitë një variant më të plotë sesa ai projekt për të cilin u fol, që nuk 
është ligji, po janë disa mendime, pastaj të kalojmë në diskutimin nen për nen. Në fakt 
diskutimi i përgjithshëm filloi, sepse pyetjet që u bënë janë pjesë e këtij diskutimi. Mendoj të 
vazhdojmë me diskutimin e përgjithshëm.  

Namik Dokle - Unë nuk jam dakord me propozimin e zotit Ceka, por jam me mbështetjen 
që zoti Berisha i bëri propozimit të Çun Jonuzit. Këtu është fjala jo thjesht për të diskutuar nen 
për nen apo në tërësi. Ky është një ligj me rëndësi të madhe dhe nga pyetjet e sugjerimet që 
u bënë deri tani dhe nga të tjerat që mund të bëhen me shkrim, nuk mund të bëjmë një ndarje 
të diskutimit në përgjithësi me diskutimin nen për nen, aq më tepër që materiali i Ministrit të 
Drejtësisë ishte një material me rëndësi, por ama duhet ta studiojmë, sepse edhe relacioni i 
paraqitur bashkë me projektligjin ka një pjesë të ideve dhe problemeve që trajtonte materiali i 
ministrit, por ky material ishte më i gjerë, me disa probleme më të mëdha. Pyetjet që u bënë 
krijuan prapë disa hapësira për të menduar e reflektuar rreth tyre. Prandaj unë jam me 
mendimin që dhanë deputetët Çun Jonuzi, Ismail Lleshi dhe Sali Berisha. Konkretisht 
propozoj që tani ta mbyllim seancën, të bëhen pyetjet me shkrim, po ashtu edhe sugjerimet 
dhe propozimet. Ndërkohë ne të marrim edhe materialin e ministrit, që të njihemi më 
hollësisht me të.  

Aleksandër Meksi - Kësaj i thonë më shqip ta shtyjmë për javën tjetër. Dakord, unë 
s’kam asnjë kundërshtim. Unë nuk e kuptoj, ministri ka qenë në mbledhjet e grupeve dhe i ka 
thënë këto vërejtje. Tani shokët që s’kanë qenë në mbledhjet e grupeve mendojnë që duhet 
t’ua biem edhe një herë ministrin. Atëherë ata shokë të qëndrojnë dhe ministri t’u japë 
shpjegimet që duan. Megjithatë, si të dëshironi, unë jam i detyruar me votë të zbatoj 
mendimin tuaj. Mendimi im është që të vazhdojmë me diskutime. Unë dua që të dëgjohet 
edhe mendimi im. Çështjen unë e quaj shumë serioze. Unë jam deputet i një zone ku janë 
strehuar me dhunë ish të burgosurit dhe të internuarit, të cilët duan garanci se nga ajo shtëpi 
ku kanë hyrë nuk i nxjerr kush. Ata e kërkojnë këtë duke ardhur edhe në Kryesinë e Kuvendit 
Popullor. Unë jam ai që i kam kaluar Ministrit të Drejtësisë të gjitha dokumentet, lutjet, 
propozimet e shoqatës së të burgosurve politikë etj., etj. dhe dëshiroj që ata të më dëgjojnë, 
se unë jam për zgjidhjen sa më parë të kësaj çështjeje, sigurisht për një zgjidhje të mirë. Të 
tjerat nuk mund të zgjidhen sot, por mund të zgjidhen nesër. Ata njerëz presin. Ish-shkolla e 
partisë është zënë e tëra nga ish të burgosurit dhe të kthyerit nga internimet. Po kështu dhe 
në lagje. Vijnë te shtëpia ime ditë për ditë për të kërkuar garanci.  

Edhe një herë kryetarët e grupeve, ju lutem, të formulojnë qartë propozimin, që t’i japim 
një zgjidhje këtij problemi me dëshirën e grupeve.  

Neritan Ceka - Këtu ka një procedurë, e cila është ndjekur për të gjitha ligjet, që paradite 
është diskutuar në grupet parlamentare. Natyrisht, në asnjë grup parlamentar nuk kanë qenë 



prezent të gjithë. Kjo u bë zakon tani. Në seancat plenare vijnë të gjithë, ndërsa në diskutimet 
që zhvillohen në grupet parlamentare nuk vijnë të tërë. Në grupin tonë parlamentar u bë 
diskutimi, u bënë vërejtje etj. dhe u caktuan katër veta për të diskutuar për këtë ligj. Të gjithë 
e dimë që ky ligj, i paraqitur gati dy muaj më përpara, ka nevojë për plotësime. Por mund ta 
kishim miratuar edhe dy muaj më përpara. Tani dalin elemente të reja. Del edhe shoqata e 
ish të burgosurve politikë, që ka kërkesat e veta, të cilat nuk janë reflektuar të gjitha në këtë 
ligj. Ky është një element me shumë rëndësi, që bashkë me elementet e tjera do ta pasurojnë 
ligjin.  

Unë mendoj që ky Parlament dhe grupet parlamentare e kanë për detyrë që të gjitha këto 
probleme t’i trajtojmë sot, ta fillojmë këtë diskutim sot, sepse jemi brenda procedurës. Pse të 
mos e vazhdojmë sot? Nuk ka asnjë arsye që ta shtyjmë. Kjo është një procedurë e rregullt. 
Pse ta ndërpresim? Unë nuk shikoj ndonjë gjë të veçantë që ta ndërpresim diskutimin e këtij 
ligji.  

Ismail Lleshi - Parashtrimi që bëri Ministri i Drejtësisë dhe vetë pyetjet hapën edhe 
çështje, të cilat grupet (flas për grupin tonë) nuk i kanë konsultuar në atë gjerësi që ka nevojë 
të konsultohen. Nga kjo pikëpamje, unë mendoj, prandaj e shtrova dhe kërkesën, që një 
reflektim është i nevojshëm. Në qoftë se nuk gjykohet që të ndërpritet seanca për të vazhduar 
nesër, por na jepet një mundësi që për gjysmë ore apo për një orë ta realizojmë sot këtë 
çështje, jam dakord që mund ta bëjmë.  

Jani Jani - Ne mendojmë që duhet të vazhdojë medoemos diskutimi në parim, se ky 
diskutim do të trajtojë edhe çështje që do të reflektohen në diskutimet tona.  

Medin Duraj - Jemi të gjithë të një mendjeje për rëndësinë e veçantë që ka ky ligj, se çdo 
njeri kërkon të gjejë vendin që i takon në shoqëri, t’i shkojë në vend dinjiteti dhe përderisa 
flasim për një ligj të kësaj rëndësie, unë do të thosha se nuk na kushton gjë që një orë që 
kemi sot, t’ua lëmë grupeve në dispozicion. Ndërkohë të bëhen pyetjet me shkrim në 
sekretari dhe nesër të dëgjojmë përgjigjet. Unë mendoj që nesër të jetë e gjithë Qeveria këtu, 
se mund të ketë edhe kërkesa të tjera nga shokët, dhe të fillojmë diskutimin për këtë 
projektligj.  

Aleksandër Meksi - Qeveria nesër ka diskutimin përfundimtar të ligjit për privatizimin.  
Azem Hajdari - Është e drejta e Kryetarit të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste që 

kërkon reflektim dhe më duket shumë e arsyeshme, sepse nuk e ndalojmë një grup 
parlamentar që të tërhiqet për të reflektuar, aq më mirë që bëhet fjalë për reflektim ndaj ligjit. 
Unë do të thosha se është në nderin e këtij Parlamenti pluralist që gjykon një Parlament tjetër 
që ka ekzistuar 46 vjet me radhë, që kjo amnisti t’i përkasë nderit të këtij Parlamenti. Mendoj 
të ngrihet një grup parlamentar në bashkëpunim me Komisionin e Mbrojtjes së të Drejtave të 
Njeriut dhe Komisionin e Ligjeve, që të bëjmë amnistinë si Parlament, ndërsa Qeveria të 
merret me bukën dhe të lërë faljet. Faljet t’i bëjë Parlamenti, i cili gëzon legjimitetin e popullit. 
Po e morëm ne përsipër këtë, do të vëmë në vend ato vota që na ka dhënë populli neve, të 
dy palëve. Po ia lamë Qeverisë, nuk do të bëjmë punë të mirë, por do të shkojnë diskutimet 
pa fund.  

Besnik Mustafaj - Unë mendoj që ne i komplikojmë në mënyrë artificiale gjërat, sidomos 
kur e dimë që do të na transmetojë televizioni, dhe kjo nuk është serioze.  

Kemi dy propozime konkrete: të vazhdojmë sonte ose të vazhdojmë nesër. Kam 
mendimin që t’i hedhim në votë të dy propozimet dhe të mos i komplikojmë gjërat. Ndërsa për 
propozimin e zotit Hajdari mendoj që nderi në këtë rast nuk u përket formuluesve të ligjit, 
domethënë Qeverisë, por na përket neve që do ta miratojmë këtë ligj. Prandaj nuk kemi pse 
ta vonojmë miratimin e tij duke ngritur një komision tjetër, i cili nuk mendoj se do të jetë më 
konstruktiv sesa puna që është bërë deri tani dhe sesa puna që do të bëhet nesër gjatë 
diskutimit.  

U lutem drejtuesve të Parlamentit të hedhin në votë të dy propozimet dhe të mos e 
konsumojmë kohën kot.  

Aleksandër Meksi - Kush është për vazhdimin nesër të punimeve? Kundër? Abstenim?   
Miratohet vazhdimi nesër i punimeve.  
Kush ka pyetje, t’i bëjë me shkrim e t’i dorëzojë në sekretari.  
Punimet rifillojnë nesër në orën 9.00.  
 
Seanca e dates 2.8.1991, e premte 
 
Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, 
Fillojmë diskutimin në parim të projektligjit. Fjalën e ka deputeti Sali Berisha. 



Sali Berisha - Zoti Kryetar, besoj se edhe zotërinjtë deputetë do të jenë dakord me 
propozimin që kam unë. 

Para se të fillojmë diskutimin e këtij projektligji, të heqim ato kufizime juridike të cilat ky 
Kuvend i ka në dorë t’i heqë dhe pastaj të vazhdojmë me diskutimet, sepse jemi para një 
zgjidhjeje shumë të rëndësishme. Me çka po kuptoj unë dhe me sa kam diskutuar dhe me 
specialistë të kësaj fushe, ne nuk jemi të autorizuar, nuk kemi kompetencë të shpallim atë që 
është absolutisht e domosdoshme sot, në këtë ditë të shënuar: pafajësinë e fajtorëve të 
pafajshëm për shkak të një ligji që bie në kundërshtim flagrant me Kartën Universale të të 
Drejtave të Njeriut të OKB-së, lirinë e mendimit, dhe me aktet e Helsinkit, konform të cilave ky 
Parlament ka hartuar edhe Kushtetutën tranzitore dhe që i ka nënshkruar Qeveria e re e 
Stabilitetit Kombëtar. Ne pra nuk mund të procedojmë. Prandaj, zoti Kryetar, unë i fitoj të 
gjithë zotërinjtë e nderuar deputetë në këtë sallë që të dënojnë, ta shpallin nul, të pavlefshëm 
ligjin e tmerrshëm të agjitacionit e të propagandës, i cili i shpalli këta fajtorë pa faj. Pasi ta 
bëjmë këtë akt dhe t’ia zgjidhim duart e kompetencës vetes, të procedojmë me projektligjin e 
paraqitur këtu. Mendoj se kjo është e domosdoshme, që të mos hyjmë në diskutime të 
pafund. Nuk e di se çfarë mendojnë dhe zotërinjtë e tjerë deputetë lidhur me këtë çështje. Ju 
rikujtoj se ai ligj bie në kundërshtim me të dy aktet themelore të të drejtave të njeriut që 
ekzistojnë: të OKB-së, të cilën Qeveria Shqiptare e ka firmosur, por s’e ka respektuar, dhe 
atë të Helsinkit, të cilën Qeveria Shqiptare e ka firmosur dhe jam i bindur se do ta respektojë.  

Aleksandër Meksi - Mbase do të ishte më e lehtë që të gjithë zotërinjtë deputetë të 
nderuar ta kenë parasysh në diskutimin në parim që të shprehen edhe për këtë çështje, në 
mënyrë që kur të kalohet në pjesën e dytë, të mund të hyjmë në veprime konkrete.  

Sali Berisha - Duhet një vendim paraprak që ne e shpallim nul atë ligj dhe pastaj të 
procedojmë. Ndoshta kjo do ta lehtësonte më shumë procedurën dhe unë mendoj se nuk 
mund të ketë kundërshtime për këtë, përderisa ne jemi përcaktuar për lirinë e mendimit, akti i 
delektit verbal është totalisht i papranueshëm, dhe këtë e ka jo vetëm akti i Helsinkit, por e ka 
pasur edhe Karta e OKB-së e vitit 1948.  

Aleksandër Meksi - Ju mendoni që të dilte një vendim pa filluar diskutimin, apo pasi të 
bëhej një pjesë e diskutimeve?  

Sali Berisha - Të bëjmë një vendim dhe pastaj të kalojmë në diskutimin e përgjithshëm. 
Të mos i ngatërrojmë këto dy gjëra, se po na del gjithnjë çështja: amnisti, pafajësi, kemi të 
drejtë, s’kemi të drejtë, por të bëjmë këtë dënim ndaj ligjit të agjitacion-propagandës, të cilin 
de facto e kemi bërë, ngelet vetëm de jure për ta bërë. Në Kushtetutën provizore që 
aprovuam këtu, ne e kemi dënuar atë ligj, zoti Kryetar. Tani ta konkretizojmë edhe de jure 
dhe pastaj të procedojmë me këtë ligj të rëndësishëm që kemi përpara.  

Aleksandër Meksi - Unë dua mendimin e tre kryetarëve të grupeve parlamentare.  
Neritan Ceka - E mbështes këtë propozim, sepse vetë në angazhimin tonë në Kushtetutë 

thamë që ajo, për sa u përket të drejtave të njeriut, mbështetet në aktet e njohura 
ndërkombëtare, siç janë ato të KSBE-së, Akti final i Helsinkit, Karta e Parisit e kështu me 
radhë. Si rrjedhim, vetëvetiu ky angazhim na bën që të pranojmë edhe propozimin e zotit 
Berisha.  

Unë do të kërkoja nga juristët të na shpjegonin pak më qartë se ç’duhet të bëjë Kuvendi 
në këtë rast, sepse këtu kemi një ide shumë racionale, por ka edhe aspektet e saj 
procedurale, ka aspektin e vet juridik. Do të kërkoja që juristët të na e bënin këtë shpjegim.  

Unë e gjej me të vërtetë shumë logjike këtë ide, sepse ne nga njëra anë duam të shpallim 
këtë amnisti, ndëkohë që neni 55 (për agjitacion e propagandë) është në fuqi. Ju e dini se si 
pas këtij neni tërë gazetarët tanë duhet të hyjnë në burg. Edhe neni për arratisjen është në 
fuqi akoma. Nga njëra anë shpallim amnistinë për ata që kanë ikur jashtë, por sipas këtij neni 
të gjithë duhet të futen nga 5 vjet brenda në burg, domethënë kur akoma s’ka mbaruar afati i 
parashkrimit, që është një absurditet i vërtetë. Pra, ne nuk mund të shpallim një amnisti të tillë 
pa hequr këto ligje absurde, sepse në këtë rast edhe amnistia që marrim ka një karakter 
absurd. Falemnderit!  

Ismail Lleshi - Na është paraqitur një projetkligj për amnistinë. Natyrisht probleme të cilat 
kërkojnë një trajtim më të gjerë sesa thjesht çështjet e projektligjit ka. Por mendimi im është 
që të fillojmë me diskutimet, duke dëgjuar konkretisht opinionin rreth këtyre çështjeve dhe 
pastaj, në qoftë se ka edhe interes për t’u parë njëri apo tjetri moment i këtij ose atij ligji, le t’i 
shikojmë.  

Në qoftë se është e nevojshme, të merret ndonjë vendim, pasi të studiohet e të peshohet 
mirë, por gjithçka të ndjekë atë rrjedhë kronologjike të rrahjes së mendimeve për këto çështje. 
Prandaj, pa e quajtur të pamundur marrjen e ndonjë vendimi për njërin apo tjetrin aspekt 



ligjor, normë ligjore, unë do të thosha që të fillojmë me diskutimet, të dëgjojmë opinionet, 
pastaj të konkludojmë se si do të operojmë për këtë çështje. Më duket me interes, gjithashtu, 
që të dëgjojmë edhe opinionin e specialistëve juristë për këtë problem.  

Jani Jani – Pasi të dëgjojmë edhe shpjegimet e specialistëve, ne mendojmë se duhet të 
aprovohet ky ligj dhe mbështesim mendimin e zotit Sali Berisha që para se të diskutohet ky 
ligj duhet medoemos të abrogohen nene të tilla, që për vite me radhë e kanë futur popullin 
nëpër burgje.  

Aleksandër Meksi - Ç’mendim kanë specialistët, ju lutem?  
Specialisti - Është e drejta e padiskutueshme e Parlamentit të mbajë një qëndrim të 

caktuar ndaj legjislacionit ekzistues e në të kaluarën. Me qëllim që Parlamentit t’i zgjidhen 
duart për të rishikuar pasojat nga zbatimi i këtyre neneve, kryesisht i krimit verbal: agjitacion e 
propagandë dhe i disa krimeve të tjera, siç janë moskallëzimi i krimeve kundër shtetit, 
arratisja, si formë e tradhtisë, pra me nuancën politike, është e nevojshme që të merret një 
hap i tillë, domethënë duke u shprehur Kuvendi Popullor në mënyrë eksplicide për deklarimin 
e pavlefshëm, nul, që në fillim të këtyre krimeve politike verbale. Me qëllim që Parlamenti të 
ketë mundësi të merret me riparimin e të gjitha pasojave, në të gjitha aspektet, siç janë 
pasojat sociale, politike, ekonomike, edhe më gjerë, juridike, duhet të ndërmerret ky hap. Kjo 
do të na shpëtonte, gjithashtu, edhe nga impasi tjetër juridik në të cilin kemi hyrë, në 
diskutimin se ku ndahet pushteti legjislativ me pushtetin gjyqësor.  

Ne duhet ta kuptojmë se akti i amnistisë nuk është një akt normativ, domethënë që me 
zbatimin e këtij ligji (kur të kthehet projekti në ligj) ai ligj pushon së ekzistuari, nuk është si çdo 
ligj tjetër. Për këtë arsye në projektligj janë paraqitur edhe mënyrat se si duhet të riparohen 
pasojat nga zbatimi i neneve përkatëse të Kodit Penal për të cilat bëjmë fjalë. Meqenëse 
Parlamenti në këtë ligj ngarkon organet ekzekutive me riparimin e pasojave materiale, siç 
janë punësimi, strehimi, efektet e ligjit për sigurimet shoqërore, në këtë sens gjykatës nuk do 
t’i mbetej gjë tjetër veçse të merrte në fund fare një vendim për të mbyllur dosjen e bardhë. 
Kjo është specifika e aktit konkret, domethënë Parlamenti ka të drejtë, brenda kompetencës 
së tij, të shpallë pavlefshmërinë e këtyre dispozitave të Kodit Penal dhe vetëm në këtë 
mënyrë hapet rruga për riparimin e të gjitha pasojave që nga fillimi.  

Koncepti i amnistisë dhe qëndrimi i Kuvendit Popullor janë gjëra që duhen dalluar. Nuk 
është fjala këtu se Kuvendi Popullor do të marrë një vendim nominal për të shpallur 
pafajësinë. Koncepti i këtij ligji të veçantë është ky: Kuvendi Popullor, duke mbajtur qëndrimin 
e tij ndaj ligjit të kaluar (dhe kjo është kompetencë vetëm e Kuvendit Popullor, asnjë gjykatë 
nuk ka të drejtë ta anulojë një ligj) nuk bën gjë tjetër veçse shton problemin e zgjidhjes së 
pasojave materiale, politike e juridike që rrjedhin nga pavlefshmëria e ligjit. Në këtë rast 
ngarkohen me detyra të posaçme të gjitha organet ekzekutive për ta bërë këtë riparim 
pasojash. Gjykata de facto nuk mund të bëjë gjë tjetër përveçse, pas mbarimit të të gjithë 
kësaj procedure, të marrë një vendim pafajësie formal, me qëllim që të prishë vendimin e 
vjetër të dënimit dhe të mbyllë dosjen gjyqësore. Ajo nuk mund të bëjë riparimin material të 
pasojave. Për këtë arsye është e nevojshme hapja e shtegut juridik.  

Kjo mund të realizohet duke bërë abrogimin ose nulifikimin e këtyre dispozitave që vijnë 
në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu  
Fehmi Abdiu - Mua më duket se po e çojmë gjatë këtë problem, megjithëse ky është 

momenti më themelor, më kyç, që ndan dhe mendimet e pikëpamjet rreth projektit që është 
paraqitur.  

Në ligjin “Për dispozitat kryesore kushtetuese” kemi vendosor në mënyrë kategorike se 
pushteti legjislativ i përket një organi, pushteti administrativ organeve të tjera dhe pushteti 
gjyqësor organeve të drejtësisë. Pra, të shprehur në mënyrë të qartë e kategorike kemi 
vendosur ndarjen e pushteteve. Edhe sikur të kishim ndonjë aluzion se mos vallë është bërë 
mirë apo keq, të vihej në dyshim kjo zgjidhje, do t’u thosha të gjithë kolegëve që, aq sa e 
njohim ne këtë problem, kjo është një zgjidhje që e kanë bërë të gjitha kushtetutat e botës, 
pra i kanë të ndara këto tri pushtete në mënyrë kategorike dhe të padiskutueshme. Mua më 
duket se problemi ngatërrohet, pasi ky Kuvend kurrsesi nuk duhet dhe s’ka të drejtë të marrë 
përsipër që të zgjidhë problemet e pushtetit gjyqësor. Dhe pikërisht këtu diskutimet janë më 
të shumta e rrahin në kahje të kundërt. Kjo ka të bëjë me konceptimet e ndryshme që kemi 
lidhur me amnistinë, me faljen, akte këto për të cilat deputetët kanë diskutuar edhe në grupe. 
Nga një pjesë e diskutimeve të mbrëmshme që dëgjova m’u duk se konceptimet që kishin për 
amnistinë qenë të gabuara. Amnistia në fakt njihet si akt i pushtetit legjislativ, që shuan një 
vepër të dënueshme, shuan ndjekjet, zhduk dënimet, nuk mund të koceptohet njëlloj me 



faljen e për më tepër me pafajësinë. Pafajësia është atribut vetëm i organit gjyqësor. Ajo jepet 
në kushtet e caktuara në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale, jepet atëherë kur janë 
përcaktuar ato raste shprehimisht në ligj. Ndërsa amnistia jepet duke vendosur kritere të 
caktuara dhe rregulla për grupe veprash penale, për kategori personash etj.  

Unë kam mendimin se kjo zgjidhje që jepet nga kolegu nuk është në harmoni me frymën 
e Kushtetutës, nuk është në kompetencë të organit legjislativ, nuk duhet ta bëjë ai, për arsye 
se ky organ nuk mund të marrë përsipër të quajë nul, të pavlefshëm ekzistencën e këtyre 
dispozitave që edhe sot i kemi në Kodin Penal. Sot e kemi dhe agjitacionin e propogandën, 
por natyrisht atë agjitacion e propogandë që ndryshon shumë me agjitacionin e propogandën 
e viteve që shkoi; sot kemi dhe kalimin e paligjshëm të kufirit, që më parë e quanim arratisje, 
por që ndryshon shumë nga ajo. Pra, në qoftë se do të merrnim përsipër që të kryenim një 
detyrë të tillë, do të bënim gabime në kuptimin juridik, për mendimin tim, dhe së dyti, apriori 
do t’u thoshim organeve të drejtësisë që vetëm formalisht, siç u shpreh kolegu, të jepnin 
pafajësi, sepse ishin të detyruar nga një kompetencë që do ta merrte ky Kuvend 
padrejtësisht.  

Përfundimisht kam mendimin që ky problem nuk duhet trajtuar kështu. Problemi i 
pafajësisë dallon thellësisht nga problemi i amnistisë dhe projekti i paraqitur është i një 
amnistie të veçantë, sui generis, siç u tha dje, që ka dalë madje tej caqeve të amnistisë, por 
që të gjithë, për shkak të interesave kombëtarë dhe popullorë, për shak të lëshimit politik, 
shoqëror e juridik që i bëjmë këtij problemi, të biem dakord që të dalim me një konsensus, 
jashtë kuptimit të vërtetë të amnistisë, dhe t’i zgjidhim sa më shumë problemet, por kurdoherë 
pa cenuar e pa shkelur frymën e dispozitave kryesore kushtetuese.  

Jam për të mbetur në thelb me projektin e paraqitur nga Qeveria dhe për të parë 
mundësinë e plotësimit, të riparimit të problemeve anësore që lidhen me pasojat që do të 
ketë kjo kategori njerëzish në fushat politike e sociale dhe në trajtimin material, si dhe për t’u 
dhënë orientime organeve të tjera që në të ardhmen të kenë parasysh e ta trajtojnë këtë 
problem si një shqetësim, duke mos i mbyllur shtigjet asnjë personi që ka pretendime për 
pafajësi, duke mos i prerë të drejtën atij për t’iu drejtuar organeve përkatëse, Gjykatës së 
Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, për të kërkuar që plenumi i Gjykatës së Lartë ta deklarojë të 
pafajshëm atë kategori njerzish, në qoftë se do ta meritojnë, në qoftë se janë dënuar 
padrejtësisht në bazë të ligjit, në kohën që është dhënë dhe zbatuar ai. Falemnderit!  

Sali Berisha - Mua më vjen shumë keq që deputeti Abdiu i lejon vetes një diskutim të 
tillë. Është diskutimi i atij që ka dënuar. Unë e dënoj diskutimin tuaj dhe është hera e parë që 
dënoj një diskutim në këtë Parlament.  

Fehmi Abdiu - Nuk ke të drejtë hiç fare të dënosh diskutimin e të tjerëve.  
Sali Berisha - Diskutimin tënd e dënoj, sepse flet për viktimat e tua dhe ti zoti Abdiu 

duhet të matesh mirë kur flet në këtë mënyrë.  
Fehmi Abdiu - Ti dëno viktimat e kompetencat e tua. Unë kam zbatuar drejtësinë dhe 

kam qenë i ndershëm.  
Sali Berisha - Ti që ke dënuar s’ke të drejtë morale të japësh mend. Janë pikërisht këta 

juristë që po krijojnë krizën e thellë historike sot këtu. Janë këta pseudospecialistë... (Ka 
ndërhyrje nga salla dhe kërkesa për të folur.) 

Një deputet - Me leje, zoti Kryetar. Kush i jep të drejtë zotit Berisha të flasë me këtë 
gjuhë në Parlament? Çfarë bëhet këtu? Ai është me të drejta të barabarta si tërë deputetët. E 
dëgjojmë me respekt, të dëgjojë dhe ai të tjerët. Nuk ka të drejtë të flasë në këtë mënyrë.  

(Ka insistim nga disa deputetë për të marrë fjalën.)  
Aleksandër Meksi - Do të detyrohem të ndërpres senacën. Nuk ia kam dhënë fjalën 

asnjërit.  
Fehmi Abdiu - Atëherë të mos ia jepnit as deputetit Berisha. Unë protestoj përpara gjithë 

Parlamentit dhe kërkoj që deputeti Berisha të bëjë autokritikë këtu në Parlament për 
qëndrimin jokonsekuent, jo të matur, denigrues që mban.  

Aleksandër Meksi - U lutem të gjithë deputetëve t’u përmbahen si në drejtim të tonit dhe 
të mënyrës së të shprehurit atyre rregullave që janë të pranuara kudo për etikën 
parlamentare.  

(Ka përsëri ndërhyrje nga salla dhe të folur pa leje.)  
Aleksandër Meksi - A ka mundësi të rrimë urtë apo ta ndërpres seancën? 
Pesëmbëdhjetë minuta pushim.  
 

* * *  
 



Aleksandër Meksi - Rifillojnë punimet. Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Që të mos barazohem me deputetin Berisha për shumë probleme, kam 

këto mendime:  
E para, unë nuk e dënoj deklaratën e tij, sepse nuk kam të drejtë, ashtu siç nuk ka të 

drejtë edhe ai të më dënojë mua, por protestoj kundër deklaratës së tij, kërcënimeve të tij, 
fyerjeve dhe insinuatave që bëri në deklaratën e tij.  

E dyta, kërkoj në mënyrë kategorike, në qoftë se për të parën nuk kam shumë merak, se 
në fund të fundit është “merita” e tij që provokoi dhe fyu të tjerët, por unë këtu nuk e ndiej 
veten të prekur, se jam shumë në rregull me personalitetin dhe dinjitetin tim, që ky organ ta 
shqyrtojë sjelljen dhe qëndrimin tim. Në qoftë se direkt ose indirekt kam prekur, kam fyer, 
kam ngacmuar apo kam bërë përpjekje për të krijuar në këtë forum ndonjë shqetësim, ndonjë 
insinuatë, ndonjë situatë të vështirë për të ngatëruar punimet e në mënyrë të veçantë për të 
ngacmuar zotin Berisha, që nuk duron dot fare asnjë lloj kritike, por që është mësuar vetëm të 
kritikojë, atëherë ky Kuvend të mbajë qëndrim ndaj meje. Në të kundërtën, kërkoj që ndaj zotit 
Berisha të mbahet ai qëndrim që mund të mbahet.  

Gjithashtu kam zemërgjerësinë që në qoftë se zoti Berisha pranon që ka bërë gabim, të 
konsiderohet se s’është thënë asgjë në Kuvend, për të mirën e punës së Kuvendit, për të 
mirën e punës së popullit,të unitetit, të detyrave të vështira që kemi. Në rast të kundërt, do të 
insistoj dhe do të kërkoj që në pamundësi për ta zgjidhur këtë punë Kuvendi, populli që më 
njeh edhe mua, natyrisht për aq sa më njeh, jo si lider të Partisë Demokratike siç njeh zotin 
Berisha, që pavarësisht nga pikëpamjet e veçanta e të ndryshme që mund të kemi pasur, unë 
e kam respektuar dhe e kam nderuar tërë jetën, të na gjykojë si ka punuar Fehmi Abdiu gjatë 
gjithë jetës së tij si gjykatës, si kryetar gjykate, dhe si ka punuar doktor Berisha gjatë gjithë 
jetës së tij, qoftë në klinikat e thjeshta që kemi, qoftë në ato speciale, brenda dhe jashtë 
vendit. Pra, le të gjykojë në fund të fundit populli, në qoftë se ne s’do të jemi në gjendje të 
gjykojmë njëri-tjetrin, në qoftë se s’do të jetë në gjendje ky Kuvend të na gjykojë ne.  

Unë, sido që të jetë, e falënderoj shumë zotin Berisha për deklaratën që bëri. Ia kam 
borxh në kuptimin moral dhe do të mundohem që dalngadalë, natyrisht mbase jo sot, ta bind 
se ka krijuar konceptime të gabuara për gjykatësit e ndershëm, se ka shumë të tillë që kanë 
punuar për këtë popull, për punonjësit e tjerë të organeve të drejtësisë, po që në mënyrë të 
veçantë për mua paska krijuar një alergji të jashtëzakonshme. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka.  
Neritan Ceka – Do t’i ftoj deputetët të kthehemi në temën që nisëm. Natyrisht, ky diskutim 

ka aspektin e vet politik, nuk mund të largohemi nga ky aspekt. Më duket se ky është dhe 
qëllimi i ligjit, që populli të dijë se ky Parlament po mban një qëndrim të caktuar ndaj atyre që 
përpara konsideroheshin faje politike, nga të cilat kanë vuajtur mijëra e mijëra njerëz. 
Përpjekja jonë është si t’i integrojmë përsëri këta njerëz në jetën e sotme, si të vendosim 
drejtësinë sociale, por edhe si të paraqesim figurën e Shqipërisë së re demokratike përpara 
botës. Ne nuk do të mundohemi vetëm të bëjmë një ligj të mirë për ish të burgosurit, por të 
bëjmë një ligj të mirë edhe për Shqipërinë. Prandaj i ftoj deputetët të kenë parasysh këto dy 
momente:  

Momenti i parë është ai i amnistisë, domethënë i kompetencave të Kuvendit, deri ku 
shkojnë ato. Këtu sqaruam që ky Kuvend ka kompetenca të japë amnisti. Nuk duhet 
ngatërruar pushteti juridik me pushtetin legjislativ dhe atë ekzekutiv. Këtë e kemi të qartë. 
Këtu u sqaruan të gjitha grupet.  

Momenti i dytë është momenti moral, momenti i përgjegjësisë që ka ky vend, që ka edhe 
ky Kuvend përpara atij brezi të tërë, i cili u dënua dhe iu shkatërrua jeta.  

Dhe këtë përgjegjësi ne e kemi jo vetëm përpara vendit, por edhe përpara botës. Në qoftë 
se ne bëjmë një amnisti sot duke mbajtur ende ato ligje që i kanë dënuar këta njerëz, unë 
them që jemi jashtë epokës. Unë e kuptova kështu atë që na tha zëvendësministri 
(specialisti), ne nuk mund ta fillojmë ta bëjmë këtë amnisti pa hequr, pa bërë zero ligjet që 
dënuan këta njerëz dhe që janë akoma në fuqi.  

Të nderuar deputetë, t’i ndajmë këto gjëra. Ajo që u sqarua deri dje ka të bëjë me 
kompetencat e Kuvendit në lidhje me pafajësinë.  

E dimë që dhënia e pafajësisë është në kompetencë të gjykatës. Por ne nuk mund t’u 
hapim rrugën atyre për të dhënë pafajësinë në mënyrë të shpejtë dhe efikase, në qoftë se 
nuk heqim këto ligje nga fuqia. Le ta fillojmë diskutimin në përgjithësi për këtë problem.  

Ismail Lleshi - Natyrisht, nisëm me diskutimin në parim dhe të gjithë prisnim që të 
futeshim në këtë temë. Na erdhi krejt papritur (mua personalisht, por duke parë edhe 
reagimin e shokëve) mënyra se si ndërhyri deputeti Sali Berisha. Për mendimin tim foli pa leje 



dhe kjo është një shkelje e normave të procedurës që kemi praktikuar në këtë Kuvend. Nuk e 
di kush ia dha fjalën dhe si u hap mikrofoni. Këtu jemi të gjithë deputetë, me të drejta të 
barabarta. Deputeti ka të drejtë të shprehë mendimin e opinionet e tij, por është krejt e 
papranueshme dhe e palejueshme fyerja, siç iu bë Fehmi Abdiut. Unë për këtë protestoj në 
emër të grupit.  

E dyta, duke kaluar në temën që kemi për diskutim, desha t’i bëja një pyetje 
zëvendësministrit specialist. Projekti që na paraqitet është i Këshillit të Ministrave dhe e ka 
paraqitur atje më duket Ministria e Drejtësisë, ku specialisti është zëvendësministër, i cili ka 
qenë dakord me këtë projekt, derisa është paraqitur. Nuk e di se si pozohet këtu një mënyrë 
tjetër referimi. Desha të dëgjoj për këtë edhe opinionin e specialistëve të tjerë, ministrin vetë, 
Kryetarin e Gjykatës së Lartë.  

Unë nuk e shikoj pa vend kërkesën për të rivlerësuar aktet dhe nenet e ndryshme ligjore, 
por na ka ardhur një projekt, të diskutojmë rreth tij dhe nëse kemi opinione pas këtyre 
diskutimeve që duhet bërë një hap më shumë se ky projekt, ajo është një çështje tjetër. Futja 
nga specialisti i asaj fryme mund të jetë një mendim i tij personal apo partiak, megjithëse unë 
e di që është i depolitizuar si pjestar i atij institucioni. Ai, për mendimin tim, krijoi një shteg, 
pas të cilit erdhën edhe ato shqetësime, për të cilat edhe protestova.  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, në këtë Kuvend nuk kam fyer dhe nuk kam ndër mend të fyej 
njeri, por përkundrazi kam toleruar fyerje të shumë e shumë deputetëve. Unë i kërkoj 
Kuvendit të falur vetëm për një gjë: për tonin që ngrita. Por unë u revoltova shumë dhe e 
them me ndërgjegje të pastër këtu para jush se po të kisha qenë jurist e të kisha dënuar 
njerëz të pafajshëm, gjesti i vetëm që do të bëja në këtë Kuvend do të ishte ulja e kokës dhe 
nuk do të ngrihesha me diskutime për të penguar zgjidhje, të cilat jo vetëm nga unë, por dhe 
nga specialistë të shquar të drejtësisë u gjykuan si të domosdoshme për një procedurë të 
plotë dhe përfundimtare.  

Ashtu siç m’u duk mua, ekziston dhe vullneti i zotërinjve deputetë në këtë sallë për 
zgjidhjen e këtij problemi.  

Meqë më përmendi klinikat, dua t’i sqaroj zotit Abdiu se për mua gjatë gjithë jetës sime si 
mjek kanë qenë një: fshesaxhiu dhe presidenti. Dhe nesër, po të ngrihen nga varri ata që 
përmend ai, do t’u shërbej, me një devocion të pafund medikal. Para mjekut dhe Zotit njerëzit 
janë njëlloj. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Mendoj se mund të kalojmë në diskutime sipas listës që na kanë 
paraqitur këtu. Fjalën e ka deputeti Ajli Alushani.  

Ajli Alushani - Unë propozoj që debati për amnistinë të zgjasë vetëm një seancë dhe 
pastaj të kalojmë në diskutime konkrete për çdo nen. I ftoj deputetët që në këtë rast të mos e 
shndërrojnë Parlamentin në një arenë pikëpamjesh, të mos përfitojnë për të dhënë 
pikëpamjet e partive, të mos përfitojnë nga ky rast, kur të dënuarit presin rezultate konkrete, 
për të nxjerrë përfitime partiake. Pikëpamjet që ka secili le të mundohet t’i reflektojë në 
diskutimin e neneve përkatëse. Do të ishte shenjë serioziteti për Parlamentin të orientohej 
kështu për të mënjanuar dhe ato diskutime që, në këtë situatë të brendshme dhe të jashtme 
në Kosovë, do të dëmtonim sadopak unitetin e mendimit e të veprimit, do të nxisnim e 
acaronin pikat e kundërta dhe të ndarjes e jo ato të konvergimit dhe afrimit për probleme me 
rëndësi kombëtare. Këtë do të dëshironin edhe ish të dënuarit nga ne sot.  

E dyta, unë propozoj që në këtë amnisti të përfshihen edhe të dënuarit ordinerë, për uljen 
e dënimit në një masë që ne ta quajmë të konsiderueshme, një të tretën, të katërtën apo të 
dytën, si ta mendojmë, sidomos për ata që kanë vetëm një rast dënimi apo që janë dënuar 
për aksidente. Sigurisht, këtë ta shikojmë kur të marrim në shqyrtim nenet përkatëse.  

Ju ftoj që të votojmë propozimin tim.  
Aleksandër Meksi - Deputeti Alushani bëri një propozim. Mendoj që duhet të kihet 

parasysh nga diskutantuesit për të qenë më konkretë, më konstruktivë në diskutimin në parim 
të ligjit. Do t’ju lutesha të më lejonit që t’ju ftoj të kalojmë në diskutimin në parim të ligjit.  

Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  
Xhelil Gjoni - Unë jam i predispozuar që të vazhdojmë punimet, po si deputet e ndiej për 

detyrë t’i bëj vërejtje doktor Berishës, i cili nuk kishte të drejtë jo vetëm për tonin, por hyri 
edhe në çëshje pune. Prandaj këtë duhet ta ketë parasysh, po ashtu edhe në mënyrën e 
imponimit të gjërave dhe të bëjë kujdes, se është edhe kryetar partie dhe mendimi i tij ka 
rëndësi. Ashtu siç nuk bëri mirë dhe Abdiu që përmendi çështjen e klinikave. Këtu nuk kemi 
ardhur të bëjmë as analizë gjykate, as gjë tjetër. Mendoj që të dy shokët i kemi të pjekur këtu 
në Kuvend dhe na kanë ndihmuar edhe për punët e Kuvendit.  



Unë nuk dua t’i paqësoj gjërat për t’u hedhur thjesht sheqer, por problemi është shumë i 
madh dhe mua më duket se këtu nuk shtrohet çështja për persona të veçantë, por për tre 
pushtete që i kemi vendosur vetë. Themi që do të ndërtojmë shtetin ligjor. Ky Parlament 
është sot. Nesër mund të jetë tjetri. Ai duhet të veprojë në mënyrë të tillë që kur të vijë tjetri 
pastaj të bëjë sa më pak korrigjime. Prandaj nga kjo pikëpamje them që të vazhdojmë punën. 
Unë kujtoj se deputeti Abdiu është një shok i nderuar, ka kontribuar edhe në Parlament, edhe 
në punë, është dhe i pastër.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta.  
Abdi Baleta - Zoti Kryetar, unë mendoj se gabimi filloi që mbrëmë, pasi nuk u respektuan 

rregullat dhe procedura. Në vend që të kishim filluar debatin për pikën e rendit të ditës, ku të 
gjithë deputetët kanë të drejtë të shprehim pikëpamjet e tyre në tërësi dhe në veçanti, u 
morëm me seminare teorike, qofshin në fushën e politikës, qofshin në fushën e drejtësisë. Ky 
mendoj qe gabimi që na çoi sot këtu.  

Gjithashtu mendoj se këtu po bëhet diskutim jashtë radhe dhe jashtë teme. Njëri çohet e 
na jep udhëzime si duhet të jetë diskutimi. Pa filluar ende diskutimi, kërkohet të na vihen 
kuadrate, të na jepen mësime si duhet e sa duhet etj. Këto nuk janë të pranueshme në një 
parlament.  

E dyta, mendoj që askush nuk ka të drejtë t’u imponojë pikëpamje të tjerëve, askush nuk 
ka të drejtë të frikësojë ekspertin vetëm sepse nuk i pëlqen mendimi i tij. Ai ka të drejtë ta 
kundërshtojë mendimin e ekspertit, por jo ta frikësojë. Në qoftë se dikush pëlqen për ekspertë 
vetëm ata të Gjykatës së Lartë, le t’i pyesë.  

Njëkohësisht mendoj se askush nuk ka të drejtë të përmendë Kosovën, se kështu mund 
të spekulohet. Kur përmendet emri i Kosovës, duhet të përmendet për çështje të mëdha. 
Askush nuk ka të drejtë të na bëjë karakteristika, të na bëjë vlerësime e të na bëjë vërejtje.  

Aleksandër Meksi – Ju, lutem më konkretë. Më lejoni të kalojmë në diskutime, zoti Abdi.  
Fjalën e ka deputeti Tritan Shehu.  
Tritan Shehu - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Të diskutosh sot për të dënuarit politikë të 50 vjetëve është diçka sa e rëndësishme aq 

dhe e dhimbshme. Në fund të fundit nga ne sot kërkohet të japim në emër të shoqërisë 
mendime për faljen, pafajësinë ose çdo ndihmë materiale e morale ndaj tyre. Kjo tingëllon 
pak si ironike. Në të vërtetë janë këta që duhet të falin shoqërinë dhe shoqëria duhet të 
falënderojë të gjithë ata që sakrifikuan jetën e tyre, lirinë e tyre, atë çfarë kishin më të 
shtrenjtë në emër të idealeve të demokracisë. Pra ideja se të gjithë ata që luftuan për lirinë e 
mendimit, për demokracinë, që me gjakun e tyre e të familjeve të tyre vunë themelet e 
demokracisë që po jetojmë sot, të dalë më qartë e në mënyrë më të fuqishme, si ideja 
kryesore e këtij ligji. Problemi është se ky ligj duhet të përshkohet tej e mbanë nga mendimi 
se shoqëria po u kthen me të një pjesë të vogël të borxhit të madh që u ka. Kjo këtu del 
zbehtë. Kështu që ky ligj nuk merr pamjen e plotë të një ligji të pajtimit kombëtar dhe si i tillë, 
në këtë formë që është nuk mund të luajë këtë rol.  

Idetë kryesore që duhet të përshkojnë këtë ligj mendoj se janë tre:  
Së pari, ata që pësuan padrejtësisht, si pasojë e një regjimi diktatorial, vetëm e vetëm se 

luftuan për demokraci, duhet të trajtohen jo si njerëz që falen, po si martirë e simbol të lirisë. 
Nuk jam aspak dakord që qëndrimi ynë ndaj tyre sot të lidhet me qëndrimin e tyre ndaj ligjeve 
të asaj kohe, që sot duhet të shpallen si të paqena. Pikërisht mosbindja e tyre ndaj atyre 
ligjeve barbare përbën dhe aktin e tyre më heroik. Është e palejueshme që ligje të tilla, jashtë 
çdo norme të së drejtës së njeriut, të vazhdojnë të ekzistojnë akoma. Që në nenin e parë del 
ideja që këta sot amnistohen, gjë që do të thotë se dikur kanë qenë fajtorë. Kjo ide vazhdon 
më tej edhe në nenin e dytë, ndërsa merr një pamje më të ndryshme në nenin e tretë. Më 
duket se kjo është e gabuar. Ky ligj duhet të fillojë pikërisht me idenë se këta janë të 
pafajshëm dhe një i pafajshëm nuk mund të falet. Prandaj mendoj se duhet të bëhet një 
përmbysje e vendosjeve dhe e daljes në pah të ideve, gjë që kërkon, siç duket, bërjen e ligjit 
me një këndvështrim tjetër, sipas idesë: të gjithë ata që janë dënuar se kanë luftuar për 
demokraci, që i janë kundërvënë hapur diktaturës, përbëjnë një grup njerëzish trima dhe të 
ndershëm.  

Duke lexuar nenin e dytë, ndeshesh me një realitet tragjik. Aty thuhet se akoma edhe sot 
ka të dënuar të tillë në burgjet tona. Nga qeveritë dhe Presidenti disa herë na është thënë, 
pas çdo amnistie, se te ne s’ka më të burgosur politikë, gjë që s’ka dalë e vërtetë. Ekzistenca 
edhe sot e këtyre të burgosurve është e pafalshme dhe përbën një krim të rëndë ndaj 
demokracisë.  



Nga ana tjetër ky Kuvend nuk ka pse të hezitojë të shpallë pafajësinë e tyre, duke 
ndryshuar kështu praktikën e zakonshme.  

Më duket se për momentin aktual të kalimit nga një sistem politik në një tjetër, të 
domosdoshmërisë së paqes sociale, të thellësisë së aspektit politik, këtë çështje duhet ta 
vendosë Kuvendi dhe jo gjykata, duke u hequr këtyre viktimave edhe vuajtje të tjera morale 
dhe fizike të proceseve të tjera gjyqësore për të vërtetuar pafajësinë e tyre, aq më tepër (që 
këtë gjë s’mund ta bëjë gjykata, për faktin se dënimi i tyre mund të jetë bërë formalisht i 
rregullt, duke u bazuar në ligjet e asaj epoke, ligje këto krejtësisht të padrejta. Në këtë 
mënyrë është vetëm ky Kuvend që mund t’u japë këtyre atë që meritojnë, pafajësinë.  

Së dyti, mbështetja ekonomike për ta duhet të jetë më e fuqishme, qoftë e gjitha tani, 
qoftë e ndarë në disa vite, sipas mundësive ekonomike. Këtu duhet të përfshihen edhe ata që 
janë dënuar në mënyrë administrative.  

Së treti, është rivlerësimi moral i tyre, aspekt ky që ka rëndësi aq sa edhe dy idetë e para. 
Neni i katërt tenton të japë diçka të tillë, por shumë zbehtë. Është e qartë se kjo lidhet, në 
radhë të parë, me shpalljen e pafajësisë së tyre nga ne. Por vetëm kjo nuk mjafton. Ata që 
nuk mundën të shijojnë lirinë aq të dëshiruar, ata që nuk kanë as dhe një varr, ata që humbën 
vitet më të bukura apo u detyruan të braktisin atdheun, familjet e tyre që vuajtën aq shumë, 
kërkojnë më tepër sesa jep neni i katërt. Në këtë drejtim nuk duhet të lihen jashtë edhe mijëra 
të tjerë, të cilët, për mendimet e tyre dhe idetë progresive që kishin, nuk u dënuan ligjërisht, 
por u keqtrajtuan moralisht, u persekutuan, nuk u lejuan të vënë në shërbim të atdheut 
potencialin e tyre të fuqishëm intelektual, duke u flakur mënjanë, me gjithë meritat e mëdha 
që kishin, për arsye se nuk u bënë vegla qorre të dikaturës apo për të vetmin fakt që diktatura 
kishte frikë nga mendjet e ndritura.  

Në një kohë kur për shkaqe objektive ne nuk mund t’i japim këtyre një kompensim 
ekonomik të plotë, le t’u japim së paku këtë moral.  

Për sa thashë më lart, propozoj që të vendoset me ligj një urdhër e një medalje e veçantë 
për të gjithë ata që sakrifikuan për demokracinë dhe mendimin intelektual progresiv.  

Përveç kësaj është në nderin dhe detyrën e këtij Parlamenti që t’u krijojë atyre të tilla 
mundësi që populli ynë jo vetëm t’i nderojë heronjtë e demokracisë, por edhe të mos harrojë 
kurrë se ku mund të çojë diktatura. Për këtë arsye propozoj që në nenin 4 të shtohet një pikë 
për të vendosur krijimin e një muzeumi kombëtar në kujtim të viktimave të vrara fizikisht ose 
moralisht nga diktatura 50-vjeçare, si dhe ngritjen e një obelisku në qendër të Tiranës për 
lavdi të tyre. Në këtë mënyrë, duke u përmirësuar ky ligj, do të marrë pamjen e ligjit të paqes 
sociale, aq të dëshiruar nga i gjithë populli ynë. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Namik Dokle.  
Namik Dokle - Në arkitekturën e ligjeve që po propozojmë dhe do të aprovojmë edhe në 

të ardhmen, kuptohet që një nga më të rëndësishmit do të jetë ky i sotmi. Kjo sepse në raste 
ndryshimesh të tilla shoqërore si këto që po ndodhin në Shqipëri, del befas në një reliev të 
dukshëm kompleksi i fajit. Nga qëndrimi që do të mbahet ndaj tij do të varen shumë gjëra. Në 
këto raste përpara vendit ka dy rrugë: e para, marrja përsipër prej të gjithëve e fajeve të 
epokës dhe, e dyta, kërkimi një për një i llogarisë, që në vend të arsyes e të demokracisë do 
të sillte anarkinë dhe një zinxhir të pafund krimesh.  

Falja e gjaqeve që bëri Kosova në pranverën e vitit që shkoi, me gjithë pelerinën arkaike, 
përmbante në vetvete një mesazh shumë modern dhe njerëzor.  

Besoj që edhe ne, deputetët e Parlamentit të parë pluralist shqiptar, e kemi deshifruar 
këtë mesazh.  

Në këtë kontekst të përgjithshëm ky vendim që mund të marrim sot për ligjin «Për 
amnistinë», për mendimin tim ka një rëndësi treplanëshe:  

Plani i parë lidhet me të kaluarën. Në këtë ligj ne do të distancohemi plotësisht nga 
gabimet e së kaluarës në një fushë tej të ndjeshme për popullin. Është një detyrë morale e 
politike e mbetur për zgjidhje nga e kaluara vënia në vend e dinjitetit dhe e të drejtave të të 
gjithë atyre që u dënuan për shkak të pikëpamjeve politike e ideoligjike që nuk përputheshin 
me vijën zyrtare të kohës.  

Partia Socialiste që unë përfaqësoj, me deklaratën e Komitetit Drejtues të datës 26 korrik 
1991, është distancuar dhe i konsideron të dëmshme e arbitrare praktikat e dënimeve të 
ndjekura në të kaluarën për arsye të ndërgjegjes, sepse ato kanë shkelur të drejtat dhe liritë e 
njeriut, kanë cenuar lidhjet me popullin, kanë sjellë edhe vuajtje shpirtërore. Ne do të 
punojmë që në ligjin e ri shtetëror demokratik të përcaktohet sa më shpejt një kuadër juridik i 
përshtatshëm për të gjithë ata që për shkak të bindjeve të tyre janë dënuar edhe penalisht 



ose kanë vuajtur dënime të tjera, që të përmirësohet gjendja e tyre social-ekonomike dhe ata 
e të afërmit e tyre të gjejnë mbështetje e përkrahje nga organet shtetërore dhe ekonomike.  

Plani i dytë lidhet me të sotmen. Ky ligj do të përbëjë një zgjidhje ose gjetje të 
përshtatshme për atë bashkim kombëtar, për atë drejtësi e qetësi sociale për të cilën kemi aq 
shumë nevojë. Ajo është pjesë përbërëse e marrëveshjes politike dhe e zgjidhjes që e 
shoqëroi atë midis forcave politike të vendit e sidomos midis dy partive të përfaqësuara në 
Parlament. Me këtë rast do t’u sugjeroja forcave të tjera politike jashtëparlamentare që të mos 
bëhen aq tepër xheloze pse ky nder na ra neve e të merren më pak me insinuata për punën e 
Parlamentit të parë pluralist. Me këto sharje ato mund të fitojnë ndonjë votë më tepër në 
shtresa të caktuara të popullsisë, por humbasin shumë në sytë e popullit që është tepër i 
dëshiruar për qetësi e paqe sociale. Ka forca që luftën ekstreme të klasave aktualisht duan ta 
zëvendësojnë me një luftë të re klasash. Kjo gjë nuk duhet lejuar, sepse është vetëm në dëm 
të popullit, në dëm të kombit, në dëm të Shqipërisë.  

Plani i tretë ka të bëjë me të ardhmen. Duke aprovuar këtë ligj, ne konfirmojmë edhe një 
herë se jemi të vendosur të ecim në procesin demokratik të KSBE-së, të afirmojmë se çdo 
individ, pa asnjë dallim, gëzon të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes, të fesë dhe të 
bindjeve, të lirisë së të shprehurit të mendimit, të grupimit etj.  

Me këtë bindje unë i ftoj deputetët që të aprovojnë këtë ligj në parim dhe të kalojmë në 
diskutimin e tij nen për nen. Por do të ndalesha edhe në ndonjë çështje që u diskutua ose 
mund të diskutohet më tej. Eshtë çështja e pafajësisë dhe e amnistisë. Ne kemi çmuar si një 
nga arritjet e këtij Kuvendi pluralist ndarjen dhe pavarësinë e tre pushteteve e në këtë kuadër 
edhe pavarësinë e gjykatës, që është një nga shkronjat kryesore të alfabetit juridik të shtetit 
tonë demokratik apo që duam ta bëjmë të tillë. Dhënia e pafajësisë është e drejtë e gjykatës. 
Këtë të drejtë s’mund t’ia uzurpojë Kuvendi, sepse do të shkelte mbi atë demokraci që ai vetë 
po sanksionon. Dihet se Kuvendi ka të drejtën e amnistisë, Presidenti të drejtën e faljes, 
kurse gjykata të drejtën e shpalljes së pafajësisë dhe këtë gjithnjë individuale. Aspak s’bëhet 
fjalë për të mbrojtur një monizëm antidemokratik që solli këto pasoja, por është fjala për të 
mbrojtur parimet demokratike të shtetit juridik që po ndërtojmë, të cilat i sanksionuam edhe në 
dispozitat kryesore kushtetuese që kemi aprovuar vetë.  

Vërejtja apo sugjerimi i dytë që kisha lidhet me pyetjen që i bëra Ministrit të Drejtësisë 
lidhur me kriminelët e luftës. Nuk kam asnjë paragjykim as për problemin, as për projektin e 
paraqitur nga Këshilli i Ministrave, por duhet të kemi parasysh se ka veprime, të sotme apo të 
djeshme, që duam, s’duam ne apo dikush tjetër, kanë një rezonancë të caktuar politike. Kur 
ish-Presidenti francez Valeri Zhiskar d’Esten priti në aeroport mumjen e një faraoni të Egjiptit, 
që e çuan atje për analiza kimike, asnjeri nuk u merakos dhe s’kishte pse të merakosej, se 
ishte një gjë krejt normale.  

Po tani që në Gjermani do të zhvillohet ceremonia e rivarrimit të një ish-mbreti të Prusisë, 
opinioni publik shtron pyetjen: do të marrë pjesë apo jo Kancelari i vendit në këtë ceremoni?  

Në relacionin e paraqitur nga Këshilli i Ministrave për ligjin për amnistinë, në pikën 1 
thuhet shprehimisht që ”...t’u japë amnistinë shtetasve shqiptarë që janë larguar nga 
Shqipëria gjatë luftës ose pas Çlirimit të vendit për shkak të bindjeve e të veprimtarisë së 
tyre”. Për cilën veprimtari bëhet fjalë? Nëse është veprimtari antipopullore e antishqiptare, 
asnjë dritë jeshile nuk duhet hapur. Nuk duhet të harrojmë veprën madhore të 28 mijë 
dëshmorëve dhe as të mijërave të tjerë që sakrifikuan për lirinë, qofshin këta partizanë e 
njerëz të thjeshtë ose komandantë të tyre. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka.  
Panajot Barka - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar kolegë,  
Të më falni, po fillimisht duhet t’i tërheqim vërejtjen Kryesisë që s’u bëri të njohur 

deputetëve të këtij Kuvendi deklaratën lidhur me protestën tonë për një moment të caktuar të 
ligjit «Për partitë politike» e që u shpreh me largimin tonë nga salla e punimeve një javë më 
parë.  

Duhet theksuar këtu se Kryesia përdori metoda të vjetra të sistemit monist për mbylljen e 
plagëve. Kjo mendoj nuk shpreh as ekzigjencë, as dëshirë për mirëkuptim, por qëndrime, që 
në ndonjë rast pajtohen me ato të Partisë nacionaliste të Unitetit Kombëtar e të gazetës së 
saj “Kombi”.  

Për projektligjin që kemi sot në dorë duhet thënë se ai ka të bëjë jo thjesht me amnistinë, 
pafajësinë apo rehabilitimin e njerëzve të dënuar për arsye të ideve a të bindjeve të tyre 
politike, por me amnistinë dhe rehabilitimin e vetë demokracisë së dhunuar, të dënuar e të 
internuar prej regjimit diktatorial, që në këtë aspekt shkëlqeu si rrufeja vrasëse në errësirë. 



Kjo erdhi për arsyen e thjeshtë dhe të njohur se rruga e bërrylave dhe e krimit politik për të 
marrë e mbajtur pushtetin fsheh në thelb një proces makbethian, që në kushtet e Shqipërisë 
pati përmasa të pashembullta në kohë, në masën e thellësisë së krimit, në formë etj. Se sa 
tragjike qe kjo periudhë për popullin shqiptar dhe ithtarët e lirisë së mendimit do ta tregojë 
pikërisht ky ligj, prandaj dhe rëndësia e tij është e jashtëzakonshme për popullin shqiptar dhe 
me vlera për kredibilitetin e Shqipërisë në botë.  

Më i rëndësishëm është ky ligj për minoritarët grekë në Shqipëri, se pesha e veprimit të 
pushtetmbajtësve totalitarë qe e dyfishtë, në aspektin demokratik dhe atë kombëtar, etnik. Në 
aspektin kombëtar ky persekutim do të rriste që në momentin e luftës kundër ideve të Lefter 
Talos me shokë për ruajtjen e identitetit kombëtar në pjesëmarrjen tonë në luftë dhe do të 
vazhdonte deri vonë, në pragun e demokracisë, me vrasjet në kufi, që në faza të veçanta, si 
në vitet 50-60 ose 70-80, do të merrte përmasa tepër intensive.  

Ky persekutim drejtohej ndaj gjithë atyre që kërkonin ruajtjen e zhvillimin e këtij identiteti, 
vazhdimin e shkollave në gjuhën amtare si para luftës, dhe gjithë atyre që tentonin të merrnin 
kontakt me kombin mëmë.  

Denduria e të dënuarve politikë në fshatrat tona apo nga radhët tona përbën ndoshta një 
rekord në mbarë Shqipërinë. Në Pogon është një fshat që quhet Skore, në të cilin vetëm tre 
familje nuk kishin të dënuar politikë apo ishin me biografi të pastër, nga rreth 120 familje që 
ka fshati. Derviçani, Vivi dhe Dhrojani janë fshatra ku dënimet politike të personave të 
ndryshëm i kalojnë të 12-13 shekujt. A ka krim më absurd se dhimbja dhe dashuria për 
atdheun dhe kombin mëmë? Shumë nga këto dënime dhe përndjekje janë ende të çuditshme 
dhe pa arsye. Pse ndiqej vallë familja Leka nga Klina? Pse u dënuan dhe vdiqën në mënyrë 
të shëmtuar priftërinjtë në manastirin e Bebelit? Për këta ky ligj është amnisti apo pafajësi?  

Krimi politik abstrakt dhe absurd i minoritarëve grekë në Shqipëri kishte shpesh një dënim 
demonstrativ shembullor, që të rrinin urtë të tjerët. Fati i të riut 16-vjeçar nga Frashtani që 
tentoi t’u afrohej telave me gjemba të ngarkuara me tension, trupi i të cilit pasi u mbush me 
plumba, u tërhoq zvarrë pas një zetori fshat më fshat, fati i vëllezërve Fraso, gjymtyrët dhe 
kurrizi i të cilëve u shndërrua në vend prove për përdorimin e forcës, në taketuke për të shuar 
cigaren, vrasja krimina1e në Mançan, ku përpara gruas dhe fëmijës së vet vritet bashkëshorti 
i saj, babai i fëmijës e kunati i tij dhe gryka e automatikut merr në shenjë fëmijën dhe gruan e 
me dhjetëra të tjerë e vërtetojnë këtë pohim, përbëjnë një krim që u takon shekujve 15-17. 
Njeriu ndien revoltë më të madhe kur mëson sot nga pohimet në shtyp të ish-zyrtarëve të 
lartë se për disa nga këto krime urdhrin e firmoste vetë Presidenti i sotëm. Në hartën e 
burgjeve politike e të varrezave pranë tyre dhe të kampeve të internimit minoritarët grekë 
kanë pjesën e tyre dhe në raport me popullsinë janë shumë të dëmtuar, më të dëmtuarit nga 
veprimi i këtyre ligjeve, se në çdo pjesë tjetër të Shqipërisë dhe më e keqja është se ishte 
pjesa më vitale dhe më e kualifikuar e minoritetit.  

Duhet theksuar, gjithashtu, se për të mbajtur nën kontrollin e frikës, ashtu si mbarë 
popullin shqiptar, merimanga e hekurt dhe e padukshme e survejimit dhe e përgjimit vepronte 
natë e ditë në familje apo individë. Në këtë aspekt duhet thënë se rehabilitimi politik fillon 
bashkë me fundin e veprimtarisë famëkeqe të Sigurimit të Shtetit dhe të metodave të 
përdorura prej tij.  

Ndaluam kryesisht në disa nga faktet që kërkojnë jo thjesht rehabilitimin, por pafajësi e 
rehabilitim së bashku me minoritarët grekë, jo për t’u veçuar nga dhimbja që ndien në këto 
momente populli shqiptar, me bijtë e të cilit vuajtën bashkërisht bijtë tanë, por për të treguar 
anën tjetër të deklaratave të deridjeshme të regjimit dikatorial për realitetin në minoritet, gjë 
që do të ndihmojë më mirë për një bashkëjetesë vëllazërore në të gjitha aspektet.  

Është e vërtetë se me tërë nenet e këtij projektligji as që mund të riparohen ato plagë 
personale, familjare, ekonomike e shoqërore, ashtu siç nuk mund të riparohet prapambetja 
gjysmëshekullore që trashëguam. Ne mendojmë që ky ligj të mos jetë thjesht për amnistinë, 
por një ligj që njeh pafajësinë e të dënuarve politikë, pra të quhet ligj për amnistinë, 
pafajësinë e rehabilitimin e të dënuarve politikë.  

Këto tri momente janë të rëndësishme në këtë ligj, se ka persona për të cilët vlen vetëm 
amnistia, ka të tjerë për të cilët është e domosdoshme pafajësia, prandaj e shikoj me vend 
domosdoshmërinë e nënvizimit të nenit 55, por si të parët, veçanërisht të dytët kanë nevojë 
për rehabilitim moral, ekonomik e shoqëror.  

Ndoshta s’është në kompetencën e Kuvendit Popullor zgjidhja e kësaj çështjeje në të tri 
aspektet, por ky Kuvend duhet të autorizojë e t’u hapë dritën jeshile institucioneve përkatëse 
për realizimin e tyre.  



Njerzve të dënuar për ide e bindje politike t’u njihet jo vetëm vjetësia në punë, por në 
bazë të punës së bërë të përfitojnë në formën e shtesës një pension, të diferencuar në bazë 
të punës së kryer dhe të të ardhurave të krijuara. Pra rehabilitimi i tyre i parë tani për tani 
është ai ekonomik. Po kështu është e rëndësishme të theksohet se të internuarve u lejohet e 
drejta e banimit sipas dëshirës dhe t’u krijohen mundësitë materiale për rifillimin normal të 
jetës në bazë të kësaj dëshire.  

Një moment tjetër që përbën pjesën integrale të këtij ligji është amnistia ndaj atyre që 
kanë kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin. Amnistia për këta është e vlefshme bashkë me 
thirrjen për kthimin në atdhe, për stimulimin në punë, duke shfrytëzuar dhe të ardhurat e 
siguruara atje.  

Duke përfunduar, do të theksonim se jemi dakord në parim me një ligj të tillë, në bazë të 
kushteve demokratike, që të plotësohen interesat e gjithë atyre që u dënuan në këta 46 vjet. 
Por tek po aprovojmë një ligj për amnistinë, pafajësinë e rehabilitimin e personave të veçantë, 
të cilët këtej e tutje qofshin të nderuar e luftëtarë të sprovuar të demokracisë, do të deshëm 
që vetë demokracia të mos privojë të drejta që i takojnë jo vetëm më një njeriu, por edhe një 
popullsie të tërë. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta.  
Abdi Baleta - Zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Diskutimin dua ta paraprij duke sjellë ca grimca nga zëri i të burgosurve politikë. Kam në 

format të vogël fotografinë e një pllakate të bërë nga dega e Beratit të shoqatës së të 
burgosurve dhe të dënuarve politikë të Shqipërisë.  

Në sfondin e Tomorit të shenjtë është piktura e një nuseje të re që simbolizon Shqipërinë, 
por një nuse e re e plakur dhe e thinjur para kohe, që sapo ka çarë telat me gjemba të burgut, 
mban duart lart bashkë me gjysmat e prangave të këputura dhe me krahët e hapura pret që t’i 
vijnë bijtë e saj të vuajtur dhe të degdisur.  

Zoti Kryetar,  
Zotërinj deputetë,  
Para nesh qëndron një projektligj me rëndësi tepër të veçantë dhe që na ngarkon si 

ligjvënës me përgjegjësi tepër të veçantë. Ky projektligj imponon një analizë të thellë në 
shumë aspekte: juridik, politik, moral, shpirtëror, ekonomik, nëse duam me të vërtetë të vëmë 
sadopak në vend shkeljet monstruoze të drejtësisë, të drejtat e mohuara padrejtësisht, jo për 
të shfajësuar keqbërësit totaliarë, jo për të përligjur paaftësinë tonë që të vëmë plotësisht në 
vend të drejtat e tyre të shkelura, po për t’u shprehur ndjesë për atë çka u ka bërë shteti i 
diktaturës së egër të proletariatit në emër të luftës së klasave. Unë e quaj krejt të 
papranueshme që të flasim e po bëjmë një ligj për të amnistuar të burgosurit politikë, të 
internuarit apo të gjithë ata që e kanë pësuar dhe që u detyruan të braktisin vendin për t’u 
shpëtuar ndjekjeve e persekutimeve për shkak të bindjeve dhe qëndrimeve të tyre politike. 
Ndaj atyre që janë dënuar, persekutuar, burgosur, internuar pa faj mund të mbahet vetëm një 
qëndrim i drejtë: të shpallen të pafajshëm, pra as të falen, as të amnistohen.  

Për amnistinë mund të gjenden plot përkufizime nëpër fjalorë, enciklopedi e libra juridikë, 
por për rastin tonë mua më i përshtatshmi më është dukur një përkufizim që jepet në një fjalor 
humoristik botuar në Romë në vitin 1936, ku thuhet: “Amnistia është një vendim që e merr 
monarku, sovrani për të falur një herë e përgjithmonë gabimet dhe fajet e veta”. A do të 
pranonte Kuvendi ynë që të luante rolin e një monarku të tillë? Nuk duhet në asnjë mënyrë që 
në emër të drejtësisë të biem në pozita të tilla. Nuk ka vend për amnisti për ata që janë të 
pafajshëm. Le të kujtojmë e të kuptojmë edhe fjalët e Adem Demaçit: “Nuk dua falje, se jam i 
pafajshëm”.  

Njeriu i drejtë nuk duhet të kërkojë falje, sepse nëse pranon falje, pranon fajin. Unë jam i 
sigurt se shumë nga të vuajturit do ta merrnin për fyerje që të amnistoheshin për fajet që nuk i 
kanë bërë. Kjo mund të tingëllojë si një dënim i dytë për ta. Shumë nga ata që për gjysmë 
shekulli s’patën leje për të vënë këmbën në tokën e tyre vetëm se u larguan që të shpëtonin 
kokën e tyre, do të fyeshin përsëri nëse i trajtojmë si të amnistuar.  

Ne duhet të miratojmë jo një ligj për të përligjur në njëfarë mënyre, gjoja në emër të 
rivendosjes së drejtësisë, krimet dhe bëmat e tmerrshme të diktaturës, por një ligj që të hapë 
vërtet portat e pajtimit kombëtar.  

Që të pafajshmit te ne të mos mbeten më para dilemave, para mosbesimit në aftësitë 
shoqërore shqiptare për të qenë e drejtë, para mosbesimit të shtetit shqiptar për të qenë i 
drejtë, i përket shoqërisë dhe shtetit tonë të tregojë gjithë vëmendjen e duhur ndaj tyre. Nëse 
shoqëria dhe shteti do t’u mundësojnë të dënuarve dhe të persekutuarve të tregojnë trimërinë 



e shqiptarit për të mposhtur dhimbjen e plagëve, që kurrë nuk u shërohen plotësisht, dhe të 
hedhin sytë tek e ardhmja e përbashkët e popullit dhe e kombit tonë, edhe shoqëria e shteti 
dhe pikë së pari ky Parlament do të kenë burrërinë ta shohin realitetin drejt në sy, të hedhin 
dritë të nevojshme mbi të kaluarën dhe të marrin vendime që të shprehin pendesë për këtë të 
kaluar të hidhur e të turpshme.   

Politikanizmi i demoduar, teknokratizmi dhe teknikat juridike nuk duhet të na pengojnë për 
të treguar të vërtetën siç është. As vështirësitë ekonomike dhe të tjera që kalon vendi ynë nuk 
duhet të na shtyjnë të cungojmë në rrugë ligjore të drejtat e të dënuarve dhe të persekutuarve 
politikë. Prandaj unë them që për të pafajshmit duhet të vendoset pafajësi dhe jo amnisti. 
Termat “i falur”, ”i amnistuar”, “i padënuar” janë tepër larg rehabilitimit të tyre, rehabilitimit të 
së drejtës dhe drejtësisë, të plagosura rëndë në vendin tonë.  

Të burgosurit dhe të internuarit janë shfrytëzuar si skllevër e shkuar skllevërve nga 
diktatura. Nuk kemi asnjë të drejtë t’i privojmë ata nga frytet e punës së tyre, nuk kemi asnjë 
të drejtë që atyre t’u mohojmë shpërblimin e plotë të dëmit material, në një kohë që xhelatët e 
tyre janë shpërblyer mirë e majmur shumë për punën që kanë bërë në kurriz të këtyre 
fatkeqëve dhe gëzojnë ose presin të gëzojnë edhe pensione nga më të mirat. Nëse shteti nuk 
ka sot t’i shpërblejë materialisht, t’u njihet e drejta e shpërblimit dhe t’i shlyejë detyrimet kur të 
ketë. Dëmshpërblimi moral i të dënuarve dhe të persekutuarve nuk mund të quhet i 
përfunduar sa kohë që ata që mbajnë përgjegjësi për fatkeqësitë e tyre, do të hiqen sikur 
s’kanë të bëjnë fare me këtë punë, sikur ata s’kanë bërë veçse një detyrë të zakonshme dhe 
madje nuk e quajnë të nevojshme të fillojnë në vetvete një proces pastrimi. Mendoj që 
punonjësit e drejtësisë duhet patjetër të dalin nga heshtja, të fillojnë t’i trajtojnë këto probleme 
e të shprehen publikisht, dhe këtu e kam në radhë të parë për punonjësit e drejtësisë që kanë 
zënë funksione të larta, kemi kryetarë e nënkryetarë të Gjykatës së Lartë për shumë kohë si 
zotërinjtë Çela, Selenica, Koçi, Prokurori i Përgjithshëm Mino e plot e plot të tjerë.  

Mendoj se me ligj duhet të vendoset që në një afat të caktuar, sa më të shkurtër, Qeveria 
të hartojë një program të posaçëm për të plotësuar me përparësi nevojat e të burgosurve dhe 
të të persekutuarve për strehim, punë, ushqim, kujdes mjekësor, shkollim të fëmijëve, të 
nipërve e mbesave të tyre, për kthimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme të tyre. Të 
gjithëve t’u kthehet dokumentacioni që u është marrë dhe frytet e krijimtarisë së tyre letraro-
artistike. Të ndihmohet shoqata e të burgosurve dhe e të persekutuarve politikë që të 
kujdeset për shërimin e plagëve të tyre shpirtërore dhe mbrojtjen e interesave të tyre. E drejta 
për të pasur shoqatën duhet shënuar edhe në këtë ligj mendoj unë. 

Një problem me shumë rëndësi është: si do ta konsiderojmë këtë ligj? Unë jam kundër 
termave “amnisti”, “falje” etj. Unë do të propozoja që këtë ligj ta titullonim “Për trajtimin e të 
dënuarve dhe të persekutuarve politikë” dhe pastaj të gjitha ato probleme që kanë dalë, t’i 
marrim e t’i studiojmë dhe jo t’i kalojmë kështu siç janë kaluar.  

Veç kësaj, e quaj me rëndësi shumë të madhe që patjetër duhen bërë ndryshimet 
përkatëse në Kodin Penal. Ç’flasim ne për agjitacion e propogandë kur e kemi akoma në 
Kodin Penal? Vetëm sa e ndryshuam kështu, kur dihet se është thënë edhe në fjalime publike 
që vetëm për arsye taktike nuk vepronte. Madje organeve përkatëse që merreshin me këto 
punë, në biseda pune u është thënë që pavarësisht se ndryshoi ligji për agjitacion e 
propogandë, duhet të vazhdoni punën tuaj, se partia duhet t’i dijë të gjitha dhe vepron në 
momentin e duhur. (Reagime nga salla) Këto i di se i kam dëgjuar. Nuk janë thashetheme.  

Një tjetër problem që kam unë është: Ç’është ai lloj neni që thotë “fyerja e organeve të 
larta të partisë e të pushtetit dhe përfaqësuesve të tyre”? Dikur ka pasur një nen: “fyerja e 
lartmadhërisë” Po vetëm e lartmadhërisë, kurse tani kanë dalë shumë lartmadhëri. Do të 
vazhdojmë ta mbajmë këtë nen në Kodin Penal? Përse të gjitha këto sajesa vetëm e vetëm 
për të dënuar njerëz? Do të pranojmë ne, kur diskutojmë për këto gjëra, që të mbajmë 
mbeturina të tilla të monizmit e të diktaturës në legjislacionin tonë? Kush do të na besojë 
neve se jemi të sinqertë, se po amnistojmë e po falim, kur do të ruajmë këto gjëra në Kodin 
Penal? (Përsëri reagime nga salla) E, natyrisht, kush do të besojë, kur ka dhe reagime të 
tilla? Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Hysen Godole.  
Hysen Godole - I nderuar Nënkryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Është fitorja historike e pluralizmit që i ngarkon këtij Kuvendi nderin e madh, por edhe 

përgjegjësinë e rëndë para shtetit ligjor që po ndërtojmë, që të shqyrtojë e miratojë 
projektligjin për amnistinë e të dënuarve politikë. Kjo amnisti, pothuaj e përgjithshme, nga e 
cila përfitojnë mbi 8 mijë veta, është rrjedhojë e demokracisë së  vendosur në vendin tonë, e 



cila tashmë po ua pret rrugën të gjitha atyre veprimeve antiligjore e qëndrimeve që binin 
ndesh me liritë dhe të drejtat e njeriut. Prandaj askush nga ne këtu në këtë sallë, asnjëra nga 
forcat e ndryshme politike nuk ka as të drejtën e autorësisë së saj, as që të marrë në dorë 
flamurin e shpëtimtarit të kombit. Kush përpiqet ta bëjë këtë lojë, do të jetë i pabesueshëm. 
Vetë demokracia është nusja, ne të tjerët jemi dasmorët, kurse dhëndri është populli. Pra 
merita për marrjen në shqyrtim të këtij projektligji i përket popullit. Nëna Shqipëri, që 
gjithmonë u ka mbajtur hapur krahët miqve të saj, aq më tepër do t’u hapë krahët e do të 
përqafojë bijtë e saj, që për njërën a tjetrën arsye apo bindje politike u detyruan të lënë 
atdheun e dashur për ta apo për t’u ngujuar nëpër burgje a kampe. Por kjo nënë, sado e 
dashur dhe e dhimshme, e vuajtur, por e ndershme, do t’i japë gjithësecilit atë vend që i 
takon, por edhe do t’u tregojë vendin e merituar atyre bijve të saj që e kanë fyer rëndë 
dinjitetin e saj e të kombit me veprat e tyre terroriste apo diversioniste, me përdhunime apo 
grabitje, pavarësisht nga motivet dhe bindjet e tyre. Jo, këtu nuk të fal nëna. Ky qëndrim i saj, 
që shpreh vullnetin e këtij populli, do të jetë edhe më objektiv, edhe më real, i sinqertë e 
transparent kur, së pari, ne deputetët do t’u përmbahemi me rigorozitet dispozitave 
kushtetuese të miratuara më 29 prill e që krahasohen me standardet e vendeve më të 
përparuara demokratike.  

E dyta, kur çdo gjykim për veprimtaritë që janë kryer në bazë të ligjeve, do ta mbështesim 
me kohën dhe kushtet konkrete kur ka dalë e ka vepruar ligji. Duke mohuar politikën e 
ndjekur nuk do të thotë që ne të mohojmë komplet të gjitha ato ligje që kanë qenë gjatë kësaj 
periudhe 45-vjeçare. Këto nuk mund të mohohen me një ngritje kartoni, se historinë nuk 
mund ta mohojë lehtë ky Parlament. Ligjet dhe Kushtetuta nga kanë vijuar ato, kanë ekzistuar 
para nesh. Edhe Kuvendi nuk e ka zanafillën që kur u mblodhëm ne në këtë sallë më 15 prill.  

E treta, kur të gjithë ne, për hir të unitetit e të pajtimit kombëtar, do të na bashkojë një 
alternativë, ajo për stabilizimin politik të vendit.  

E katërta, kur ne me ndërgjegje do të mbështesim një nga objektivat dhe drejtimet e 
Qeverisë së Stabilitetit: për amnistinë e të dënuarve politikë. E theksoj për amnistinë e jo për 
pafajësinë. 

E fundit, kur ne do t’i përmbahemi betimit tonë të 17 prillit se “do të mbrojmë me 
vendosmëri rendin kushtetues dhe 1igjshmërinë e shtetit juridik, të drejtat e njeriut dhe liritë 
themelore të individit”.  

Me unanimitet ne kemi miratuar nenin 16 pika 6 të dispozitave kushtetuese, që thotë se 
Kuvendi Popullor ka si kompetencë kryesore edhe dhënien e amnistisë. Për këtë pikë çdo 
koment apo hapje e enciklopedisë për të gjetur etimiologjinë ose anën semantike të fjalës “ 
amnisti” apo bashkëlidhja me të si e barasvlefshme edhe e fjalës “pafajësi” janë komente dhe 
përpjekje të tepërta, që nuk i lartësojnë, por i ulin vlerat e asaj pike kushtetuese të miratuar. 
Zbatimi me përpikmëri i saj ashtu siç e kemi miratuar është në natyrën e pushtetit ligjor që ne 
e kemi sanksionuar në nenin 3 të dispozitave kushtetuese, ku theksohet se “parimi themelor i 
organizimit shtetëror është ndarja e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor”. Çdo akt 
tjetër ligjor apo veprim-zbatimi që merret duke ngatërruar apo duke iu futur në pjesë këtyre tre 
pushteteve, është antikushtetuese, antidemokratike dhe kundërvënie ndaj pushtetit ligjor. 
Asnjë propozim i bërë, nga kushdo qoftë, nuk ka fuqi të dalë mbi ligjin e në kundërshtim me 
karakterin e tij. Perëndoi ajo kohë kur vendimet e partisë në pushtet s’pyesnin për ligjet apo 
dilnin mbi to.  

Vetëm duke zbatuar kompetencat kushtetuese, si edhe nenet kushtetuese të akteve 
themelore të së drejtës ndërkombëtare që kemi firmosur dhe ku aderojmë, por jo çdo 
konsideratë të tyre, ne vëmë në zbatim atë vërtetësi të tyre, vetëm kështu do të jemi të 
besueshëm edhe nga të tjerët.  

Nëse gjithë ish të dënuarit apo të dënuarit politikë që ndjekin punimet e këtij Kuvendi, 
dëgjojnë hapur se ky Kuvend ka detyrë e të drejtë të japë amnisti, rehabilitim e jo pafajësi, 
s’ka pse të mos na besojë.  

Ne të gjithë së bashku e dëshirojmë edhe pafajësinë e tyre, ka që janë dënuar pa pasur 
prova materiale, ose që provat e reja i rrëzojnë të mëparshmet, por për këtë askush nuk ua 
ka mbyllur rrugën. Këtë të drejtë e realizon vetëm gjykata e ata le ta kenë bindjen që po të 
kenë prova të reja, shteti ligjor, nëpërmjet gjykatës, do t’ua sigurojë. T’i kërkosh këtij Kuvendi 
që krahas amnistisë të japë edhe pafajësinë, është njëlloj sikur dikush të shkojë te 
bukëpjekësi për të rregulluar këpucët apo te këpucari për të qepur një kostum. Ky është një 
absurditet kombëtar e ndërkombëtar.  

Jam dakord me propozimin e bërë ndaj Qeverisë nga deputeti Kallço për një amnisti të 
përgjithshme, edhe të të burgosurve ordinerë.  



Për propozimin e bërë për t’u kërkuar falje të dënuarve apo ish të dënuarve, nuk e kuptoj 
kush do t’u kërkojë dhe në emër të kujt do t’u kërkojë. Tashmë diktatura që ishte ka 
perënduar.  

Së fundi, ndonjë specialisti që vjen në Kuvend për të na ndihmuar, kur ai nuk u beson 
shkrimeve të tij në relacione, i themi që edhe ne jo më pak u besojmë fjalëve të tij.  

Si gjithë shokët jam dakord të kalojmë në miratimin në parim të projektligjit të paraqitur. 
Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Xhemal Dauti.  
Xhemal Dauti -I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Kemi bërë shumë punë në këtë Kuvend, kemi miratuar ligje të rëndësishme për të 

tanishmen e për të ardhmen e popullit shqiptar. Ky ligj që po diskutojmë sot bën pjesë në 
fondin e ligjeve më të rëndësishme, sepse, e para, po korrigjojmë një nga gabimet më të 
mëdha të monizmit të Partisë së Punës, atë të luftës së klasave, e cila zbatohej në mënyrë të 
ashpër e me dimensione të gjera ndaj gjithë fisit e jo vetëm për atë që gjykohej e dënohej.  

E dyta, po rikthejmë publikisht në shoqërinë tonë, me vlera të barabarta moralo-
shoqërore, të gjithë shqiptarët që janë dënuar për bindjet e tyre politike. Sigurisht ne nuk u 
kthejmë dot vitet, por po u rikthejmë qetësinë shpirtërore. Po shtojmë kështu potencialet 
mendore, të cilat do të vihen në shërbim për të mirën e Shqipërisë.  

E treta, me këtë ligj do të bëjmë të mundur të forcojmë unitetin aq të dëshiruar të popullit 
tonë në këto momente tepër delikate për fatet e tij. Ky ligj mendoj duhet medoemos t’i 
shërbejë forcimit të unitetit dhe jo fushatës elektorale e gjykatësve monistë që kanë zbatuar 
me konsekuencë ligjet “demokratike” të diktaturës së proletariatit.  

Gjatë zbatimit të këtij ligji duhet të bëjmë kujdes se kemi të bëjmë edhe me njerëz që 
megjithëse kanë bërë vetë krime, hiqen tani si të persekutuar. Ka nga ata që kanë marrë 
vendime për prerje kokash, për vrasje, internime, dëbime masive e në luftë për karrige e 
pushtet kanë rënë nga fiku duke ngrënë kokat me njeri-tjetrin dhe tani duan të marrin flamurin 
e demokracisë. Këtë temë e trajton me shumë kulturë një shkrim në gazetën “Rilindja 
demokratike”, dy-tre numra të kaluar (emri i autorit nuk më kujtohet), si dhe regjisori i 
mirënjohur Pëllumb Kulla në “Zërin e popullit”.  

Këto ditët e fundit më është dhënë mundësia të takohem me mjaft nga këta qytetarë të 
dënuar për bindjet e tyre politike. Ata kanë shumë halle. Ne duhet t’ua zgjidhim ato me 
përparësi. 

Por ata, duke parë realisht gjendjen e rëndë ekonomike që ka mbërthyer vendin tonë, 
kërkesat e tyre i bëjnë me shumë maturi, kulturë dhe transparencë.  

Rreth këtij problemi mund të flasim me orë e ditë të tëra, mund të sjellim shembuj nga më 
të ndryshmet për veprat dhe veprimet e organeve të specializuara për zbatimin e politikës së 
gabuar në këtë fushë.  

Mendoj se është në nderin tonë të miratojmë një ligj që të përmbushë kërkesat dhe 
dëshirat e të dënuarve, por në të njëjtën kohë të jetë i zbatueshëm në kushtet konkrete të 
vendit tonë dhe jo siç tha këtu një deputet jurist që t’u premtojmë: kur të kemi një thes t’u 
japim një trastë.  

Këshilli i Ministrave, Ministria e Drejtësisë dhe Gjykata e Lartë të punojnë jo vetëm me 
kujdesin për të mos harruar asnjë nga të dënuarit, por edhe me shpejtësi për zbatimin e 
vënien në jetë të këtij ligji. Nuk duhet të abuzojmë me të drejtën që kemi, për të përmbysur 
atë që kemi vendosur vetë para tre muajsh. Secili organ të veprojë sipas kompetencave që 
ka.  

Duke e parë ligjin nen për nen do të kemi mundësi konkrete të japim mendime më të 
plota për ta përmirësuar atë në mënyrë të dukshme. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka.  
Neritan Ceka - I nderuar zoti Kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Më vjen mirë që marr fjalën pas deputetit Dauti e më duket se ka mundësi që këtë 

problem ta trajtojmë mbi baza juridike, por edhe mbi një platformë, e cila do t’i interesonte 
gjithë vendit.  

Natyrisht, përderisa marrim përsipër të bëjmë një ligj për amnistinë, duhet të mendojmë: 
kush përfiton nga kjo amnisti? Domethënë koncepti i njerëzve është i tillë: sa fajtorë politikë 
do të dalin nga burgu? Duhet të dini që ose s’do të dalë asnjë më nga burgu, sepse pjesa më 
e madhe e tyre janë liruar, ose shumë pak persona do të dalin nga burgu, sepse, siç e dini, 
Presidenti, i cili ishte një lëvizje prapa Parlamentit, i ka nxjerrë përpara nesh dhe problemi nuk 



shtrohet më për të nxjerrë të burgosur, por për t’u dhënë ato të drejta që u takojnë. Pra ne, në 
fakt, me këtë ligj jemi përtej amnistisë, jemi atje ku po diskutojmë, për t’u dhënë atyre jo 
vetëm të drejta morale, jo vetëm të drejta të karakterit juridik, por edhe disa të  drejta 
materiale. 

Siç e dini, 90 për qind të neneve të këtij ligji që na është paraqitur për miratim kanë të 
bëjnë me trajtimin ekonomik të ish të burgosurve, domethënë kanë si synim të sigurojnë 
futjen e këtyre njerëzve në jetë.  

Ajo që diskutojmë, dhënia e pafajësisë, ka një karakter juridik, ka një karakter moral, por 
ka edhe anën e vet ekonomike. Ne tani këtë çështje nuk duhet ta diskutojmë me pazarllëk, 
domethënë ka shteti para që ta kënaqë këtë anë ekonomike apo jo. Ne duhet të nisemi nga 
kjo gjendje e shtetit, sot, domethënë të kënaqim anën morale, të zgjidhim çështjen juridike 
dhe t’u hapim atyre një perspektivë për integrim. Natyrisht, këta të burgosur politikë, një pjesë 
e mirë e të cilëve e kanë kaluar jetën e tyre në burg, kanë vështirësi të mëdha për t’u 
integruar, për të filluar jetën. Prandaj të shikojmë praktikisht cilat janë këto mundësi.  

Të gjithë e kemi mësuar nga këta tre muaj që po punojmë në këtë sallë, që ka tre 
pushtete, pushteti legjislativ që jemi ne, pushteti ekzekutiv e pushteti gjyqësor dhe 
kompetencat e tyre nuk duhet të përzihen. Problemi tani është që pafajësia nuk është në 
kompetencën tonë. Këtë e dimë të gjithë dhe këtë anë nuk duhet ta shkelim.  

Nga diskutimet doli qartë që kjo është në kompetencë të gjykatës. Atëherë t’ua japim 
gjykatave. Por cila është garancia që këto gjykata me të vërtetë do ta zgjidhin këtë problem? 
Sepse nga diskutimi i kësaj çështjeje krijon përshtypjen që kjo t’u lihet gykatave që ta heqin 
qafe, domethënë të mos e zgjidhin, sepse, siç u tha, do të kërkohen dëshmitarë dhe faji do të 
bjerë mbi dëshmitarët e parë, do ta paguajnë ata fajin e gjykatave e të sistemit, domethënë 
përgjegjësinë shtetërore do ta kalojmë në përgjegjësi personale. Them që kjo nuk është e 
mirë dhe nuk ka për të gjetur zgjidhje. Ku ka për të shkuar kjo punë? Ka për të shkuar atje ku 
ne nuk duam të shkojmë, domethënë do të hapen dosjet e do të dalë që nga tre dëshmitarët 
dy janë të rremë dhe për pasojë do t’i fusim në burg. Por një pjesë e atyre dëshmitarëve me 
siguri kanë qenë të detyruar ta bëjnë dëshminë e rreme. Pra ne s’do të bëjmë gjë tjetër, por 
do të fillojmë një luftë të re klasash. Atë që mundohemi ta mbyllim, do ta hapim. Kështu që 
këtu ka vetëm një zgjidhje dhe kjo zgjidhje është: jo të merremi me persona, por me 
diktaturën, të dënojmë atë diktaturë që krijoi këtë gjendje, të dënojmë ligjet e saj, të asaj 
kohe, të dënojmë ligjin për propagandë dhe agjitacion, ta hedhim poshtë, ta zhdukim nga 
faqja e Shqipërisë këtë ligj të ndyrë, që e përçau dhe e shkatërroi Shqipërinë. Në qoftë se ne 
sot nuk abrogojmë, nuk bëjmë zero ligjin për detyrimin e kallëzimit për krimet kundër shtetit, 
në qoftë se nuk dënojmë, nuk bëjmë zero atë ligj që e konsideronte lëvizjen e lirë të 
personave si një krim, nuk kemi asgjë në terezi, do të kthehemi përsëri te personat, do të 
harrojmë shkaqet që e krijuan këtë paligjshmëri. Ky ishte një shtet që imponohej, kjo ishte një 
diktaturë që u imponohej të gjithëve dhe ne po s’rrëzuam këto ligje, s’kemi për të bërë asnjë 
gjë, do të fillojë çdo gjë nga fillimi. Duhet të kthehemi te kjo logjikë juridike: të rrëzojmë këto 
ligje, t’i hedhim poshtë ato dhe kështu u kemi hapur rrugën institucioneve tona juridike për të 
dhënë pafajësinë e vërtetë. Unë nuk jam dakord që këtë pafajësi ta fitojnë të gjithë, atë do ta 
fitojnë me të vërtetë ata që e meritojnë. Por po s’hoqëm këto ligje, kjo është e pamundur. Ne 
nuk mund të fillojmë shqyrtimin nen për nen të këtij ligji pa rrëzuar, pa abroguar shkaktarët e 
këtyre pasojave, domethënë këto ligje të asaj diktature që ne të gjithë e kemi dënuar. Vetëm 
atëherë mund të themi që Shqipëria jeton me standardet europiane. Derisa këto ligje 
ekzistojnë akoma, veprojnë apo nuk veprojnë, janë paralizuar, por në një kohë të caktuar 
edhe mund të veprojnë, ne nuk mund të kalojmë në miratimin e një amnistie.  

Kush e ka fuqinë për ta bërë këtë? Këtë fuqi e ka Parlamenti. Jo vetëm të burgosurit 
politikë, por e gjithë Shqipëria po shikon tani nga ne. Unë them se kjo ka edhe anën e mirë, 
sepse me të vërtetë u vu në vend ligji, populli beson se Parlamenti është i fuqishëm. Por 
duhet t’i themi popullit që Parlamenti e ka fuqinë vetëm te ligjet, të bëjë ligje të mira, të cilat 
duhen zbatuar. Ne nuk duhet të marrim as kompetencat e gjykatave, as të Qeverisë, as të 
bankës.  

Duhet të dimë një gjë, se idealja do të ishte kënaqja e plotë e kërkesave ekonomike. A 
kemi mundësi t’i japim tërë rrogat një ish të burgosuri që ka qenë 20 vjet në burg? Ne e dimë 
që ka mijëra e mijëra të tillë, por edhe qindra mijë njerëz që kanë vuajtur nga këto ligje, të 
cilat po hezitojmë t’i dënojmë. A ka mundësi ky shtet t’i kënaqë këta? Ne e dimë që ky shtet, 
me këto mundësi që kemi, është i mbytur në borxhe me 400 milionë dollarë, me një ekonomi 
të shkatëruar që s’po prodhon gjë. Në qoftë se ne angazhohemi konkretisht t’i shpërblejmë që 
sot këta njerëz, kjo do të ishte një aventurë. Por ne duhet të marrim përgjegjësinë morale që 



do t’i shpërblejmë në atë masë që ka mundësi shteti, në atë masë që mund t’i fusim këta 
njerëz në jetë. Këtë gjë duhet ta bëjmë dhe pjesërisht ky ligj e përmban këtë.  

Prandaj këtu duhet patjetër t’i rrëzojmë ligjet që shkaktuan këtë pasojë. Veç kësaj unë do 
të thosha: vetëm të burgosurit politikë e kanë këtë të drejtë morale? A nuk ka qenë e tërë 
Shqipëria një burg i madh, i rrethuar me tela me gjemba? A nuk kanë humbur nga ky regjim 
nga ana ekonomike qindra mijë njerëz të tjerë? Po e filloj nga Parlamenti. Cili nga ju që ka 
punuar 20-30 vjet ka mundësi të tilla ekonomike që të fillojë një jetë të sigurt nga e para? Pra 
ky ka qenë një regjim jo vetëm gjakatar, por shkatërrimtar në të gjitha drejtimet. Të tërë kemi 
vuajtur nga ai. Por duke marrë përsipër këtë ligj, ne do të vendosim në vend të parë 
drejtësinë juridike dhe pastaj të kalojmë në anët e tjera, ekonomike etj.   

Ky Parlament nuk do të jetë në gjendje kurrë të shfajësohet përpara të dënuarve politikë, 
përpara atyre që kanë vuajtur më shumë, sepse sidoqoftë ne të tjerët kemi qenë të lirë.  

Po kush do t’i shpërblejë fëmijët e tyre që mbetën pa shkollë? Kush do t’i shpërblejë 
vajzat e tyre që prishën familjet ose u shkatëruan apo s’u martuan? E kështu mund të 
përmendja lloj-lloj tragjedish njerëzore që i kanë kaluar personalisht këta të burgosur dhe e 
dimë që kjo shtrihej në mënyrë barbare mbi të gjithë familjen e deri tek të afërmit e tyre.  

Unë do të thosha dhe një gjë tjetër: ne e kemi trajtuar këtë çështje si marrëdhënie midis 
viktimës dhe xhelatit. Të dënuarit kanë pasur dhe xhelatët e tyre. Kanë pasur xhelatë të tillë 
që kanë qenë direkt përgjegjës, duke fillur nga Enver Hoxha dhe klika e tij. Por ka pasur edhe 
xhelatë që kanë qenë të detyruar ta bëjnë këtë, duke përfshirë këtu gjykatës, hetues, 
punonjës të sigurimit, dëshmitarë të rremë apo të vërtetë, komandantë e policë burgjesh e 
kështu me radhë, një pjesë e të cilëve u detyruan ta bëjnë këtë kundër vullnetit të tyre.  

Ndërsa nga një anë shikojmë që ngrihet zëri, tregohet e vërteta për të burgosurit politikë, 
ka një ethe nga pala tjetër, asnjëri nga këta që ka qenë përgjegjës në gradë të dytë nuk ka 
dalë të kërkojë falje para viktimave të tij. Pse? Sepse përderisa ne nuk kemi zhdukur këto 
ligje, ekziston frika se një ditë do të vihen në rolin e viktimës.  

Për të mos u zgjatur dhe duke u përqendruar tek ai mendim që në radhë të parë duhet të 
dënojmë sistemin, të dënojmë ligjet dhe të mos merremi me njerzit, do të kthehem te një 
çështje tjetër.  

Ngrenë këtu problemin e të burgosurve politikë, por nuk duhet të harrojmë se ka edhe një 
katagori tjetër të burgosurish, të quajtur të burgosur ordinerë, të cilët nuk kanë qenë shumë 
larg këtyre të burgosurve. Ka midis tyre njerëz të ndershëm, që u futën në burg për arsye të 
paqena dhe përsëri kanë të drejtë të ngrenë zërin njësoj, sepse ne e dimë që kur diktatura 
donte të fuste dikë në burg përdorte qoftë akuzën politike, qoftë dhe akuzën ordinere. Do t’i 
shpërblejmë edhe këta apo jo? Do t’u japim edhe këtyre të drejtën morale apo jo? Ka nga 
këta që janë akoma në burg për 50 mijë lekë të vjetra, kur jashtë bredhin lirisht njerëz që i 
detyrohen shtetit miliona. Ka nga këta në burg që kur u futën qenë fëmijë. Ka gjithashtu vajza 
dhe gra. Flas gjithmonë për të burgosur para 31 marsit, të cilët u dënuan në kushte 
çnjerëzore, mund të themi, pa avokatë dhe në kushtet e dënimeve shembullore. Këta janë 
akoma në burg. Megjithatë mendoj që ne nuk duhet t’i ngatërrojmë këto dy gjëra, por t’i 
ndajmë, sepse çështja e të burgosurve politikë është një çështje e përgjegjësisë që ka ky 
komb për historinë e kaluar, kurse të burgosurit ordinerë (kategoria e atyre para 31 marsit) 
duhet t’i shikojmë me një sy tjetër, t’u japim dhe atyre shansin të jetojnë në kushtet e reja, të 
provojnë dhe ata veten në kushtet e demokracisë. Prandaj unë do të kërkoja që të kemi një 
nen, që Komisioni i Ligjeve e ka hequr, që kjo të kthehet në një amnisti të vërtetë, t’u japim 
këtyre të burgosurve shansin që të riangazhohen në jetën e tanishme, të lirojnë gratë, ata që 
janë mbi moshën 55 vjeç, ata që ishin të mitur kur u futën në burg, ata që përgjigjen për 
shpërdorime pasurie ose për vjedhje në shuma të cilat nuk kanë një vlerë të vërtetë materiale 
dhe që me punën e veprimtarinë e tyre janë munduar t’i shlyejnë. Për këtë kategori duhet të 
mendojmë edhe për një fakt tjetër. Ne flasim për të burgosur politikë e ordinerë, por burgjet 
tona kanë qenë të tmerrshme. Kushdo që i ka parë e di që janë burgje unike në botë dhe 
shpresojmë të mos kthehen në muze, por të zhduken. U harrofshin ato burgje! Unë mund t’ju 
them dëshmitë e një gazetareje që ka parë burgje në gjithë botën. Ajo më ka thënë që burgje 
më të tmerrshme se këtu nuk ka. Por më ka thënë dhe tjetrën, që të burgosur më fisnikë se të 
burgosurit shqiptarë zor se gjen në vendet e tjera të botës. Këtë ma ka thënë jo vetëm për të 
burgosurit politikë, por edhe për një pjesë të burgosurish ordinerë. Kriminelë dhe shkelës të 
ligjeve do të kemi. Nuk duhet të harrojmë që kriminaliteti po rritet dhe ka rreziqe për 
shoqërinë tonë, po ato rreziqe që mund të ketë dhe një kriminalitet i jashtëm politik. Kështu 
që edhe burgje do të kemi. Por këto burgje duhet t’i kthejmë në institucione edukimi dhe jo në 
institucione çnjerëzore, që kishin për qëllim të shfiguronin figurën e njeriut të vërtetë.  



Edhe një herë ju ftoj të mendojmë jo vetëm me logjikën e mëparshme të ndarjes së tre 
pushteteve, por edhe me logjikën e abrogimit të plotë të atyre ligjeve, që na detyrojnë sot të 
bëjmë këtë ligj jo vetëm për amnistinë, por edhe për rehabilitimin dhe shfajësimin e të 
burgosurve politikë. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Hajdar Sinani.  
Hajdar Sinani - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Projektligji që na paraqitet për amnistinë e të dënuarve politikë është një veprim i thellë 

demokratik në kuadrin e përgjithshëm të programit të Qeverisë e të pluralizmit në Shqipëri. 
Amnistia që parashikohet në këtë projektligj është në përmasa të gjera, pasi përfshin 
periudhën e luftës, atë të pasçlirimit dhe deri tani me eksodin e fuqishëm të njerëzve tanë në 
shtete të ndryshme.  

Amnisti për të dënuarit politikë thjesht për agjitacion e propagandë u bë edhe vitin e 
kaluar. Veçse në këtë ligj, me sa kuptoj unë, bëhet fjalë për ata krerë të organizatave politike 
që gjatë luftës iu kundërvunë frontit nacionalçlirimtar ose që bashkëpunuan me pushtuesin, 
që u gjakosën ose jo me popullin, ata që u arratisën pas Çlirimit për t’i shpëtuar ndjekjes për 
shkak të prejardhjes së tyre klasore, ata që iu kundërvunë regjimit komunist ose që, duke 
mos u pajtuar me të, u arratisën.  

Në të dy periudhat, para dhe pas Çlirimit, ka pasur persona dhe grup personash që janë 
gjakosur me bijtë e popullit ose me regjimin në fuqi si terroristë. Meqë ka kaluar një kohë e 
gjatë, mbi 46 vjet, edhe unë jam dakord që një pjesë e tyre që s’kanë kryer vepra terrori ose 
kanë mbetur në tentativë, të amnistohen dhe t’u bëhet njëfarë rehabilitimi ekonomik. Që të 
shpallen të pafajshëm e të kërkohet falje nga ky Kuvend Popullor, ky është një veprim i 
kundërligjshëm dhe qëllimdashës nga ndonjë zotëri deputet. Duhet t’ju kujtojmë se historia e 
Luftës Nacionalçlirimtare është historia e një populli që luftoi për pavarësi kombëtare, për 
çlirimin kombëtar e shoqëror, për një jetë më të mirë dhe kjo luftë i kushtoi mjaft popullit.  

Si mund të njësohet gjaku i 28 mijë dëshmorëve që ranë në luftë me okupatorin, me 
njerëz tradhëtarë, terroristë që bashkëpunuan me okupatorin jo vetëm gjatë luftës, por edhe 
pas Çlirimit?  

Nëpërmjet bandave janë kryer edhe mjaft krime në popull. Në qoftë se kërkojmë të 
hedhim poshtë të gjithë legjislacionin e shtetit shqiptar monist dhe partinë në pushtet, kjo do 
të thotë që t’i vihet kryqi historisë së Luftës Nacionalçlirimtare ose të deformohet historia, gjë 
që nuk mund të arrihet, se historinë e bën populli, individi ka rolin pozitiv ose negativ në 
histori. Por kjo s’mund të arrihet me një të rënë të gomës, siç pretendon ndonjëri.  

Kur themi amnisti, nuk do të thotë pafajësi, me të cilën merren gjykatat, por do të thotë që 
i falet një pjesë e dënimit ose krejt dënimi, kur nuk është i parashkruar dhe nuk ka pasoja 
sociale, shoqërore dhe ekonomike nga ligji, duke i gëzuar të gjitha të drejtat si të gjithë 
njerëzit. Në bazë të Kushtetutës, na takon neve si Kuvend Popullor ta bëjmë shpalljen e 
amnistisë së të dënuarve politikë ose ordinerë. Insistimi për të vendosur pafajësinë në këtë 
Kuvend është i kundërligjshëm dhe në kundërshtim me praktikat ligjore ndërkombëtare.  

Jam për pajtim kombëtar, jam kundër ndonjë ideje për t’ia imponuar mendimin tjetrit, çka 
do të thotë që të kalojmë nga një monizëm i vjetër në një monizëm të ri më të rrezikshëm. 
Këtë s’duhet ta lejojë Kuvendi dhe asnjë parti tjetër politike. Që të arrihet plotësisht ideja e 
pajtimit kombëtar duhet një konsensus reciprok e i sinqertë i të gjitha forcave politike.  

Jam, gjithashtu, për një rehabilitim ekonomik dhe politik të atyre personave që për shkak 
të ligjit kanë pësuar dëm. Në këtë drejtim jam dakord që Qeveria, sipas mundësive që ka 
shteti, t’u japë ndihmë, me qëllim që këta të dënuar të bëjnë një jetë normale.  

Projektligji që na paraqitet nga Qeveria për miratim, kam mendimin se është i plotë për 
amnistinë dhe rehabilitimin e të burgosurve politikë. Duke diskutuar pa paragjykime, ju ftoj që 
ta miratojmë. Kjo do t’i shërbente më së miri dhe unitetit kombëtar. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Gjysmë ore pushim.  
 
E premte, 2.8.1991, pasdite 
 
Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, fillojmë punimet. Fjalën e ka deputeti Alfred 

Serreqi.  
Alfred Serreqi - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Sikur të gjithë të besonim me të vërtetë në një konseksion universal e të përbashkët të 

drejtësisë, kjo do të na ndihmonte të dilnim nga ngushtësia e pikëpamjeve me karakter klase, 



kaste ose paragjykimi politik. Por kryesorja që duhet pohuar dhe që më duket se të gjithë e 
kanë thënë, është se sistemi monist e ka lidhur veten vendosmërisht me dhunën, ai flet me 
gjuhën e dhunës, idetë e tij kanë karakter dhunues, ligjet e tij kanë thellësisht karakter arbitrar 
e klasor. Kjo krushqi fatkeqe e këtij sistemi me dhunën u bë shkak për të zhvilluar te njeriu 
mjaft tendenca e prirje të dëmshme e gjymtuese, që shfaqen fatkeqësisht akoma edhe sot. 
Kjo dhunë, e paaftë të përftojë diçka të mirë, mbajti fillimisht një veshje klasore, por nuk u 
tregua e aftë të përcaktojë e të respektojë saktë e qartë këta kufij klasorë. E realizuar me 
mjeshtërinë, aftësinë dhe vullnetin që tregon çiraku i vogël ndaj një shteti të madh, në rastin 
tonë serbo-rus, kishte si qëllim final nënshtrimin mbarëkombëtar nëpërmjet fajësisë 
mbarëkombëtare, si të thuash barazimin, njësimin moral të viktimës me ushtruesin e dhunës. 
Për fat të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve kjo gjë nuk u arrit. Megjithatë, shumëkush 
mund të zbulojë me lehtësi se shoqëria shqiptare sot nuk ka asnjë shtresë shoqërore që të 
jetë e shpëtuar nga dhembjet që sjellin marrëdhëniet njerëzore të prishura e në mëdyshje. 
Para pluralizmit politik për shumë bashkatdhetarë ishte thellësisht e përdhunuar ndjenja e 
drejtësisë si të thuash mungonte për ata politikisht e moralisht atdheu i plotë. Eksodi 
shpirtëror, kulturor e politik kishte filluar shumë kohë më parë, me përmasa teje më të mëdha 
se ai që u realizua fizikisht. Populli, si të thuash, zgjidhi me intuitën e vet enigmën e Gëtes e 
të Shilerit, të cilët i dhanë secili përgjigje të kundërta, por njëlloj të pranueshme për ne: “ubi 
bene, ibi patria”, sipas Gëtes, dhe bëhem më mirë qytetar i gjithë botës se shërbëtor e servil i 
një sovrani, sipas Shilerit.  

Ligji që diskutojmë sot na ndan njëherë e mirë nga ajo pjesë e turpshme e historisë 
bashkëkohore të kombit tonë. Si do ta miratojmë këtë ligj? Nga ky qëndrim varet nëse para 
syve të botës dhe ndërgjegjes sonë kombëtare do të dimë të vërtetojmë se kemi forcën e 
qytetërimin e mjaftueshëm të ringjallemi e të vetëpastrohemi.  

E vërteta është se në vështrimin juridik ligji është një sui generis, është kompleks, që rrok 
shumë dukuri, bile edhe të larmishme. Kësisoj është e vështirë nga ana teknike të formulohet, 
në qoftë se do ta shohim vetëm si teknokratë dhe me mendësi të vjetra. Këtë vështirësi e 
shton edhe fakti se projektligji nuk është paraprirë nga një studim dhe analizë e mirëfilltë 
shkencore e dukurisë, i mungon një bazë e re teorike, juridike e sociologjike e mirëfilltë dhe 
nuk ka një vërtetësi statistikore e një vlerësim paraprak të aspektit ekonomik të tij.  

Fillimisht desha të shprehem qartë dhe pa asnjë mëdyshje që ky projektligj duhet të 
dekretojë pa asnjë hezitim pafajësinë e plotë të të dënuarve politikë për faje që s’i kanë bërë 
dhe të garantojë të gjitha favoret që rrjedhin prej tij. Një gjë të tillë e kanë bërë gjithë popujt e 
qytetëruar mbas regjimeve diktatoriale. Në Gjermani i është akorduar pafajësia, për shembull, 
edhe Marius Fanderlybe, i bashkëdëruar me Gjergj Dimitrovin.  

Po përpiqem të shpjegoj pse shprehem për dekretimin e pafajësisë. Në qoftë se 
përpiqemi t’i japim një shprehje grafike nëpërmjet një diagrame statistikës së persekutimit 
politik në funksion të kohës dhe të viteve, na rezulton një kurbë mjaft interesante. Kjo kurbë 
paraqitet si një sinosuitë me ngritjet dhe uljet e saj. Fillon me një kulminacion të viteve deri në 
vitet ’50, një kulminacion që reflekton kohën kur njerëzit dënoheshin jo në emër të ligjit, por 
në emër të popullit dhe fillonte kështu mendimi i fajësimit mbarëpopullor. Kjo kurbë ka rritjet e 
saj në vitet ’55, pastaj shënon një rënie drejt viteve ’70, për t’u rritur përsëri e për të qenë 
shumë e lartë në periudhën 1975-1980. Kurrsesi nuk shpjegohet kjo kurbë me këto ngritje me 
rritjen e vërtetë të veprave penale me karakter politik, por reflekton dhe ndjek situatat e errëta 
të historisë së partisë në pushtet. Kjo kurbë vërteton atë që diktatura moniste zbatonte një 
terror politik të paligjshëm sa herë që situatat dhe koniunkturat i vlerësonte të paqarta ose të 
dobishme për të shpëtuar një gjë të tillë. Gjithmonë lufta për pushtet, prishja e ekuilibrit të 
klaneve dhe të tarafeve, gjithmonë kthesat politike ose ndërrimi i ustait, çiraku e shoqëronte 
duke lëshuar në kurriz të popullit dhunën politike, shigjetat që përmendi zoti Jonuzi këtu.  

Historia e drejtësisë shqiptare ka shembuj të padiskutueshëm të arbitraritetit ligjor, që 
vërtetojnë nënshtrimin servil të saj, sigurisht për shumicën një nënshtrim i dhimbshëm ndaj 
diktaturës së diktatorit. Padrejtësia jonë ka edhe mjaft shembuj të shkëlqyer të ndërgjegjes së 
kulluar profesionale e patriotike që i kanë bërë ballë arbitraritetit të diktaturës. Po kujtoj vetëm 
një: qëndrimin burrëror të zotit Manol Konomi, ish-Ministër i Drejtësisë, në vite mjaft të 
vështira.  

Legjislacioni në fuqi, me gjithë karakterin thellësisht antidemokratik e arbitrar, ishte prapë 
në fund të fundit një kartë pa vlerë që shkelej sa herë që humori i paqëndrueshëm i diktatorit 
ishte i ngrysur dhe ogurzi. Një studim interesant psikoanalitik i jetës intime të tij mund të 
hedhë dritë edhe mbi disa aspekte të mbrapshta e paraverse që mori persekutimi politik në 
Shqipëri. Persekutimi politik, përveç historisë, shtrirjes karakteristike në kohë ka pasur edhe 



një gjeografi të veçantë, disi të çuditshme. Krahina të veçanta të Shqipërisë, në periudha të 
caktuara, kanë mbajtur në kurriz persekutimin politik në përmasa jopërpjesëtimore. Mendoni 
Shkodrën e mbasçlirimit dhe vazhdimisht, Mirditën pas ngjarjeve të veçanta, Himarën pas 
votimeve të para, zonat kufitare në raport me koniunkturën e raporteve të fqinjësisë “së mirë”, 
minoritetin grek, kryeqytetin në vitet ’55 e mbrapa, mbas dimrave të gjatë, të mëdhenj e të 
vegjël, gjë që hedh dritë në politikën e strategjinë penale të paracaktuar nga organet e 
diktaturës dhe jo në fajësinë politike objektive.  

Faktet më dritëdhënëse do të dilnin në qoftë se do të raportonim me imtësi: cili ka qenë 
fati i vëllezërve tanë kosovarë, që me atdhedashurinë jetëdhënëse erdhën në tokën nënë dhe 
shumica përfunduan në galeritë e Spaçit e të Qafë Barit si agjentë të UDB-së. Të mos 
harrojmë ç’harraç të shtrenjtë ka paguar kultura shqiptare, arti, intelektualët shqiptarë.  

Politika absurde e shtetit ateist u pasua nga një përndjekje çnjerëzore e klerit shqiptar e 
sidomos atij kristian. Mjafton të lexojmë librin mbi veprimtarinë reaksionare të klerit, me një 
parathënie panagjerike të një “profesori”, për të pasur një ide sado të mjegullt se ç’u bë me 
këto krijesa të shkreta. Të mendojmë pak edhe për atë pjesë të pafajshme të popullit tonë që 
një komision dëbimesh dhe internimesh u jepte rrugën e kurbetit të detyruar politik brenda 
atdheut.  

Ja, zotërinj të nderuar deputetë, projektligji që kemi përpara, këtyre njerëzve u kushtohet. 
A mund të arrijmë të gjithë në të njëjtin përfundim, në pafajësinë e tyre, dhe pse ka vallë 
diversitet gjykimi? Besoj që në qoftë se do të dimë të kapërcejmë vështirësitë që dalin për të 
shkuar tek e vërteta që rrethon këtë problem, çdo gjë do të zgjidhet. Por kur zërin e së 
vërtetës për dekada me radhë e kanë mbytur, kur do ta thuash apo të mos e thuash atë, në 
shumicën e rasteve gjykohet si një çështje nderi, karakteri dhe dinjiteti njerëzor. Shumica 
beson se për këtë problem mjafton të kesh vetëm kurajën civile. Është e vërtetë. Pengesa e 
parë, që ta shohësh drejt e në sy viktimën dhe të thuash të vërtetën rreth saj, është mungesa 
e kurajës civile. Por s’duhet të harrojmë se në rastin konkret, së pari, duhet kaluar vështirësia 
më e madhe: ta gjesh, ta njohësh, ta besosh të vërtetën që rrethon persekucionin politik. S’ka 
dyshim se kjo vështirësi s’është e barabartë për të gjithë ne. Është shumë më e vështirë ta 
gjejnë të vërtetën ata që me naivitet kanë besuar si të vërteta gënjeshtrat më absurde, të 
mbushura plot e përplot me bestytni e paragjykime të errëta klasore, të veshura me një dukje 
të besueshme, ata që nuk i njohin faktet dhe lidhjet midis tyre, ata që e kanë konceptuar gjer 
tani botën të thjeshtë, skematike, të vogël, të palëvizshme e të pandryshueshme dhe 
shoqërinë tonë janë mësuar ta ndajnë në të prekur e në të paprekur.  

Në periudhën e transformimit madhështor që po kalojmë, është detyrë e çdo shqiptari të 
ngulmojë ta mësojë të vërtetën gjer në fund. Për problemin që po trajtojmë ka një rrugë 
shumë të shkurtër, shumë të thjeshtë dhe shumë të frytshme: të afrohemi sa më shumë me 
viktimat e diktaturës, t’i njohim ato dhe shumë shpejt do të zbulojmë se janë njerëz me 
dimensione njerëzore të stërmëdha, me kulturë të thellë, me humanizëm pa kufi, që dinë të 
falin gati si kristianë, që në kushtet e demokracisë të kujtojnë lajtmotivin betovian: nëpërmjet 
vuajtjes e dhimbjes lumturi. Mendoni se këta njerëz shqiptarë, si gjithë bashkatdhetarët e 
tjerë, janë trajtuar si leprozë të mesjetës, u mungonin vetëm zilet lajmëruese në gjymtyrët e 
tyre për t’u qëndruar sa më larg.  

Së fundi, desha të shtoj se e vërteta dhe gjykimi për këtë ligj ka shumë rëndësi për ata që 
e dëgjojnë, nga kush thuhet, nga kush vjen ky mesazh ndjesëkërkues, ky mesazh paqeje e 
pajtimi. Parlamenti pluralist, posaçërisht shumica, ka shansin historik dhe mundësinë të japë 
provën bindëse që ndahet përfundimisht nga ajo trashëgimi fatkeqe politike që ngatërrohet në 
rrotat e historisë sonë sot. Të bëjmë siç porosit Salmateu: “Lërini të vdekurit të varrosin të 
vdekurit e tyre, të gjallët të vrapojnë mbas asaj që po lind”.  

Falemnderit!  
Një deputet - (Duke iu drejtuar Kryesisë): Unë kam një protestë ndaj jush lidhur me 

diskutimet. Ne kemi ardhur këtu në Kuvendin Popullor të miratojmë ligjet dhe jo të dëgjojmë 
leksione nga profesorë, juristë, nga hoxhallarë e priftërinj. Prandaj mendoj të mbyllen 
diskutimet dhe të fillojmë me miratimin e neneve. Këtu po dëgjojmë leksione nga më të 
ndryshmet. Nuk kemi asnjë paragjykim për ligjin, sepse vetë e kemi kërkuar. Qeverisë që i 
dhamë votëbesimin, i thamë ta përgatisë dhe tani nuk ka nevojë të dëgjojmë leksione, për dy-
tre ditë, duke cituar tërë profesorët e botës, tërë kishat e botës, tërë xhamitë e botës. Më 
duket se nuk është serioze për Kuvendin Popullor kjo situatë që po krijojmë. Të fillojmë të 
miratojmë ligjin siç është propozuar. Kush ka vërejtje, le t’i paraqesë sipas neneve që janë. 
Propozoj që të mbyllen diskutimet.  



Aleksandër Meksi - Unë jam i detyruar të ndjek ato procedura që kemi ndjekur çdo herë. 
Përpara kam një listë me 60 emra për të diskutuar, nga të cilët deri tani kanë folur 15 veta. 
Deri tani vetëm dy veta i kanë tërhequr diskutimet. Do t’ju lutesha që secili të jetë konkret. 
Fjalën e ka deputeti Arif Hasani.  

Arif Hasani - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Diskutimi i amnistisë dhe i rehabilitimit të të dënuarve politikë është një akt me rëndësi të 

madhe për popullin shqiptar, për pajtimin e tij. Edhe në epokën rreth 50-vjeçare të kaluar janë 
bërë amnisti. Domethënë kjo amnisti nuk është për herë të parë, pra nuk jemi ne shpikësit e 
saj. Megjithatë amnistia e sotme është e një niveli të lartë, është unikale në botë, pasi shtrihet 
për të 45 vjetët e kaluar dhe amnistohen edhe ata që kanë qenë të paamnistuar nga amnistitë 
e mëparshme. Këta që amnistojmë janë kontingjent të dënuarish të sistemit monist. Kjo është 
e vërtetë, se ai sistem krijoi një kontingjent të dënuarish politikë. Kjo ishte një e metë e këtij 
sistemi. Por krahas kësaj të mete ekziston e mira e tij që krijoi mjaft kontingjente të mëdha 
njerëzish të nderuar, si deputetët e këtij Kuvendi apo të tjerë të respektuar nëpër Shqipëri, që 
janë krenaria e vendit.  

Ligjet e sistemit pluralist ndryshojnë nga ligjet e sistemit monist. Këto dy ligjshmëri nuk 
mund të pajtohen. Par duhet të dimë se edhe sistemi monist ka pasur ligjet e veta, të nxjerra 
nga ai Kuvend Popullor i zgjedhur nga populli. Për këtë kemi qenë vetë dëshmitarë dhe 
s’duhet ta mohojmë. Detyra jonë është që të dënuarit politikë nga sistemi monist t’i marrim 
midis nesh, në sistemin pluralist, duke u dhënë amnistinë. Por duhet pasur parasysh, dhe 
madje fort, që kjo amnisti bëhet në një shtet juridik, me dallim nga amnistitë e mëparshme. 
Një nga parimet bazë të shtetit juridik është ndarja e tre pushteteve:  ligjvënës, që e ka 
Kuvendi, ekzekutiv, që e ka Qeveria, dhe gjyqësor, që e ka gjykata. Kështu i kemi votuar në 
ligjin Kushtetues. Këtu në Kuvendin Popullor nuk mund t’u japim pafajësinë të dënuarve 
politikë, pasi shkelim parimet e shtetit juridik, domethënë ne si organ ligjvënës bëhemi edhe 
gjyqësor, pra uzurpojmë pushtetin gjyqësor, gjë që nuk lejohet. Këto shkelje të parimeve të 
shtetit juridik propozohen nga dëshira të pakontrolluara të disa zotërinjve.  

Termin “amnisti” e kemi aprovuar të tillë, me kuptimin e tij, te ligji kushtetues, kreu i dytë, 
në kapitullin e Kuvendit Popullor, neni 16 pika 6. Tani s’kemi pse të spekulojmë me këtë term 
duke u shprehur:  duhet ta mbajmë si term të tillë apo ta riemërtojmë.  

Po vijmë nga sistemi monist, që e njohim mirë, me të mirat dhe të metat e tij. Të metat i 
kritikojmë objektivisht. Disa zotërinj kanë tendencën për të ekzagjeruar të metat e sistemit 
monist. Mirë që socializmi nuk doli rendi më superior, nuk i rezistoi kohës, prandaj po 
kthehemi tek ekonomia e tregut, por vallë i dimë, i njohim të gjitha anët pozitive dhe negative 
të saj? Jo. Prandaj të durojmë, ta shohim ekonominë e tregut, ta jetojmë dhe pastaj të flasim. 
Të ruhemi nga ekzagjerimet e të metave për të kaluarën dhe nga euforitë për të ardhmen. 
Varfërinë ekonomike të mos e kthejmë në varfëri shpirtërore, por të bashkuar, siç e kemi 
thënë, opozitarë por vëllezër, pa mentalitete, të krijojmë një epokë më të begatshme. Vetë 
begatia e një epoke do të kritikojë varfërinë e epokës tjetër, pa folur ne. Këtë epokë të 
begatshme ta bëjmë bashkë me ish-të dënuarit tashmë të amnistuar.  

Ata që u dënuan për agjitacion e propagandë t’i amnistojmë. Pasardhësit e tyre nuk duhet 
të vuajnë apo të dënohen për ligje të tilla si ai i agjitacion-propagandës. Kjo është fitorja e të 
amnistuarve. Këta që amnistojmë, jo më pak se ne e duan dhe e kanë dashur atdheun, por 
kanë pasur kurajën dhe burrërinë ta thonë fjalën pa frikë, në një kohë kur e dinin se do të 
kishin pasoja për avenirin e tyre e megjithatë nuk u kursyen për të folur kundër padrejtësive. 
Prandaj t’i amnistojmë e t’i rehabilitojmë pa hezitim e të mos kemi asnjë druajtje. Për 
pafajësinë e tyre le t’i drejtohen gjykatës, e cila ka dalë nga ky Kuvend pluralist.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Hajredin Tahiri.  
Hajredin Tahiri - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Fjalën “ligj i rëndësishëm” e kemi përdorur disa herë. Por vërtet ky ligj nga ana politike e 

shoqërore në përfaqësimin kombëtar është më i rëndësishmi. Dritat jeshile Parlamentit për 
këtë ligj duhet t’ia japin dispozitat kryesore kushtetuese, ku përcaktohen detyrat, funksionet 
dhe kompetencat e pushteteve. Këto dispozita i kemi miratuar dhe kemi përcaktuar qartë 
edhe ndarjen e pushteteve: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Kjo ndarje na bën që edhe ne 
si organ legjislativ ta shikojmë mirë veten dhe për asnjë rast të mos marrim kompetencat e 
organit tjetër. Amnistia është një kompetencë jona dhe duhet ta bëjmë, për të cilën jam 
plotësisht dakord.  



Duke parë kushtet specifike të vendit tonë, ne do të zgjerohemi më shumë në këtë ligj, 
duke marrë përsipër edhe pafajësinë për efekte morale, politike e sociale dhe deri në njëfarë 
mase edhe pafajësinë ekonomike, kur themi që Këshilli i Ministrave të caktojë një masë 
shpërblimi për t’u krijuar atyre mundësi për kushte jetese.  

Pafajësia është konkrete për çdo person e për çdo vepër të kryer. Nga 8460 të dënuar ka 
dhe nga ata që përveç dënimit për mendimet kanë kryer edhe krime të tjera, si terror, vrasje, 
sabotim, spiunazh, të cilat i kanë kushtuar vendit. Për të gjitha këto duhet të shprehet gjykata, 
për pafajësinë ose fajësinë e tyre.  

Ky ligj, duke u analizuar drejt dhe me zbatimin e detyrave që u vëmë organeve ekzekutive 
e atyre gjyqësore, do të plotësojë edhe ndonjë merak që lind për pafajësinë që u takon të 
dënuarve të ndërgjegjes dhe do t’u sillte atyre atë qetësi shpirtërore e morale që deri më sot u 
ka munguar. Prandaj me ligjin e paraqitur nga Qeveria e me përmirësimet e bëra nga të dy 
komisionet jam dakord. Por të shqetëson një fakt. Sa të dalësh në mbrojtje të një mendimi 
ose logjike të drejtë, po që nuk i intereson opozitës, vihet menjëherë në funksion fjalori 
“demokratik”:  enverist, punist, monist, të pardreqshëm, antidemokratë etj. Sipas tyre o duhet 
të mendosh e të flasësh siç e duan ata, o përndryshe nuk je demokrat. Jo, zotërinj, kjo nuk 
është e drejtë, nuk mund të vendosim në asnjë mënyrë demokracinë në vend ju pa ne e ne 
pa ju. Demokracia është virtyt i këtij populli që ka vuajtur dhe e ka dashur atë në shekuj dhe 
nuk është kontribut i një njeriu apo i një force të vetme. Prandaj asnjërit nuk i takon të marrë 
flamurin e saj e të dalë në krye. Të gjitha këto ne të dy palët teorikisht e praktikisht i dimë, por 
sa herë e kërkon interesi partiak nxjerrim në skenë fjalorin e sulmit të gjerë për të fituar 
kredibilitet. Të gjithë jemi distancuar nga gabimet e së kaluarës, jemi distancuar nga 
qëndrimet ekstreme, nga pasojat e një drejtimi monist 46-vjeçar dhe nga ligjet e këtij sistemi. 
Kjo jo me llafe, por me fakte. E megjithatë prapë bien të forta kambanat që “ju nuk 
demokratizoheni”, “ju nuk rinovoheni” etj., etj. Po si ka mundësi që ti gjer dje u thurrje lavdi 
zyrtarëve të lartë për hir të një pune të mirë në qytet, për hir të një specializimi jashtë e u 
rinovoke, kurse unë që nuk e bëra një gjë të tillë, që tërë jetën punova në zona të vështira, 
nuk arrita të kryej edhe një kurs pasuniversitar këtu e jo më të dal jashtë, nuk u rinovokam?! 
Të më kuptojnë kolegët: kur them “unë” nuk e kam fjalën për vete, por për të gjithë ata që 
kontribuan në çdo skaj të atdheut e përfituan pak dhe janë përfshirë normalisht në proceset 
demokratike. Por edhe kur them “ti” nuk e kam fjalën për një person të caktuar, po për të 
gjithë ata që vrapojnë për të marrë pozat e luftëtarit të demokracisë. Ne të dy kemi mundësi 
të rinovohemi dhe jemi rinovuar, por ndërsa unë nuk kam marrë përsipër të kthej kryet prapa 
e të pështyj gjithë rrugën nga kam kaluar, ti po e bën këtë me zell të madh. Mendoj se kësaj 
duhet t’i japim fund, se rrezikon të na çojë në një monizëm më të rrezikshëm se i pari, në një 
luftë klasash më të rrezikshme e më të ashpër se e para, çka do të jenë atentat për 
demokracinë e për Shqipërinë.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Esat Myftari.  
Esat Myftari - Të nderuar deputetë,  
Ditën e sotme, kur po trajtojmë fatin e të burgosurve politikë, unë e quaj ditë të shënuar, 

meqenëse kam njëfarë bindjeje se me këtë akt po bëjmë ndarjen edhe nga diktatura. Që të 
vinim deri këtu u desh të kapërcehej një kalvar i gjatë dhe për brezat e ardhshëm besoj i 
paimagjinueshëm. Ju lutem kini durim dhe nëse me këto që do të them i prishet komoditeti 
ndokujt, atij do t’i kujtoj faktin e hidhur se të tjerët, dhe këta janë me mijëra, janë detyruar me 
dekada të tëra të presin në errësirë, në vetmi, në mendime galerish e ankthe intime, për t’u 
bindur më në fund bashkë me Shekspirin se nata, sado e gjatë, ka agimin e vet.  

Diktatura komuniste, e huajtur nga arsenali rus dhe e aplikuar nga elita partiake 
shqiptare, shkaktoi viktima të panumërta. Disa prej tyre nuk e gëzuan kurrë qoftë edhe lirinë 
fizike, lirirë primitive. Atyre iu mbyllën sytë përgjithmonë o nën peshën e blloqeve që binin mbi 
kurrizin e tyre të përkulur, o ndër këneta, o në skutat e kapanoneve duke sjellë me vegimet e 
tyre për të fundit herë fytyrat e fëmijëve, prindërve, bashkëshortëve e miqve. Pjesa, tjetër 
edhe arriti të dilte prej burgjeve, por kjo ishte një liri e rreme. Lirimi i tyre më parë do të 
thoshte përballim i një burgu të ri, në shumë pikëpamje edhe më përfike, se zbatohej nga një 
kolektivitet i trembur, i indoktrinuar, më falni, shpesh edhe masoist.  Shkëndija e figurës së 
Enver Hoxhës dhe veglës së tij të verbër e të bindur, Sigurimit, nuk qëndron gjital te dënimi 
sesa tek absolutizimi i dënimit duke mos u lënë njerëzve aftësinë, dinjitetin, reflektimin. 
Diktatura që i çon gjërat deri në ekstremet më të përçudnueshme, kudo pa vetëm dy kategori 
njerëzish:  skllevër të bindur ose rebelë prapa hekurave. Dhe harroi se midis këtyre dy 



ekstremeve jetonte një mori qytetarësh që zbatoi filozofinë subile të mosqenies në asnjërën 
prej këtyre dy ekstremeve. Dhe këta, mendoj unë, janë ata që e mbajtën gjallë këtë Shqipëri.  

Duke shprehur respektin për të dënuarin politik, nuk kam ndër mend aspak që atij t’i 
atribuoj virtyte të jashtëzakonshme. I jashtëzakonshëm tek ai qe fati i tij dhe sa më i kulturuar 
të ketë qenë ky i burgosur, aq më e madhe qe vuajtja e tij shpirtërore, se ai shikonte më thellë 
në të kaluarën e kombit tonë, se tek ai vlonte ndryshe dëshira për të marrë pjesë në 
modulimin e Shqipërisë, se ai kishte mjaft pika referimi, të cilat e bënin të ulërinte nga 
dëshpërimi. Për diktatorin këta ishin armiqtë më të mëdhenj potencialë dhe si të tillë duheshin 
gozhduar diku. Kështu Shqipëria, nga Veriu në Jug u mbush me kampe, ku u angazhua një 
ushtri e vërtetë hafijesh e gardianësh, të cilët studionin me zell inkuizicioni çdo mendim 
heretik që nuk kishte si të disiplinohej në kallëpet zyrtare. Bota u skandalizua me fatin e 
Nelson Mandelës, por që të mos ju mërzis, mund t’ju sjell dhjetëra fate të tilla, me të cilat 
mund ta servirte botën Shqipëria jonë. Në këtë aspekt të zi Shqipëria e Enver Hoxhës është 
unikale. Në Romën e lashtë, kur konsujt nuk merreshin vesh midis tyre dhe gjendja kritike 
kërkonte qetësim pa zgjidhje, i jepej mandati diktatorit që të vinte rregull. Po ky mandat 
zgjaste vetëm 6 muaj. Kurse mandati uzurpues i Enver Hoxhës zgjati pothuaj gjysmë shekulli 
dhe i dha fund vetëm vdekja natyrore. Këndej bëhet më i kthjellët ai peizazh jo vetëm i 
vuajtjeve, por edhe i humbjeve kombëtare. Sa inxhinierë, mjekë, mësues, letrarë e oficerë u 
shkëputën në vlugun e krijimtarisë së tyre dhe u kthyen në tellallë të shekullit të 20-të. Këta 
edhe sot e kësaj dite ende janë qytetarë të margjinalizuar, në pamundësi për t’u integruar në 
jetën politike, sociale, kulturore.  

E di nga përvoja vetjake se me asgjë nuk mund të kompensohen humbjet e tyre, asgjë 
nuk mund të restaurojë normalitetin e dikurshëm. S’po them lumturinë, mbasi ajo ishte 
privilegj i një kaste gjakpirëse. Por që kjo shoqëri, ky shtet e ky vend duhet të bëjnë gjithçka 
që ata të ndiejnë jo vetëm simpatinë tonë, por edhe përkrahjen tonë konkrete, kjo është 
jashtë çdo dyshimi. Me këtë mendoj se mund të shlyejmë edhe një pjesë të borxhit. Nuk do ta 
teproja po të thosha se edhe frika jonë, e njerëzve të lirë, edhe tërheqja jonë në guaskën e 
interesit vetjak, madje në raste të caktuara edhe hyjnizimi i diktaturës për disa përfitime 
meskine, janë bërë herë-herë piedestal i vetë diktaturës.  

Dëshiroj t’ju tërheq vëmendjen edhe për një aspekt tjetër. Këta mijëra të dënuar kaluan 
nëpër një hetuesi arbitrare, ku u manipuluan faktet, njerëzit, rrethanat, u prek deri në rrënim 
të plotë familja e farefisi, fëmijët, adoleshentët, me synimin e vetëm që të mos shkulej e 
famshmja deklaratë e dëshmitarit, e cila sot shërben si bazë e refuzimit të pafajësisë. Desha 
t’ju ndërhyj vetëm për një moment, meqenëse këtu bëhet një trajtim doktrinar i çështjes nëse 
u duhet dhënë pafajësia apo amnistia të burgosurve politikë. Do t’ju tregoj një praktikë që po 
përdoret deri më sot. Mijëra janë qytetarët ish të burgosur që kanë bërë lutje për pafajësi. 
Përgjigjja uniforme është:  “Jeni dënuar sipas dëshmive të dëshmitarëve, prandaj s’keni 
ç’kërkoni më pafajësi”.  

Kapitulli i presioneve dhe i izolimeve të paraburgimit, ai i torturave gjatë hetuesisë, i 
trajtimeve mesjetare nëpër kampe e burgje, ridënimet, këto monstruozitete brenda 
monstruozitetit, mjerisht për një kohë të gjatë e bënë Shqipërinë tonë të shenjtë simbol dhune 
e anakronizmi, aq sa ndonjë cinik kërkoi madje të na mbante si rezervat të komunizmit të 
dështuar në shkallë botërore. Prandaj çështja që po shqyrtojmë rrok probleme komplekse. 
Kemi aty brenda viktimën, mbi të cilën ndërtoi jetën e vet dëshmitari i rremë, nganjëherë edhe 
pa të keq, hetuesin persadist e me ndërgjegje të lëndueme, shumë gjyqtarë që nuk kishin si 
të zbërthenin deri në fund ligjin arbitrar dhe ndoshta ndonjëri prej tyre mallkonte çastin kur 
zgjodhi si vokacion të tij jurisprudencën.  

Të gjitha këto momente lipset të trajtohen në mënyrë meritore, pasi kështu do të 
shmangeshin shumë paragjykime e keqkuptime. Mirëpo këto kundërvënie kanë në vetvete 
farën e përçarjes, meqë nga njëra anë kemi afër gjysmë milion të burgosur, të dënuar e të 
persekutuar dhe nga ana tjetër një aparat të stërmadh dhune me përçuesit e materializuesit e 
tij. Kryediktatori Enver Hoxha e asimiloi më mirë se kushdo tjetër modelin negativ të 
Makiavelit, sipas të cilit një diktator “i urtë” di ta përmirësojë veten e vet duke shkarkuar mbi ta 
njëkohësisht edhe përgjegjësinë e vet. Atëherë ç’na mbetet, hakmarrja? Kjo do të ishte pa 
dyshim këshillë magjistrice.  

Në shumë raste na takon të ndjekim jo për formë shembullin e vegjëlisë. Në një fshat të 
Lezhës ish-dëshmitarë pranuan gabimet e tyre dhe u kërkuan të falur viktimave, kurse këta të 
fundit vlerësuan pendesën e tyre si një gjest moral. Pajtimi u bë. Ai që mbeti jashtë e që do të 
mbetet përherë jashtë këtij pajtimi qe diktatori dhe shpura e tij. Ata do të vihen përpara gjyqit 
të historisë si xhelatë. Veglat e tyre ndërklanore a nuk janë një ndëshkim si të thuash hyjnor? 



Megjithëkëtë, të tjerë do të vijnë dhe raporti i zotit Genc Ruli vetëm sa i çoi një kind perdes, 
prapa së cilës kushdo tashmë sheh një jetë batanale, ndien aromë seksi e gjaku, orgji 
pashallarësh të kuq, së fundi ato i polli Lindja epshore dhe jo Perëndimi racional.  

Propozoj që burgu i Burrelit, kjo basti e kombit tonë, të kthehet në muze, ku të shënohen 
emrat e atyre që vdiqën apo varën veten. Propozoj, gjithashtu, që të burgosurit politikë të 
kenë organin e tyre, ku të botohen memorialet e tyre dhe të gjitha materialet që do të 
ndriçojnë një epokë të tërë, sepse edhe vetë historia jonë do të rishkruhet.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Sotir Kokeri.  
Sotir Kokeri - Të nderuar deputetë,  
Në historinë e pasluftës të popullit tonë nuk është hera e parë që Kuvendi Popullor 

ndodhet para një problemi të rëndësishëm të tillë siç është amnistia. Edhe në të kaluarën ai 
ka ditur që atë ta zgjidhë drejt, duke pasur si pikënisje frymën e kohës, legjislacionin konkret 
përkatës, interesat e të amnistuarve dhe ato të mbarë shoqërisë. Jam plotësisht i bindur që 
Kuvendi ynë i ka forcat e mundësitë që edhe këtë radhë të bëjë një zgjidhje të plotë ligjore, 
humane e demokratike dhe të kënaqë interesat e të gjithëve. Një zgjidhje e tillë e ekuilibruar, 
e zhveshur nga pasionet ekstreme, na kërkohet dhe jo një zgjidhje që do të kapërcente e 
zhdukte një palë deziluzione për t’i zëvendësuar me një palë të reja, që do të ngjalleshin në 
grupe të tjera shoqërore. Të mos harrojmë se kapërcime të tilla nuk do t’i shërbenin as unitetit 
kombëtar, as demokracisë sonë që po ndërtojmë. Në kohën që po jetojmë mendoj se të gjithë 
jemi të interesuar për amnistinë, të gjithë jemi të përgatitur për ta realizuar, qeveritarë e 
politikanë, intelektualë e punonjës, të moshuar e të rinj.  

Partia Socialiste dhe deputetët e saj, të ndërgjegjshëm për procesin e rehabilitimeve në 
radhët e saj, janë po aq të ndërgjegjshëm edhe për domosdoshmërinë e aktit të amnistisë 
politike, ndaj me përgjegjësi e mbështetin projektligjin, ashtu sikurse do të angazhohen e 
kontribuojnë për realizimin konkret të saj.  

Ligjin për amnistinë që po diskutojmë, e çmoj si një kontribut serioz që synon të realizojë 
një zgjidhje komplekse, realiste, në frymën e legjislacionit bashkëkohor që po kompletojmë. 
Atë e përshkon fryma demokratike në trajtimin dhe zgjidhjen e problemit jo vetëm ndaj të 
dënuarve politikë, por edhe më gjerë. Hapësira e amnistisë ndaj tyre zgjerohet me faljen që 
parashikon neni 6 për kategori të veçanta krimesh të realizuara nga grup-mosha të caktuara. 
Përfshirja në këtë ligj e kësaj kategorie të dënuarish është një tjetër rast demokratik e human 
që do t’i shtojë vlerat vendimit tonë.  

Amnistia që po diskutojmë për të vendosur, do të jetë një hap i madh e i rëndësishëm, që 
do t’i kryejë një shërbim të çmuar edhe çështjes sonë kombëtare, forcimit të unitetit midis 
shqiptarëve, kudo që janë, në të mirë të Shqipërisë. Ajo do të shërbejë si një apel për të gjithë 
ata, që të bashkojnë veprimtarinë dhe të rritin kontributin për përparimin e gjithanshëm të 
atdheut tonë. Eshtë edhe kjo një nga arsyet, madje themelore, që më shtyn të ritheksoj idenë 
se ligji për amnistinë të përmbajë zgjidhje të tilla që të kënaqin interesat e të gjithëve, të 
individit, të të gjitha grupeve sociale dhe tërë shoqërisë, siç është projektuar në ligj, pra kush 
përfiton dhe kush përjashtohet, si dhe sa do t’u realizohen atyre të drejtat politike e morale, 
sociale e ekonomike dhe kush do t’i realizojë e mbi kë do të rëndojnë. Marrja në konsideratë 
e pasojave sociale që do të rrjedhin nga të drejtat, në qoftë se të drejtat ekonomike të të 
amnistuarve do të çohen deri në fund, sikurse ka mjaft propozime, mendoj se ka parasysh 
pikërisht çështjen kombëtare dhe unitetin kombëtar. Qeveria bën shumë mirë që si kriter bazë 
për amnistinë merr ndikimin e saj në çështjen kombëtare. Eshtë kjo çështje që na imponon 
për sot dhe për një të ardhme të afërt t’u ruhemi zgjidhjeve të skajshme.  

Të pranojmë për një moment se vendosëm që të amnistuarve do t’u njihet deri në fund e 
drejta ekonomike për dëmshpërblimet, me pasuritë e luajtshme e të paluajtshme. Por 
problemet që do të na lindin ditën kur ai të fillojë të realizohet, do të jenë të mëdha. Plotësimi i 
së drejtës ekonomike për të amnistuarit do të çonte në shkeljen e po kësaj të drejte për një 
kategori të tërë punonjësish, zgjidhja demokratike për një palë do të kthehej në një zgjidhje 
antidemokratike për një palë tjetër. Prandaj zgjidhja përmes një shpërblimi të caktuar për 
plotësimin e kushteve të jetesës sipas kritereve që do të vendosë Këshilli i Ministrave, do të 
ishte në këtë rast më i justifikuar dhe më i arsyeshëm.  

U shtrua këtu në Kuvend nga disa të nderuar deputetë problemi: do të vendosim për 
amnisti apo për pafajësi? Unë vetë jam për amnistinë dhe për këtë qëndrim janë disa arsye 
që më detyrojnë:   

Me dispozitat kryesore kushtetuese Kuvendi ka në kompetencë amnistinë, jo pafajësinë. 
Në këtë rast më duket se ka një zgjidhje:  të shtojmë një amendament në Kushtetutë që t’i 



japë të drejtë Kuvendit për të dhënë pafajësinë. Me këtë amendament, që ndonjëri edhe e 
propozoi, do të mohonim një parim të rëndësishëm të shtetit ligjor:  ndarjen e pushteteve. 
Deri dje urdhri errësonte, zhvlerësonte apo bllokonte ligjin. E njëjta gjë do të përsëritej sot, 
veçse jo nga një organ partiak, por nga një organ kushtetues. Arbitraritetit do t’i lihej kështu 
fushë e lirë. Por qoftë arbitrariteti, qoftë pelivanllëku në miratimin dhe anulimin e ligjeve shkon 
kundër përpjekjeve tona të përbashkëta për forcimin e shtetit ligjor. Prandaj në asnjë mënyrë 
nuk u duhet hapur rrugë manovrimeve të tilla ligjore, se ato do të na çonin në situata të atilla 
që s’do t’i shërbenin as demokracisë, as ligjit, as shoqërisë.  

Në qoftë se dhënien e pafajësisë e ka në kompetencë një organ tjetër, si deputetë e si 
Kuvend nuk duhet të na shkojë kurrë nëpër mend që t’ia rrëmbejmë atij gjoja në emër të 
demokracisë. Do të ishte një hap i shëmtuar antidemokratik, që më shumë do t’u shërtente 
interesave partiakë, synimeve për kredibilitet, paçka se parimet themelore të demokracisë do 
të shkeleshin përdhunshëm.  

Flasim për të dhënë amnisti apo pafajësi dhe njëherësh me të fajësojmë e dënojmë, 
bëjmë thirrje për të nxjerrë para gjyqit një epokë të tërë, një emër apo një grup emrash. A flet 
ky fakt për shpirt demokratik, për demokraci të kulluar? Nuk marr përsipër të përgjigjem nëse 
ka faj apo jo njëri ose tjetri për dramën që pësuan të tjerët. Personalisht nuk do ta bëja dot, 
ashtu siç nuk do ta bënin dot edhe të tjerët. Më e arsyeshmja dhe më objektivja do të ishte që 
përgjegjësia e të tjerëve t’i lihej historisë ta vlerësonte. Diskutimet në këtë rast për problemin 
kush është fajtori, përsëri frymëzohen nga interesa të ngushtë dhe aspak për demokraci të 
kulluar, për qetësimin e shpirtërave e për unitetin. Të mos shkojmë kundër shpirtit të madh të 
popullit tonë që di të ndëshkojë, por di edhe të falë, të falë deri edhe gjakun, siç e theksoi 
edhe deputeti parafolës. Të kërkosh fajtorin sot, do të thotë të shkosh shumë larg dhe të 
kthehesh mbrapsht, do të thotë që një luftë klasash ta zëvendësosh me një luftë të re. A 
është kjo në shpirtin e demokracisë?  

Na propozohet nga komisionet që t’i shtojmë projektligjit një hyrje komentuese. Unë nuk e 
kuptoj, jemi apo s’jemi ne? Një herë kemi vendosur që as Kushtetuta, as dispozitat themelore 
të mos kenë hyrje, si diçka e tepërt, poletizuese e moralizuese. Tani ndërron gjuha në emër 
të moralizimit e të politizimit. Ky nuk është as seriozitet, as konsekuencë. Një ligj i mirë s’ka 
nevojë as për hyrje dhe as për mbyllje.  

Nga dikush këtu u hodh ideja se ata që amnistohen të shpallen martirë të demokracisë. I 
pyes zotërinjtë: krerët e Ballit Kombëtar e të Legalitetit, që mund të përfitojnë nga ky ligj, mos 
duhen shpallur martirë të lirisë? A duhet të barazohen ata me të dënuarit e ndërgjegjes? 
Kurrsesi. Ndaj mbështes mendimin e deputetit Dokle që kjo kategori, shërbëtorë të 
pushtuesit, kolaboracionistë etj. detyrimisht duhen përjashtuar nga amnistia.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Bardhyl Fasko.  
Bardhyl Fasko - I nderuar zoti kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Problemi që po diskutojmë është sa i rëndësishëm, aq edhe delikat, pasi në mos në një 

mënyrë, në një tjetër lidhet me pjesën dërrmuese të popullit tonë. Miratimi me gjakftohtësi e 
pa paragjykime i këtij projektligji që na është paraqitur, tregon për seriozitetin me të cilin jemi 
angazhuar për çuarjen më tej të procesit të demokratizimit.  

Këtu jemi në tribunën e Kuvendit Popullor dhe jo në tribunën e aktiveve partiake, ku secili 
mund të bëjë deklarata për të shfaqur oratorinë e tij të vonuar, që s’të kujton gjë tjetër veçse 
ndonjë tip neomonisti, që dogmat dhe parullat e vjetra i ka zëvendësuar me të tjera po aq 
bajate.  

Shokët e opozitës synojnë pafajësinë e përgjithshme, duke u rikthyer atyre të gjitha 
pasuritë që kanë pasur. Le ta pranojmë për një çast si të drejtë këtë sugjerim që nuk e dimë 
nga ç’kuzhinë na serviret. A do ta pranojë vetë populli këtë? Nëse populli pranon rikthimin e 
ish-bejlerëve e të taksidarëve, nëse fshatarët pranojnë sërish shërbëtorë e argatë, edhe unë 
do të isha plotësisht dakord, pasi do t’i bindesha vullnetit të popullit. Po qe kështu e t’i jepet 
pafajësia Kadri Cakranit, atëherë 3100 familjet e Cakranit duhet të punonin përmbi 30 vjet që 
t’i shlyejnë haraçin atij. A do ta pranojë populli këtë?  

Personalisht jam për amnisti, jam edhe për rehabilitimin e të dënuarve të ndërgjegjes, por 
kurrsesi nuk jam për rehabilitimin e të gjithë atyre që kanë pirë gjakun dhe djersën e popullit. 
Ndryshe do të na dënojë historia. Midis atyre që do të rehabilitojë zoti Berisha, ka edhe nga 
ata që kanë lyer duart me gjakun e popullit. Ç’do të bëjmë me ta? T’i vëmë në krye të vendit? 
Edhe një herë e përsëris: jam për amnisti, po kurrsesi që t’i shpallim të pafajshëm.  

Po sjell një shembull. Në mes tonë (tani ka ikur, do të dëshiroja të ishte këtu) është edhe 
zoti Baleta, që ka pasur nderin të deponojë si dëshmitar kundër Nesti Nases. Jam dakord që 



Nesti Nase të shpallet i pafajshëm, por ç’do të bëhet me zotin Baleta që ka bërë dëshmi të 
rreme? Nëse Nesti duhet të marrë paratë e humbura e t’i kthehen dëmshpërblimet, ato t’ia 
paguajë dëshmitari i rremë, pra zoti Baleta, jo populli. Nëse dëshmia e zotit ish-ambasador ka 
qenë e vërtetë, Nesti Nase të falet, por jo të rehabilitohet. Unë nuk jam specialist i këtyre 
fushave, po duke gjykuar pa pasione të nxehta, nuk e shoh me vend shpalljen e një pafajësie 
të përgjithshme.  

Mbase jam gabim, por desha të sjell edhe një shembull tjetër. Ligjet që po miratojmë i 
hapin kufijtë pa dallim për të gjithë, edhe për ish-kriminelët. Lind pyetja: a duhet të quhen 
heronj të popullit Bardhok Biba, Ramë Sadria, Ndrec Ndue Gjoka e plot të tjerë? Dihet se 
kush i ka vrarë ata, të cilët po kërkohen të falen. Po psikologjia dhe mentalitetet e popullit a 
nuk duhen marrë parasysh? Nëse lejohet të vijë djali i Abaz Kupit dhe ai i Gjon Markagjonit, a 
mund të ndalohet Leka Zogu? Le të na i zgjidhë këto probleme zoti Berisha si politikan e jurist 
i mbaruar që mbahet dhe t’u japë pafajësinë e të rehabilitojë vrasësit e Ram Sadrisë e të Nik 
Pjetër Ndrekës, se me siguri populli do ta nderojë edhe më tepër, me siguri do t’i ngrejë 
ndonjë përmendore.  

Të nderuar deputetë,  
I nderuar zoti kryetar i seancës;  
Meqë jemi në këtë problem kaq jetik, që ka të bëjë në radhë të parë me të ardhmen e 

kombit tonë, dua të ngre edhe një problem tjetër, që ka tërhequr vëmendjen e mbarë opinionit 
dhe timen personale. E kam fjalën për gjyqin e Shkodrës. Kush e ka ndjekur atë, e ka parë që 
nuk e komandon ligji, po turma. Ai, për mendimin tim, është një gjyq i papërligjur, pasi populli 
do vrasësit e vërtetë dhe jo shpërdoruesit e detyrës, se për shpërdorim detyre mund të ketë 
edhe këtu brenda nesh. Gjyqin e ka në dorë një ekip i paaftë për mendimin tim, që s’është në 
gjendje të mbrojë ligjin dhe vetveten e jo më të gjykojë drejt të pardehurit. Pse nuk janë thirrur 
dëshmitarë të gjithë ata që kanë folur e që kanë shkruar për 2 prillin, si Rudolf Marku, Sokol 
Muho, Neshat Tozaj etj.? Ky i fundit ka akuzuar publikisht Presidentin. Përse nuk shkon në 
gjyq të japë faktet? Përse nuk thirren të gjithë ata që kanë qenë në Shkodër ato ditë? Ndaj 
unë protestoj dhe kërkoj që këtë çështje ta marrë në dorë Kryetari i Gjykatës së Lartë, 
Prokurori i Përgjithshëm etj., sepse duhet të luftojmë terrorizmin e jo të lejojmë terrorizëm në 
sallë. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - T’i përmbahemi temës, ju lutem!  
Arben Imami - Ju lutem shumë, zoti Kryetar, mos lejoni të flitet jashtë rendit të ditës, mos 

lejoni provokacione, mos lejoni spekulime politike! Ky qe një spekulim dhe një provokacion i 
ulët.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka për të diskutuar sipas radhës deputeti Arben Imami.  
Arben Imami - Zoti kryetar i seancës,  
Zonja dhe zotërinj,  
Ligji që shpresojmë të aprovohet është një ligj i rëndësishëm. Për disa ligje rresht kemi 

thënë që janë të rëndësishëm dhe me sa duket është nderi ose turpi ynë si do të reflektojmë 
ndaj tyre.  

Kemi pasur këtu disa diskutues që kanë kërkuar pikërisht për këtë moment, kur kërkohet 
pajtimi kombëtar, që Parlamenti të dalë në bllok. Të njëjtën gjë kam kërkuar edhe në 
Komisionin e Ligjeve, që Parlamenti të dalë në bllok, por të dalë në bllok aty ku duhet. Me sa 
duket nuk mund të dalim të gjithë me një mendim dhe kjo jo se duam të bëjmë luftë elektorale 
ose politike, por sepse kemi qëndrime dhe perceptime diametralisht të kundërta për 
problemin që diskutojmë.  

Ligji që do të aprovojmë është ligj kryesisht me karakter politik, është një ndarje me të 
kaluarën, është qëndrimi që do të mbajmë ne të gjithë ndaj diktaturës, është një hap drejt 
pajtimit kombëtar. Duhet të ndahet: Kush ka faj? E pra dikush ka, faj, o viktima, o xhelati. 
Këtu ne e kemi të vështirë të merremi vesh. Sidoqoftë gjithçka nuk mund t’u kompensojmë 
atyre njerëzve, nuk dua të bëj retorikë se sa kanë humbur, por t’u japim sadisfaksionin 
minimal, dhe me këtë nuk kuptoj sadisfaksionin material, po në radhë të parë atë moral: të 
quhen të pafajshëm.  

Kërkohet t’u jepet amnisti. Do të thosha që shteti duhet të kërkojë që të amnistohet prej 
tyre, jo ata të kërkojnë të amnistohen nga shteti, sepse ata janë të pafajshmit dhe jo e 
kundërta. E në radhë të parë, në qoftë se dikush është i pafajshëm, dhe ky është shteti sipas 
mendimit tim, atëherë forca politike udhëheqëse që për 45 vjet i shtypi këta njerëz, pra 
pikërisht Partia e Punës, është ajo që duhet të mbajë përgjegjësinë morale si fajtore. Partia 
Demokratike e ka të qartë dhe të prerë këtë mendim. Nuk dua të bëj insinuata, por për ju, të 



nderuar zotërinj, ka dy rrugë: ose të merrni përsipër këtë trashëgimi të Partisë së Punës dhe 
ta dënoni, ose të dyja palët bashkë ta dënojmë këtë trashëgimi.  

Jam dakord që është shumë e vështirë për të gjetur një zgjidhje juridike të problemit, 
sepse ka qenë pikërisht Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike që hodhi idenë e ndarjes së 
tre pushteteve. Dhe kushdo që nga ky podium thotë se Partia Demokratike dhe grupi i saj 
parlamentar dëshirojnë të bëjnë të kundërtën, pra të shkelin shtetin ligjor, nuk bën gjë tjetër 
veçse një spekulim politik. Ne nuk jemi për të përzier pushtetet, pushteti gjyqësor është 
pushtet gjyqësor, ne kemi pushtet legjislativ. Pra, e kemi të qartë që amnistia është jona, falja 
është e Presidentit, kurse pafajësia është e pushtetit gjyqësor. Por si të bëjmë që të dalim 
nga ky kontradiksion? Këtu është problemi, sepse me ligjin që na sugjerohet ne u japim 
amnistinë dhe dikush ka mundësi të fitojë pafajësinë në Gjykatën e Lartë. Po kush janë ata 
që mund të fitojnë këtë pafajësi? Në radhë të parë janë ish-bashkëpunëtorët e regjimit, siç 
përmendi dikush Nesti Nasen, apo të tjerë, megjithëse jo në atë sens, të cilët nuk ishin 
kundër regjimit, por u bënë viktima të tij. Kurse, fjala vjen, zoti Arbnori, që në vitin 1960 krijon 
një organizatë antikomuniste, nuk ka të drejtë të fitojë pafajësinë. E pra biem në një 
kontradiksion të dytë. Si mund të zgjidhet? Një rrugë ka për ne, të nderuar zonja e zotërinj, të 
dënojmë dhe të abrogojmë këtë legjislacion të padrejtë.  

Zoti Kallço tha me të drejtë që, në qoftë se ne do të abrogojmë këto ligje, atëherë ato nuk 
kanë fuqi prapavepruese. Është e vërtetë se që të jetë me abrogim nuk ka fuqi 
prapavepruese dhe nuk zgjidhet problemi. Po në qoftë se ne i dënojmë këto ligje si të 
padrejta, për kohën që kanë vepruar, atëherë ne sigurisht që japim edhe efektin 
prapaveprues. Jam për këtë, sepse duke dënuar këto ligje, ne dënojmë sistemin, shkëputemi 
prej tij. Por, me sa duket, dikush e ka të vështirë të ndahet nga ky sistem.  

Së dyti, sepse është e drejta universale, pankohore e pannjerëzore ajo që na çon tek 
ideja e pafajësisë së këtyre njerëzve, kur si shpesh mendojmë, me atë strukturën e vjetër, se 
e drejta, e moralshmja ka një karakter klasor, ka një karakter historik, se ai ligj është i 
përshtatshëm për këtë ose atë kohë. Jo, të nderuar zotërinj, ka disa vlera morale, njerëzore, 
disa vlera të së drejtës, të cilat u përkasin të gjitha kohërave dhe të gjitha vendeve. Në emër 
të kësaj të drejte universale ne kërkojmë t’u japim pafajësinë këtyre njerëzve.  

Së treti, këto ligje kriminale faktikisht kanë rënë në kundërshtim me Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, të cilën ne e kemi firmosur që në vitin 1950. E tillë është, fjala vjen, liria e fjalës 
dhe e mendimit, të cilën ne e kemi nënshkruar në vitet 50, kur jemi bërë anëtarë të OKB-së, 
dhe me ligjin për agjitacion e propagandë i kemi rënë ndesh. Po kështu lirinë e fjalës e të 
mendimit e kemi pasur edhe në atë qarkoren ushtarake që ka shërbyer këta 15 vjetët e fundit 
si Kushtetutë. Po ashtu e drejta e lëvizjes, e cila është një e drejtë themelore që njihet në 
Kartën e OKB-së. Kurse ne, njerëzit që kanë lëvizur, që kanë kaluar kufijtë tanë, i kemi 
dënuar politikisht dhe i kemi quajtur kriminelë politikë.  

Së katërti, jam i mendimit që duke presupozuar vazhdimësinë e këtyre neneve, sikurse 
tha dikush, ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse një kalim të zbutur nga një fazë e historisë sonë, 
sikurse foli ndonjëri, tek një fazë tjetër. Jo, të nderuar zotërinj, ky ligj që duhet të aprovojmë 
sot nuk duhet të ngjasë me amnistitë që janë bërë në këta 40 vjet. Për më tepër në dispozitat 
kushtetuese, ne kemi thënë që çdo dispozitë ligjore që bie në kundërshtim me dispozitat 
kushtetuese abrogohet, shfuqizohet. Prandaj kërkojmë që të dënohet ligji, të abrogohet në 
mënyrë eksplicide… 

... Më falni, por akti i tërheqjes zvarrë të njeriut është kënduar që te Homeri dhe është 
dënuar që atje. Nuk është luftë klasash të kërkosh që nëpërmjet shtetit ligjor, nëpërmjet ligjit, 
ata kriminelë të marrin dënimin që u takon. Unë jam i këtij mendimi.  

Kisha për të thënë që po spekulohet me idenë që Partia Demokratike ose grupi i saj 
parlamentar do t’u japë pafajësinë ish-kriminelëve të luftës etj. Sigurisht që ne, të nderuar 
zotërinj, nuk kemi një pikëpamje për sa i përket Luftës Nacionalçlirimtare dhe tërësisë së saj. 
Lufta Nacionalçlirimtare është një luftë për çlirimin e vendit tonë, njëkohësisht ka qenë edhe 
një luftë klasash, njëkohësisht ka qenë edhe një luftë civile. Mjafton të përmend, për 
shembull, sikurse po del në shtyp, që një nga bashkëpunëtorët e Enver Hoxhës, fjala vjen, 
është vrarë në mënyrë të pabesë prej tij, sepse nënshkroi Mukjen. E, pra, ne këtë anë të 
Luftës Nacionalçlirimtare nuk do ta pranojmë. Kategorizimet që po bëhen këtu, bëhen me 
qëllim për të çorientuar. Të biem parimisht dakord që t’u japim pafajësinë dhe amnistinë atyre 
që u takon. Kujt i takon pafajësia, të marrë pafajësinë, kujt i takon amnistia, të marrë 
amnistinë.  

Është hedhur edhe një ide e dytë këtu, të cilën dua ta polemizoj, se ne të gjithë si popull 
kemi faj, se fajësia është universale, se fajësia është e të gjithëve, se ne jemi të gjithë 



bashkë. Por kjo ide nuk do të bëjë gjë tjetër veç fajtorë si delen, si ujkun, si viktimat dhe 
xhelatin.  

Të nderuar zotërinj, ne nuk jemi një palë, ne jemi dy palë. Dhëntë Zoti që së bashku të 
bëjmë diçka të mirë!  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti…  
Një deputet - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar kolegë,  
Duke qenë dakord me projektin e paraqitur dhe me rregullimet e Komisionit të Ligjeve, 

mendoj se realiteti praktik duhet të fiksohet në ligj e jo ligji t’i imponohet realitetit, sepse ka 
ndodhur jo rallë e kundërta, ndaj ligji herë-herë ka qenë i cekët, i pavajisur mirë, ka kërcitur e 
është këputur vende-vende dhe në jo pak raste, i çmuar për moszbatim, është vënë në lëvizje 
me përdhunë.  

Një vijë të tillë, me jo pak zigzage, ka përshkuar edhe legjislacioni ynë, ku herë është 
frymëzuar nga ideologjia partiake, herë nga politika e çastit, herë nga qëndrimet subjektiviste 
e voluntariste, duke u shtuar këtyre edhe pasionet e zbatuesve të tij të këqij. Ky realitet i 
përçudnuar ligjor krijoi edhe një konfiguracion shumëngjyrësh, që fatkeqësisht u stilizua me 
jetë njerëzish dhe rrekej njeriu t’i mbushte mendjen vetes se ishte fajtor. Në këtë situatë 
zhurma e orgjive të atyre që i vinin shkelmin në fyt popullit, shurdhonte belbëzimin e atyre që 
rëndonin me të vërtetë.  

Në këto kushte problemi që po diskutojmë, përpara se të jetë një problem i mirëfilltë 
juridik, që aktualisht është futur në labirinte pa krye, po që patjetër duhet t’i jepet zgjidhje nga 
ky Parlament, është problem njerëzor.  

Për të dënuarit e ndërgjegjes shoqëria e re pluraliste ka goxha vend. Kërkesa për një 
rehabilitim të plotë moral, politik e ekonomik është një e drejtë e pamohueshme e tyre, por 
është edhe në nderin tonë dhe të të gjithë popullit që t’i zgjidhë pa hezitim kërkesat e tyre. Në 
grupin e zgjidhjes së kërkesave morale ata meritojnë respekt, respekt për dinjitetin që u 
mohua nga injoranca, servilizmi dhe hipokrizia. Për grupin e zgjidhjes së kërkesave politike 
po ashtu, sepse ata janë pararendës të këtij sistemi pluralist që aktualisht po përjetojmë. Në 
fushën ekonomike e sociale kemi një detyrim mbarëshqiptar, zakonor e tradicional njëherësh, 
që të heqim diçka ndoshta edhe nga vetja për t’u lehtësuar dhimbjet atyre.  

Ka ende ish-luftëtarë që u dhembin plagët, ka të tjerë që u kullojnë ato, por ka edhe ish të 
burgosur politikë të rudhosur në mentunhun e tyre, të tjerë të persekutuar mendorë. Për hir të 
tyre duhen lënë mënjanë nostalgjitë, funksionet, privilegjet, interesat partiakë dhe t’u kthejmë 
atyre të paktën buzëqeshjen.  

Koha e paragjykimeve, e xhelozive, e hakmarrjes, e inateve dhe servilizmit duket se po 
perëndon dhe duhet të perëndojë.  

Një jetë e re dhe kohë e re, ajo e pajtimit kombëtar, po lind. Dora e shtrirë duhet të 
kërkojë jo vetëm falje, por edhe thirrje për bashkim, se rruga drejt së ardhmes është tepër e 
gjatë. Ajo që sot duhet të shtrëngohet fort, aliazhi lidhës, duhet të jenë mendjet e urta e të 
mençura. I zoti është ai që fal, ka thënë një shqiptar i mençur. Dhe populli ynë di ta bëjë këtë 
me dinjitet. Lum ai që, edhe pse i dënuar juridikisht, ka akumuluar një respekt të madh në 
popull, dhe mjerë ai që, edhe pse populli e fal, me zor e zë gjumi e vrullshëm ngrihet nga 
ëndrra të llahtarshme. Për projektligjin kam këto mendime: 

Meqë ky si projektligj është tepër specifik, mendoj që të trajtohet e të miratohet kështu siç 
është paraqitur, pra me amnistinë, ku përfshihen njëkohësisht edhe elemente të rehabilitimit, 
të pafajësisë etj., etj.  

Për problemin e dytë, nëse duhen riparë ose jo nene apo dhe ligje të tëra që do të 
kënaqnin idenë e ligjit në fjalë, unë jam dakord që ato jo vetëm të rishikohen në kuadrin e 
rishikimit të të gjithë legjislacionit, që e bëri të domosdoshëm rinovimi i ligjit themelor 
kushtetues, por një pjesë e tyre edhe të abrogohen e të rivlerësohen. Një ndër to mund të 
ishte edhe neni 55, që ndonëse rridhte nga një kushtetutë që ashtuquhej nga më 
demokratiket, duhet ta pranojmë se ishte një nen antidemokratik.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Xhemal Qerimani.  
Xhemal Qerimani - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Në proceset demokratizuese të pakthyeshme në të cilat jemi futur, është e kuptueshme 

dhe evidente marrja në shqyrtim e projektligjit “Për amnistinë e të burgosurve politikë”. Në 
rrugën  



që kemi hyrë, është një absurditet të mendohet se ka ndonjë njeri që të jetë kundër kësaj 
amnistie. Përkundrazi, duhet ta aprovojmë sa më shpejt e më mirë, në mënyrë që edhe të 
dënuarit politikë ta ndiejnë veten të qetë e të pafajshëm për efekte morale, politike e sociale.  

Në diskutimin e këtij projektligji duhet të tregohemi të matur, të zgjuar e të mbështetemi 
në kushtet reale social-ekonomike të vendit tonë. Për mua ky projektligj përfaqëson një pajtim 
mbarëkombëtar, duke vënë të gjithë të dënuarit politikë në një start të barabartë me gjithë të 
tjerët për vazhdimësinë e jetës demokratike. Kështu nenet 1,2,3 bëjnë të barabartë të gjithë 
shtetasit që janë larguar nga Shqipëria që gjatë luftës e pastaj për shkak të bindjeve e të 
veprimtarisë së tyre politike, duke iu kundërvënë regjimit komunist. Po kështu duhen parë 
edhe të gjithë refugjatët që u larguan nga Shqipëria kohët e fundit.  

Është për t’u theksuar një gjë: jo çdo dënim në sajë të ligjit për agjitacion e propagandë 
qëndron. Konkretisht janë dënuar njerëz thjesht për një fjalë goje në radhë të dyqanit apo për 
një fjalë fyese pas një pirje gotë rakie. Të gjithë këtyre personave e të tjerëve të kësaj 
kategorie u lind e drejta në mënyrë individuale që nëpërmjet gjykatës të marrin pafajësinë.  

Neni 4 dhe 5 u rikthen një sërë të drejtash personave që konsiderohen të padënuar, sipas 
nenit 3 dhe atyre të internuar nga komisioni qendror i internim-dëbimeve. Këto i lihen në 
kompetencë Këshillit të Ministrave, në varësi të kushteve ekonomike të vendit tonë dhe të 
vështirësive që rrjedhin nga koha e gjatë e dënimit të tyre. Ndër këto të drejta përmendim:  
njohjen e dënimit si vjetërsi pune në profesionin që ka pasur para dënimit, kthimin e titujve të 
nderit, kthimin në qendrën e banimit që ka pasur para ndjekjes penale dhe strehimin e tyre, 
sigurimin e punës në bazë të profesionit që ka, kthimin e të drejtës së studimit atyre që u 
është hequr, si dhe vënien e një shpërblimi për normalizimin e jetesës në kushtet normale si 
gjithë familjet e tjera. Njohja dhe zbatimi konkret i këtyre të drejtave do t’i bëjë të dënuarit 
politikë të barazvlefshëm në të gjitha drejtimet, në kushtet aktuale të sotme, me gjithë 
shqiptarët e tjerë. Dhe kjo besoj se do të jetë e pranueshme edhe nga vetë ata. Në rast të 
kundërt, me nivelin ekonomik të çdo familjeje që kemi sot, ne do të fillojmë një luftë të re 
klasash, gjë që është e padëshirueshme për këdo.  

Krijuam Qeverinë e Stabilitetit dhe morëm angazhimin që do të kontribuojmë pozitivisht 
në mbarëvajtjen e punëve të saj. Dhe e vetmja mundësi e Kuvendit Popullor në ndihmë të 
Qeverisë është që me ligjet që aprovojmë, ajo të ketë mundësi reale për zbatim konkret e të 
plotë të tyre. Vetëm kështu ajo do të zbatojë me nder misionin që i kemi ngarkuar.  

Në përfundim desha të propozoj që: 
1. Qeveria të bëjë një studim për një amnisti të të dënuarve të tjerë brenda muajit shtator.  
2. Qeveria të paraqesë në Kuvendin Popullor brenda muajit shtator projektligjin e mbylljes 

së arkivave.  
3. Qeveria, brenda muajit gusht, të na paraqesë projektligjin “Për statusin e gazetarit”. E 

them këtë, se gazeta “Pasqyra” e datës 2.9.1991 ka botuar një artikull ku godet përfitimet e 
padrejta të Zëvendëskryeministrit Gramoz Pashko e të Ministrit Agim Mero. Në rast se 
qëndron shkrimi, unë paraqes mocionin e mosbesimit për këta dy ministra. Ky është turpi i 
këtij Parlamenti pluralist, i kësaj shoqërie të re demokratike. Në rast se shkrimi nuk qëndron, 
atëherë shkruesi i saj të shkojë në bankën e të akuzuarve. Mendoj se këto gjëra do të 
influencojnë pozitivisht në qetësimin dhe stabilizimin e gjendjes në Shqipëri.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputetja Lindita Prifti.  
Lindita Prifti - Nuk do ta lexoj diskutimin, sepse mendoj se kaluam në retorika boshe, po 

vazhdojmë gjithmonë me retorikat e zakonshme, ku dy grupet tona ndahen në dy blloqe të 
palëvizshme, njëri bllok mbron me insistim metoda gjysmake, të ngelemi deri në fazën e 
amnistisë, ndërsa blloku tjetër vazhdon në një shkallëzim për t’i cilësuar edhe si njerëz që 
duhet të fitojnë pafajësinë.  

Desha të them vetëm nja dy mendime, pa e lexuar diskutimin.  
Me një dëshirë dashakeqe është mbrojtur me insistim një vazhdimësi e këtij lloji: 

gjithmonë në shqyrtimin e ligjeve të rëndësishme këtu bëhet fushatë elektorale. Edhe në ligjin 
për tokën u tha që pjesëtarët e Partisë Demokratike duan t’ia japin tokën ish-çifligarëve. Nuk 
është aspak e vërtetë. Ne deshëm t’i hedhim Qeverisë mendimin e kompensimit në njëfarë 
mënyre të atyre që kanë blerë me djersë një copë tokë dhe e kanë futur në kolektivizim. Ne 
nuk ishim për kthimin e ish-çifligarëve. Kjo përdoret si fushatë elektorale.  

Një i nderuar koleg, nuk e mbaj mend se kush, me një dëshirë dashakeqe, e theksoj, 
edhe dje u mundua të hedhë një bombë tymuese që i ka tepruar nga fushata e 31 marsit, 
duke thënë se duam të rehabilitojmë e të bëjmë të pafajshëm ata njerëz që kanë qenë 
kolaboracionistë dhe bashkëpunëtorë me armikun. Asnjë nga deputetët e Partisë 



Demokratike nuk e kërkon këtë gjë. Prandaj mendoj që t’i sqarojmë njëherë e mirë këto gjëra. 
Në popull bëjmë zhurmë të madhe dhe gënjejmë atë masë që na kupton. Nuk është mirë të 
vazhdojmë kështu.   

Themi që nuk na takon neve si Kuvend, nuk është në të drejtën tonë që t’u kthejmë 
pafajësinë njerëzve që vërtet nuk kanë pasur faj. Ç’u shërben amnistia atyre njerëzve që janë 
dënuar pa faj? Çfarë u kthejmë ne me këtë amnisti?  

Lidhur me këtë çështje mendoj se ne si Kuvend kemi të drejtën t’i quajmë antiligje ato ligje 
kaq të gabuara që kanë vepruar deri tani, si ai i agjitacion-propagandës, i shkeljes së 
paligjshme të kufirit apo tentativë për arratisje, siç është quajtur. Duke i quajtur antiligje këto 
ligje, ne bëjmë atë që të bëhet de facto, kjo pafajësi dhe gjykatat të kenë vetëm një diçka 
formale për t’ua dhënë këtyre njerëzve. Nuk mund t’ua lëmë kurrsesi gjykatave këtë gjë, që të 
kalojë në kalendat greke, pa fund, që njerëzit të vazhdojnë të kërkojë pafajësinë e tyre.  

Duke e mbyllur, sepse, siç thashë, nuk kam ndër mend të lexoj diskutimin tim, se më 
duken retorika boshe, do t’u kujtoja të nderuarve kolegë një thënie të shkrimtarit të madh 
gjerman Bertold Breht: “Mirë që vini nga populli, por ku shkoni?”.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Seanca rifillon në orën 12.30.  
 
 
E shtunë, date 3.8.1991 
 
Aleksandër Meksi - Fillojmë punimet. E ka kërkuar fjalën deputeti Abdi Baleta.  
Abdi Baleta - …Kam të drejtën e përgjigjes ndaj sulmeve ala Enver, ala PPSH të 

deputetit enverist Bardhyl Fasko, që thashethemet i shet për argument politik dhe trillimet për 
diskutim.  

Së dyti për të shprehur kundërshtimin tim ndaj tentativave të shtabit udhëheqës, të vjetër 
e të ri, të PPSH-së, që tani edhe Parlamentin kërkojnë ta kthejnë në një varandë 
provokacionesh të ulëta politike, ashtu si gjatë fushatës elektorale, dhe vënë për këtë me 
qëllim në lëvizje masat brenda dhe jashtë Parlamentit.  

Ajo që tha mbrëmë deputeti Fasko lidhur me dëshmitë e mia në gjyqin e Nesti Nases në 
vitin 1983 është një provokacion i kurdisur me kujdes, i studiuar dhe një hallkë tjetër në 
zinxhirin e gjatë të provokacioneve të PPSH-së, sidomos qysh nga koha kur unë kam 
braktisur radhët e saj dhe jam bashkuar me luftëtarët e demokracisë.  

Po ju kujtoj se sulme politike janë bërë edhe më parë kundër meje nga ana e PPSH-së 
dhe besoj se këto sulme vijnë direkt duke filluar që nga ish-Sekretari i Parë Ramiz Alia. Në 
pikën e dimrit, në shkurt të këtij viti, duke hapur rrugën me traktor, u dërgua në fshatin tim të 
lindjes, Guri i Bardhë, për të më shpallur tradhtar dhe agjent jo një njeri dosido, po vetë zoti 
Haxhi Lleshi, miku im familjar.  

U gjendën në Gurin e Bardhë dy-tre burokratë mjeranë që bënë një telegram (ka reagim 
nga salla), të cilën ZP-ja e botoi në faqen e parë, kurse RTSH-ja, me entuziazëm të tepruar, e 
transmetoi dy herë radhazi në të njëjtin emision lajmesh. Kam qenë midis studentëve që bënë 
grevën e urisë kur është transmetuar ky provokacion.  

Gjatë fushatës elektorale në Berat, në mbledhje një provokator i Sigurimit bëri një pyetje 
nëse isha apo jo agjent i CIA-s amerikane dhe nëse e kisha denoncuar unë Nesti Nasen, më 
kujtonte se ishte planifikuar që unë të arrestohesha dikur, por ama më paska shpëtuar Enver 
Hoxha, më kujtonte aksidentet automobilistike.  

Jam ndeshur edhe me thashetheme se jam nipi i Ahmet Zogut, që paskam pasur tri gra e 
trillime të tjera, që mund të fabrikohen vetëm nga ata me emrin UDB, KGB, Sigurimi dhe 
përhapen nga agjentë të Sigurimit të tipit Fasko. Sulmet e ulëta edhe trillimet fyese që janë 
bërë herë pas here në shtyp nga ekipi i “Zërit të popullit”, sulmet e shtypit që bëhen pikërisht 
këto ditë, përkojnë me sulmet që bën këtu deputeti Fasko. Në këtë vazhdë e shoh unë dhe 
provokacionin e ulët politik, me synime më të gjera e më të larta, që u vu në veprim mbrëmë 
nëpërmjet diskutimit të çakorduar të enveristit Fasko.  

Zotërinj, pavarësisht nga bindjet që kemi apo nga alergjia që mund të ketë ndonjë deputet 
juaji për mua, siç është shprehur këtu një kolegu juaj, nuk duhet të kënaqeni dhe të prisni që 
përfaqësuesit e forcave më të zeza të historisë së Shqipërisë, bashkëpunëtorët dhe 
adhuruesit e Enverit diktator, ta kthejnë Parlamentin në një vend provokacionesh dhe krimesh 
politike. (Ka përsëri reagime nga salla)  

Zoti Kryetar, kjo fushatë është e kurdisur me kujdes e djallëzi. Vetë djallëzorët e dinë që 
unë nuk kam mbrojtur asnjë dëshmi. Unë mund t’ju sqaroj se nuk është fare e vërtetë që kam 



bërë ndonjë denoncim për Nesti Nasen. Ka gazatarë, kalemxhinj dhe ndonjë punonjës të 
organeve të drejtësisë që thonë se denoncimin e Nesti Nases e ka bërë Abdi Baleta. 
Dëshmia ime në gjyqin e Nesti Nases është e shkruar, e regjistruar në televizion, e incizuar 
në shirit, sikurse për të gjithë të tjerët. Kam shpjeguar vetëm pozicionet që zinte delegacioni 
ynë në sallën e OKB-së dhe mënyrën si mund të lëvizte, si mund të takohej me të huajt 
Ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Arsyet e arrestimit dhe të dënimit të Nesti Nases, nëse dikush 
ka qejf t’i mësojë, mund t’i drejtohet Presidentit Alia dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë: 
Sofokli Lazri e Reiz Malile dhe organeve të tjera. Arsyet pse u thirra unë dëshmitar le t’ia 
kërkojnë Aranit Çelës dhe Sofokli Lazrit. Unë po them kaq: u thirra dëshmitar jo se kisha gjë 
për të thënë, por dikush donte në njëfarë mënyre të më lidhte mua me atë proces, se kishte 
qëllime të tjera, për të më sulmuar edhe më shumë. Dhe janë pikërisht ata që atëherë deshën 
të më goditnin, të më lidhnin me këtë proces, që tani marrin rrugën e kundërt, duan që 
përsëri, për të nxjerrë përfitime, të spekulojnë lidhur me dëshminë.  

Deputeti Fasko e di vetë nëse rolin e provokatorit e ka zgjedhur vetë apo e ka marrë 
përsipër me porosi, pra ia kanë ngarkuar. Unë mund t’i them që ai është pjesëmarrës në 
provokacion. Por është një pjesëmarrës mjeran, sepse subjekti me të cilin ai kërkon të bëjë 
sensacion është i konsumuar. Ustallarët e provokacionit kanë referuar para se Fasko të 
kërkonte të lëshonte bombën me tym. Atë që u mundua të bënte zoti Fasko mbrëmë në 
Parlament, e kanë bërë me kohë të tjerët, e ka bërë madje dhe vetë Kryetari i Gjykatës së 
Lartë, zoti Kleanthi Koçi, në biseda në zyrën e tij apo edhe me të panjohur në tavolinat e 
kafenesë në hotel “Tirana”. E shikoni pra se ata që janë të interesuar për këtë provokacion 
denigrues ndaj meje kanë përdorur deri Kryetarin e Gjykatës së Lartë për t’i dhënë kredibilitet 
thashethemit? Pra zoti Fasko mbetet provokator i rangut të vogël. Nuk do të fitosh gjë, zoti 
Fasko! Të mos ngelet merak kush do t’i paguajë Nesti Nases. Sigurisht ai që e ka dënuar, i 
cili mund të çojë deri tek ata që e kanë urdhëruar ta dënonte. 

Zotërinj politikanë, drejtues të PPSH-së apo siç e thërrisni dhe me pseudonimin Parti 
Socialiste, hiqni dorë nga provokacioni politik, se kështu e çoni shoqërinë tonë në rrugë të 
rrezikshme!  

Në përfundim dua të them se zoti Fasko bëri fiasko.  
Falemnderit!  
Xhevahir Tahiraj -  E para, bëri mirë zoti Meksi që me durim nuk e ndërpreu fjalën…  
Aleksandër Meksi -  E ka rregullorja atë. Nuk bëj përjashtim për asnjërin. 
Xhevahir Tahiraj -  Çdo deputet ka të drejtë ta mbrojë me dinjitet veten e tij kur 

provokohet, ashtu siç bëri zoti Baleta, dhe është e drejta e tij e ne duhet ta dëgjojmë me 
durim, pavarësisht nga provokimi apo fjalët fyese që përdori ndaj kolegut të tij. Në qoftë se 
deputeti Fasko atakoi kolegun e nderuar Baleta, zoti Baleta, shumë i revoltuar e i nervozuar, 
atakoi tërë pjesën e deputetëve të Partisë Socialiste, madje provokacion më të poshtër deri 
sot nuk kam dëgjuar, kur thotë se ne jemi përfaqësues të rrymave më të zeza e më të errëta 
në Shqipëri.  

Unë do t’i sugjeroja zotit Baleta që të gjithë ne jemi përfaqësues të popullit dhe në qoftë 
se populli shqiptar, i përfaqësuar nga ne, është llumi, atëherë ku e vë veten zoti Baleta në 
këtë llum të zi? Prandaj, siç duhej t’i shmangej çdo provokimi, duhet ta ruante dhe 
gjakftohtësinë dhe të mos bënte krahasime të tilla.  

E dyta, në qoftë se do t’i heqim makiazhin e një nuseje të re vetvetes, le t’i referohet 
shtypit, le t’i referohet të dhënave të gjyqit.  

Aleksandër Meksi -  Do t’u lutesha kryetarëve të grupeve të vënë rregull në grupe.  
Neritan Ceka -  Zoti Kryetar, ne jemi një Parlament ku dihet që përfaqësohen parti të 

caktuara politike, një pjesë me 50, 56 apo 57 për qind dhe një pjesë tjetër me 39 për qind. 
Domethënë jemi deputetë që përfaqësojmë jo veten, por grupe dhe mendime të caktuara 
politike. Nga ky Parlament kemi nxjerrë, në bazë të një marrëveshjeje, një Qeveri që bazohet 
pikërisht në këtë raport forcash që është në Parlament, por dhe jashtë Parlamentit. Prandaj 
veprimtaria jonë këtu duhet të bëhet mbi bazën e këtij raporti forcash, mbi bazën e 
përfaqësimit të partive politike.  

Shpeshherë po vihet re nga deputetët e Partisë Socialiste që flitet në emrin e zgjedhësve, 
flitet jo në emrin e tyre personal, po si përfaqësues të popullit. Unë kërkoj sot, kur ndodhemi 
përpara një krize parlamentare, që këtu të sqarohet mirë nëse deputetët e Partisë Socialiste 
përfaqësojnë Partinë Socialiste apo vijnë e përfaqësojnë mendjet e tyre. Në qoftë se kjo parti 
do të qëndrojë me këta deputetë që ka, të qëndrojë me një mendim të caktuar, jo të çohen 
Bardhyl Fasko, Xhevahir Tahiraj e shokë të tjerë dhe të përfaqësojnë veten e tyre duke bërë 
provokacion nga më të ulëtat. Në qoftë se vijnë e përfaqësojnë organizata të caktuara, 



shoqatën e Enverit, le ta thonë këtu e të ndahen si grup i veçantë parlamentar. Provokacione 
të ulëta nga këta persona ne nuk duam më tej. O do të punojmë si Parlament, o të 
shpërndajmë Parlamentin e të bëjmë zgjedhje të reja. Domethënë Partia Socialiste të mbajë 
qëndrim ndaj deputetëve të saj, ndaj vijës që ka marrë përsipër e është angazhuar në tryezën 
e bisedimeve. Ndryshe ne si grup parlamentar themi që më mirë të shpërndajmë 
Parlamentin, të bëjmë zgjedhjet dhe atëherë të shohim që e përfaqësojnë me të vërtetë këta 
njerëz popullin apo flasin në emër të popullit dhe nuk përfaqësojnë askënd. Ju lutem shumë 
dhe kërkoj nga Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste që të thotë mendimin që ka 
për grupin e vet parlamentar, o është një grup, o janë shumë grupe, pasi ne s’kemi të bëjmë 
me persona, me Bardhyl Fasko e Xhevahir Tahiraj, por me një parti.  

Ismail Lleshi - Fjalën e kisha kërkuar më parë sesa të diskutonte deputeti Neritan Ceka.  
Aleksandër Meksi - Unë nuk ju pashë.  
Ismail Lleshi - Dhe e kisha kërkuar sepse me të vërtetë ishte i nevojshëm shpjegimi për 

këtë moment delikat, kritik, që kam përshtypjen se u krijua që dje dhe në vazhdim.  
Nuk e mora fjalën për t’u dhënë përgjigje pyetjeve që më bëhen si kryetar grupi, por për 

problemin, ndaj dhe e kisha kërkuar fjalën më parë. Këtu jemi me të vërtetë deputetë të 
partive politike, por jemi për të dalluar probleme të mprehta, të vështira që po kalon vendi, 
probleme këto të cilat nganjëherë sikur i harrrojmë në këtë sallë, por që i ndeshim sapo 
kapërcejmë pragun e saj.  

Ishim në një rrugë mirëkuptimi kur krijuam Qeverinë e Stabilitetit, pikërisht për ato 
probleme që ka mbarë vendi dhe predispozita ishte e përbashkët. Por vetëm ajo predispozitë 
e planit të një qeverie stabiliteti nuk mjafton. Medoemos duhet një angazhim, madje në radhë 
të parë i Parlamentit. Mendimi im personal është se fatkeqësisht nuk po ecim në këtë linjë. 
Nuk dua të fajësoj, sikurse më tingëlloi ndonjë diskutim, njërin apo tjetrin grup, nuk dua të bëj 
thirrje për shtresëzime dhe grupime në grupe, ashtu sikurse më duket e çuditshme që të 
kërkohet të prononcohet grupi për pozicionin partiak të tij, atë pozicion e kemi marrë dhe e 
kemi si linjën tonë. Por unë do të bashkohesha me atë shqetësim se si grupe parlamentare 
me të vërtetë të reflektojmë për atë çka kërkon situata, për atë qetësi, dialog konstruktiv, 
frymë mirëkuptimi. Në këtë linjë reciprokisht duhet të tregojmë kujdes në diskutimet tona. E 
lidha me punimet e djeshme, se kam përshtypjen që aty nisën replikimet.  

E dyta, më duket me shqetësim kalimi i replikimeve reciproke të deputetëve të ndryshëm 
në planin partiak. Po të shtrohej kështu, atëherë nuk do të kishim më atë linjë të 
domosdoshme të krijimit të një atmosfere mirëkuptimi të partive, nuk do të kishim më atë linjë 
të domosdoshme të një lloj hapi që pret vendin, kur siç e shikojmë në çdo anë, në planin 
ekonomik, social problemet akumulojnë me shpejtësi, drejt një situate tepër të vështirë, kur 
ndoshta do të jetë vonë për ne. A e kuptojmë këtë thirrje të kohës për vendin, a e kuptojmë 
këtë situatë që kalojmë? Atëherë t’i shërbejmë pikërisht përballimit të kësaj situate dhe jo 
keqësimit të saj.  

Më duket me të vërtetë me shqetësim se diskutohet për replikimet reciproke të 
deputetëve, më duket se i kemi lënë shumë vend diskutimit, polemikës së ashpër në plan 
partiak, në plan institucionesh po përgojojmë si pa të keq parti, kryetarë shteti, qeveri dhe nuk 
mbahen qëndrime. Është momenti, për mendimin tim, të shikojmë mirë, se po hapim një të 
çarë ndoshta të pariparueshme.   

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Bardhyl Caco.  
Bardhyl Caco - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Ajo që deri para pak kohësh është quajtur epoka e ndritur e partisë, përbën një nga 

periudhat më të zeza të historisë së kombit tonë. Kjo është epoka moniste e luftës së klasave 
dhe e diktaturës së proletariatit, e mbushur me vuajtje, me padrejtësi, me arbitraritet, me 
procese të montuara, me vrasje dhe pushkatime masive, më përndjekje e internime, pra e 
ngarkuar me krime të përbindshme të ideatuara nga Enver Hoxha, sipas modelit sllavo-lindor 
dhe të materializuar nga arma e Sigurimit dhe Partia e Punës.  

Inkuizicioni mesjetar në Spanjë s’është asgjë përpara murtajës 50-vjeçare që goditi te ne 
një shtresë të madhe shoqërore, më shumë se një gjysmë milion njerëzish. Janë me mijëra 
ata që hynë nëpër burgje dhe dolën të vdekur e nuk u dihen as varret. Janë me dhjetëra mijë 
ata që lindën e u plakën nëpër kampe internimi, ku jetuan tre breza të njerëzve tanë.  

Ka më shumë se tre muaj që zhvillohen bisedime. Sytë, mendja dhe shpresat e popullit 
janë përqendruar këtu. Është e pajustifikushme vonesa e shqyrtimit të këtij problemi kaq të 
madh, që do t’i japë fund padrejtësisë, do të përcaktojë ndarjen me të kaluarën dhe do të 
tregojë transparencën e secilit. Është për të ardhur keq që nuk u gjendën disa minuta kohë e 



lirë për t’u lexuar këtu peticioni i të burgosurve të ndërgjegjes e të mendimint drejtuar këtij 
Kuvendi. Kjo nuk na nderon ne dhe Kryesinë.  

Nuk besoj të ketë njeri, të nderuar zotërinj, që të mos ketë dëgjuar për një takim historik 
do të thosha që u mbajt këtu në Tiranë më 28 prill të këtij viti, nga ku doli shoqata e të 
burgosurve politikë, të të internuarve dhe të përndjekurve. Ajo që tronditi në shpirt cilindo që 
dëgjoi apo lexoi për këtë takim ishte një fakt kuptimplotë se asnjëri nga pjesëmarrësit nuk 
thirri “hakmarrje”, por të gjithë, të prirë nga interesat kombëtarë, u shprehën për pajtim 
mbarëkombëtar. Këtu ata treguan vlerat e tyre, treguan se mbetën njerëz, edhe pse u trajtuan 
si kafshë. Edhe pse u cilësuan tradhtarë dhe armiq të popullit, ata mbetën bij besnikë të tij.  

Shumë herë është deklaruar për numurin e tyre të liruar e të mbetur nëpër burgje. 
Gjithmonë këto deklarime, megjithëse janë bërë nga ish-funksionarë të lartë të piramidës, 
kanë qenë kontradiktore. Fati i atyre që kanë dalë nuk është shumë më i mirë nga fati i atyre 
që janë në burg, pasi kudo jetojnë në kushte poshtëruese, pa të drejta qytetare, pa strehim, 
pa punë dhe pa pensione. Familjet e tyre, sigurisht të atyre që patën favorizimin e Zotit të 
formojnë familje e të kenë trashëgim njerëzor, janë akoma nëpër kampet e internimit, pa 
mbështetje.  

Duke, qenë të ndërgjegjshëm se gjithçka që mund t’u jepet dhe të bëhet për këta fatkeqë 
është shumë pak, mbasi askush nuk mund t’u kthejë rininë që u iku në mes të telave me 
gjemba, askush nuk mund t’u kthejë të afërmit e tyre që u pushkatuan apo vdiqën nga torturat 
në qelitë e hetuesisë, ne duhet t’u kërkojmë falje publike për ato që u shkaktoi monizmi i 
pashpirt. Ata s’kanë nevojë për falje, mbasi janë të pafajshëm. Pa u zgjatur, në këto momente 
historike ju bëj thirrje të angazhohemi për transparencë, për një ligj të ndershëm e 
demokratik. Duke shfuqizuar ligjet e padrejta, të heqim të gjitha barrierat tekniko-juridike dhe 
t’i japim Kuvendit legjitimitetin që të shpallë aktin e pafajësisë së plotë e pa kushte dhe të 
amnistisë, të vlefshme sipas përkatësisë së të burgosurve. Vetëm duke u kthyer këtyre 
fatkeqëve maksimumin e mundshëm nga çka u takon dhe u është mohuar, duke përfshirë 
edhe pasurinë e konfiskuar dhe dëmshpërblimet, mund të arrihet që të përfshihen në rrjedhën 
e jetës, pa përjashtuar këtu edhe të drejtën në pjesëmarrjen pa asnjë diskriminim në drejtimin 
e vendit, mund të sigurojmë frymëmarrjen e demokracisë që kemi marrë përsipër të 
vendosim. Në të kundërtën, duke u shprehur me fjalët e Papës Gjon Pavli II në enciklikën e tij 
për paqe, do të ndërtojmë një demokraci pa moral, pa drejtësi, pa përparësi të prosperitetit 
njerëzor.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Do të bëja një vërejtje të vogël, meqenëse fjala më e shpeshtë që po 

dëgjojmë është ankimi për Kryesinë. Po ju vë në dijeni se Kryesia ka marrë disa herë takim 
me të dërguarit e shoqatës së të burgosurve politikë, që ka paraqitur ankesat e saj, dhe ka 
dhënë sqarimet përkatëse. Peticionet e tyre ua kemi kaluar grupeve parlamentare për t’i parë 
lidhur me çështjen e këtij ligji, pasi është bërë zakon që asnjë peticion të mos lexohet këtu. 
Gjithashtu ua kemi kaluar Komisionit të të Drejtave të Njeriut dhe Komisionit të Ligjeve, si dhe 
Ministrisë së Drejtësisë. Prandaj do t’ju luteshim që përpara se të akuzoni, pyetni! Ky është 
rregulli më elementar jo vetëm i etikës parlamentare, por edhe i një mirësjelljeje të 
zakonshme.  

Fjalën e ka deputeti Hashim Zogu  
Hashim Zogu - E nderuar Kryesi,  
Të nderuar deputetë,  
Në rrjedhën e vrullshme të proceseve demokratike dhe në kuadrin e bashkimit kombëtar 

është krejt e natyrshme e madje imperative do të thosha një amnisti e gjerë dhe e 
përgjithshme. Prandaj është në nderin tonë si deputetë, pavarësisht të kujt grupi a partie jemi, 
ta miratojmë këtë amnisti mbi një bazë sa më të gjerë. Me këtë të jemi të bindur se bëjmë një 
hap sa human e indulgjent, aq edhe politik e patriotik. Për këtë ne jemi të vonuar, pasi nuk 
kishte përse të pritej as pluralizmi dhe as gushti. Në fakt rehabilitimi i ish të dënuarve tashmë 
është bërë realitet.  

Më erdhi mirë kur dëgjova nga diskutimet në grup se ky propozim është bërë që prej një 
viti, po aq edhe u hidhërova për zvarritjen e këtij ligji nga ana e organeve kompetente. Në 
ndërgjegjen time gjithnjë më ka munduar një pyetje: përse vallë ne shqiptarët, ndonëse në 
numër të paktë në Ballkan, ishim të shpërndarë nëpër botë si zogjtë e korbit? Përse për një 
qëndrim politik të mbajtur ndaj një procesi të caktuar, personi të vuante bashkë me të afërmit 
gjithë jetën? Prandaj shtroj pyetjen: kur do të vijë ajo ditë që shqiptarët të mblidhen në vatrën 
e tyre amtare? Të gjithë njëlloj janë. Qoftë e afërt dhe e bardhë ajo ditë!  



Më duket se dita erdhi e madje po dëgjohet tik-taku i saj solemn e i shumëpritur 
nëpërmjet kartonit jeshil “pro”. Por e keqja qëndron në atë se disa, me diskutimet e tyre, po e 
vonojnë këtë moment. Unë nuk do ta quaja të arsyeshme veprimin e disa deputetëvë që po 
mundohen ta kthejnë këtë tribunë fort të nderuar në tribunë të propogandës elektorale. Dhe 
nuk më vjen aspak mirë që për të luftuar një monizëm predikohet një tjetër, për të luftuar një 
kult hidhen bazat për një kult tjetër, për të demaskuar një formë të luftës së klasave duan të 
instalojnë një tjetër. Jo, zotërinj, në qoftë se duam të ndërtojmë vërtetë një shoqëri 
demokratike të bazuar mbi një shtet ligjor, duhet t’ia hapim rrugën dhe jo t’ia mbyllim.  

Nuk arrij ta kuptoj se si mund të mbahen dy qëndrime për një problem nga të njëjtët 
persona. Kur është fjala për të dënuar praktikat jo të ligjshme të mëparshme të ish-Byrosë 
Politike janë të gjithë dakord. Dhe po këta duan ta shtyjnë Kuvendin në praktika 
jokushtetuese për hir të politikës dhe fushatës elektorale, për hir të një karrigeje në Qeverinë 
e ardhshme apo për një mandat deputeti në zgjedhjet e ardhshme. Dhe as që merakosen se 
do të tregohen me gisht si injorantë që nuk njohin as normat më elementare juridike duke 
dashur të ngatërrojnë, e çka është më e keqja me dashje, pushtetin legjislativ me atë 
gjyqësor.  

Unë si deputet sot e aq më tepër pa qenë as gjyqtar profesionist nuk mund të shqyrtoj 
nëse kanë bërë apo jo vepër penale rreth 8500 veta që amnistohen me këtë ligj. Por duke u 
bazuar nga ndjenja e humanizmit, nga dëshira e nevoja urgjente për një pajtim kombëtar, si 
dhe nga dhembshuria për këta individë që vuajtën apo që po vuajnë dënimin, mund të them: 
të amnistohen, të shkojnë në shtëpitë e tyre, se mjaft kanë vuajtur, le të kthehen shqiptarët në 
trojet e veta. Këtë të drejtë e kam dhe ma njeh legjislacioni kushtetues. Edhe kushtetutat e 
gjithë botës nuk e kundërshtojnë.  

Sa për pafajësinë, atë e vendos vetëm gjykata. Ne si Kuvend nuk hyjmë në kompetencat 
e saj. Këtë e kemi sanksionuar në Kushtetutë dhe nuk mund ta shkelim me arbitraritet. 
Prandaj i ftoj deputetët të futemi sa më shpejt në diskutimin nen për nen dhe ta miratojmë 
këtë ligj për ata që po presin nëpër burgje, në mërgim. Edhe orët janë me shumë vlerë për 
këtë sihariq të madh. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputetja Elvira Shapllo.  
Elvira Shapllo - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Ligji që po diskutojmë sot është i një rëndësie të veçantë për mesazhin që ai transmeton, 

mesazhin e pajtimit kombëtar, i cili favorizohet si nga klima demokratike që është krijuar me 
lejimin e pluralizmit, ashtu dhe nga fakti se në momentin që po gjykojmë, ka kaluar një kohë e 
gjatë gati 50-vjeçare, e cila në njëfarë mënyre shërben si amortizator i fërkimeve klasore. Me 
këtë kam parasysh që nuk mund të krahasohet forca e veprimeve, të përplasjeve që qe 
menjëherë pas Luftës Nacionalçlirimtare, në vitet 1945, 1946, 1947, me sot. Në ato vite qe e 
freskët era e gjakut të derdhur dhe pasojat e goditjes qenë më të forta. Por duke dalluar këtë, 
unë me ndërgjegje them se duke kaluar vitet duhej të binte forca goditëse e luftës së klasave, 
gjë që nuk ndodhi kështu. Prandaj ta miratojmë këtë ligj sa s’është vonë.  

Për korrektësi duhet thënë se amnisti ka bërë edhe Kuvendi Popullor i mëparshëm, bile 
disa herë, por amnistia që po bëjmë ne sot merr një kuptim të ri, për vetë kushtet kur 
realizohet. Them se ky është tregues emancipimi. S’ka më mirë për Parlamentin tonë që po 
aprovojmë këtë ligj, por ndërkohë kërkoj që të mos pushohet një luftë klasash për të filluar një 
luftë të re. Kjo nuk do të qe në nderin e shqiptarit. Koha sot më shumë se kurrë kërkon që 
shqiptari të jetë në unitet. E kërkojnë këtë kushtet e brendshme, në radhë të parë klima 
demokratike që duam të krijojmë, në radhë të dytë zbatimi i një mekanizmi të ri ekonomik në 
kushtet e vështirësive të mëdha që po kalojmë, si dhe ato të jashtmet. Ne duhet t’i tregojmë 
kujtdo se me veprime e jo me fjalime po realizojmë demokracinë e vërtetë.  

Për sa i përket problemit që shtrohet këtu, nëse Kuvendi Popullor duhet të japë amnisti 
apo pafajësi, unë jam e mendimit se Kuvendi Popullor është inkopetent për të bërë një veprim 
të tillë siç është dhënia e pafajësisë.Siç dihet, te ne, në bazë të Kushtetutës që aprovuam, 
janë të ndara tri pushtete: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, gjë që është konsideruar si fitore 
e demokracisë. Në kushtet e veprimit të shtetit ligjor këto ligje duhet t’i zbatojë në radhë të 
parë ai që i nxjerr, Kuvendi Popullor.  

Duke u nisur nga sa thashë më lart, Kuvendi Popullor ka të drejtë të japë amnisti dhe të 
bëjë rehabilitimin, ndërsa fajësinë apo pafajësinë e jep gjykata, organet gjyqësore duke u 
bazuar në ligjet e asaj kohe e jo në ato që aprovojmë ne sot. Çdo gjë duhet gjykuar në kohën 
e vet, se ndryshe do t’i kërkonim Hamuratit të Babilonisë apo Dragonit që të ishin demokratë 
si ne. Pra, nga sa parashtrova, duhet të jetë e qartë një gjë: ndërsa amnistia është e 



përgjithshme, fajësia apo pafajësia është individuale dhe duhet të gjykohet nga organet 
gjyqësore.  

Të nderuar deputetë,  
Duke marrë shkas nga gjykimi që dha këtu në Kuvend një zotëri deputet se Lufta 

Nacionalçlirimtare duhet gjykuar si një luftë jo vetëm kundër fashizmit, por edhe si një luftë 
civile, unë them se është vështirë që jo më një aktor, por edhe një historian të zhleftësojë 
kujtesën popullore për këtë epokë historike. Populli i gjykon mendimet tona dhe s’e besoj që 
me një të rënë të lapsit të fshijë historinë e tij. Ai e ka të lartësuar historinë e vet me dëshminë 
e gjakut të 28 mijë dëshmorëve, që gjithmonë i ka nderuar dhe do t’u bëjë homazhe. Kam 
frikë se mania e mohimit në këto momente mund të kalojë deri aty sa një ditë duhet të 
besojmë se gjatë këtyre 46 vjetëve Shqipërinë nuk e ka ngrohur edhe dielli natyror. Këtë nuk 
e quaj kulturë. Duke marrë shkas nga kjo, unë dua të bëj të qartë edhe një gjë: se kriminelët e 
luftës, ata që kanë larë duart me gjakun e popullit ose kanë qenë bashkëpunëtorë me ta, nuk 
do të falen nëpërmjet kësaj amnistie.  

Duke përfunduar, ju ftoj ta aprovojmë në parim këtë ligj me këtë përmbajtje: amnisti dhe 
rehabilitim për të burgosurit politikë.  

Për sa i përket nenit 6, ku flitet për njëfarë amnistie për burrat mbi moshën 60 vjeç dhe 
për gratë e fëmijët e mitur, unë jam plotësisht dakord me këtë nen, por reflektoj në gjykimin 
që dhanë këtu deputetët Stavri Kallço dhe Ajli Alushani që ky nen të marrë një kuptim më të 
gjerë dhe të bëhet një falje më e gjerë.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Pjetër Arbnori.  
Pjetër Arbnori - Në qoftë se ka njeri që ka të drejtë të ankohet, jam unë një nga ata. 

Megjithatë unë asnjëherë s’e kam hapur gojën të flas për vuajtjet e mia dhe asnjëherë as kam 
sharë, as kam fyer njeri.  

Së pari, Kuvendi Popullor kurrë nuk ka bërë amnisti. Gjithmonë janë bërë ca falje 
gjysmake të komanduara nga Enver Hoxha, ndërsa amnisti të vërtetë nuk ka pasur kurrë në 
Shqipëri. Kuvendit Popullor nuk i është lejuar ta ushtrojë të drejtën e amnistisë që i ka takuar.  

Së dyti, shifra prej 8400 e ca të burgosurish që jepen për të dënuarit që nga viti 1951 
është një gënjeshtër shumë e madhe, sikurse janë thënë edhe gënjeshtra të tjera, siç u tha 
një herë që ka edhe 50 të burgosur politikë dhe pastaj dolën disa qindra e qindra të tjerë dhe 
të burgosurit politikë nuk u mbaruan në Shqipëri.  

Ju theksoj se fill pas luftës në Shkodër, nga një burg u bënë 13 burgje. Të ketë një qytet 
me 35-40 mijë banorë 13 burgje është një gjë shumë e shëmtuar. Shtëpi banimi, kuvendi 
françeskan, kinemaja, teatri etj. u kthyen në burgje.  

Amnistia që është paraqitur, sado pozitive, ka shumë të meta. Diskutantët i dëgjova dhe 
shumë flasin për gabimet që janë bërë. Këtu nuk është fjala për gabime. Gabime bën çdo 
njeri. Këtu është fjala për faje të bëra me ndërgjegje gjatë një periudhe shumë të gjatë.  

Tre shqiptarve u janë hequr eshtrat nga varri, Skënderbeut, Bogdanit dhe Fishtës. 
Skënderbeut ia nxorën turqit, por nuk e përdhosën varrin, i nxorën eshtrat e i vunë si hajmali. 
Bogdanin e nxorën me pretekstin e kolerës për ta djegur dhe e lanë që ta hanin qentë. Në 
vitin 1967 u nxorën eshtrat e Fishtës e të Dedë Gjo Lulit nga kisha françeskane dhe u lanë 
atje në diell e në shi derisa i morën dhe i hodhën në lumë. A mund të quhet ky gabim apo faj?  

U fol këtu për kriminelë, për spiunë, për bashkëpunëtorë. Unë kam jetuar gjatë në burg 
dhe kam parë fshatarë e punëtorë të thjeshtë që ishin dënuar si kriminelë, si spiunë e ku di 
unë se çfarë. Mbaj mend një Karafil Kalaci, një fshatar çam plak, i cili vetëm sepse i kishte 
thënë kaut duke e përkëdhelur “e more ka, si të është bërë qafa ty më është bërë zemra 
mua” e kishin dënuar me 10 vjet burg si armik e tradhtar i vendit. Mbaj mend një plak tjetër, 
Resul Tarelli, i cili gjithë jetën kishte ëndërruar që të blinte një lopë. Kur e bleu lopën, e 
arrestuan, i thanë se ke bërë komplot për vrasjen e Hrushovit, e mbajtën shumë kohë në 
hetuesi, e detyruan të thotë që do të shisja lopën që të bleja një çifte për të vrarë Hrushovin 
dhe për këtë e dënuan, nuk e mbaj mend, me 15, 20 apo 25 vjet burg. Xha Resuli vdiq në 
burg si kriminel, si terrorist, si tradhtar, si agjent.  

Cilët janë pra kriminelët? Ne nuk kërkojmë që të rehabilitohen as kriminelët e 4 shkurtit 
1944, as të 27 shkurtit 1951, ata që vranë me dhjetëra e dhjetëra njerëz për hedhjen e 
bombës në legatën sovjetike, as masakruesit e kampit famëkeq të Spaçit më 23 maj 1973. 
Çuditem për ngurrimet e djeshme të disa deputetëve. Pa përmendur Enverin ata mbrojnë 
enverizmin dhe më duket sikur mbrojnë veten e vet. Unë them që po të jetonte Enver Hoxha, 
shumë prej këtyre deputetëve të nderuar që janë në këtë sallë dhe që mbrojnë këtë vijë, do 
t’u kishte ardhur radha, do t’i kishte kapur prej veshi, do t’u kishte përdredhur qafën dhe ata, 



me shumicë, do të kishin pranuar se kanë qenë agjentë, se kanë qenë kriminelë, se kanë 
qenë spiunë, ashtu sikurse shumë shokë të tyre me të cilët kam jetuar në burgjet e Burrelit. 

Komunizmi ka vetëm punë radhe. Atyre që s’u kishte ardhur radha thoshin: “Ata që janë 
dënuar kanë pasur faj”. Po kur vinin në burg thoshin: “Ju do të keni bërë diçka, po unë s’kam 
bërë asgjë”. Dhe pastaj merrnin e studionin veprat e Enver Hoxhës me radhë një për një për 
të zbuluar se ku ka qenë ndonjë gabim i tyre ose për t’i shfajësuar. Merrnin me radhë veprat e 
Leninit e të Stalinit dhe më në fund nuk i gjenin gabimet. Mbas nja 10 vjetësh burg që kryenin, 
u mbushej mendja se kanë qenë kundërshtarë të Enver Hoxhës dhe kanë luftuar për 
demokraci.  

Flitet për dëmshpërblim material të të burgosurve është një detyrë dhe këtë detyrë duhet 
ta realizojë Kuvendi Popullor që përfaqëson gjithë vendin. Është e vërtetë që shteti nuk ka të 
holla sot, por ai duhet të deklarojë që ua ka borxh këto para ish të burgosurve të ndërgjegjes 
dhe se do t’ua paguajë sapo të ketë. Dhe t’ua japë një pjesë të tyre që në fillim. Njerëzit janë 
në gjendje shumë të keqe. Ne i kemi liruar me amnisti, por ata janë pa punë, pa strehë, nuk 
dinë ku të shkojnë, nuk dinë ku të mbyten. Dhe po ju them edhe një gjë: i burgosuri politik në 
Shqipëri është shembull pune. Pyetni drejtorët e ndërmarjeve e ata do t’ju thonë se njerzit më 
të rregullt në punë, ata që punojnë më fort, ata që nuk bëjnë hile, ata që nuk vjedhin janë të 
burgosurit politikë. Këtë shembull duhet ta marrin të gjithë të tjerët.  

Shteti duhet t’u japë asistencë të burgusurve politikë për kohën derisa t’i rregullojë në 
punë. Po s’u dha asistencë, amnistia është krejt e kotë.  

Kur isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jam takuar me shqiptarë të të gjitha 
shtresave, të të gjitha grupimeve. Kam biseduar me ta, u jam përgjigjur pyetjeve që më kanë 
bërë. Shumë prej tyre më thoshin: “Ne nuk kemi nevojë për amnisti, nuk kemi nevojë për 
falje, nuk e ndiejmë që kemi bërë ndonjë faj, kemi ikur nga diktatura që të mos na arrestonin. 
Megjithëse kemi ngrënë, kemi pirë e punuar, edhe këtu kemi qenë të burgosur përderisa nuk 
shihnim nënat tona, baballarët tanë, motrat e vëllezërit tanë. Prandaj ne nuk kemi nevojë për 
falje, nuk kemi nevojë për amnisti. Neve shteti nëpërmjet Kuvendit Popullor duhet të na 
kërkojë falje për persekutimin tonë”.  

Më kujtohet se Shqipëria, që ka nevojë për shkolla të mira, ka pasur dy shkolla amerikane 
me famë, shkollën e Fulcit dhe shkollën bujqësore të Kavajës. Teknikët e këtyre shkollave 
janë të përmendur në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, të gjithë ata janë dënuar, pushkatuar, 
persekutuar si spiunë të Amerikës dhe të fuqive të tjera me radhë. Këtyre njerzve, që ne 
duhej t’i mbanim në pëllëmbë të dorës, që të mësonin njerëzit e tjerë, që ta përparonin 
vendin, u kemi vënë etiketën e spiunëve e të agjentëve. Madje edhe njërit prej drejtorëve më 
të shquar, Fulcit, i kemi vënë etiketën e spiunit, kur ai ka punuar për Shqipërinë. Kuvendi 
Popullor duhet të mendojë për dekorimin e Harri Fulcit, i cili ka qenë me të vërtetë mik i 
Shipërisë.  

Dikush thotë se Parlamenti nuk ka të drejtë t’u japë pafajësi ish të dënuarve politikë të 
ndërgjegjes. Unë them se Parlamenti ka të drejtë të japë këtë pafajësi, për arsye se gjykata 
nuk ka zbatuar as ligjet e diktaturës. Në ligjet e diktaturës, në Kushtetutë flitej për lirinë e 
fjalës, të mendimit e të grupimit. Ky ligj nuk është zbatuar, atë e ka shkelur vetë gjykata. Edhe 
për ligjin e propagandës ajo ka bërë intepretime arbitrare. Përderisa gjykatat nuk i kanë 
zbatuar këto gjëra, Kuvendi Popullor ka të drejtë t’u japë pafajësinë të gjithë të burgosurve 
politikë të ndërgjegjes. Kaq kisha.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Ajet Baçi.  
Ajet Baçi - I nderuar kryetar i seancës,  
E kam pritur me interes këtë projektligj, sepse ishte një angazhim i Qeverisë së 

mëparshme e asaj të stabilitetit të vendit. Mirëpo duke qenë se ka karakter të thellë politik 
dhe sa herë që Kuvendi Popullor ka marrë ligje të tilla në shqyrtim, nga disa deputetë të 
opozitës janë krijuar situata të rënda në Kuvend, që, siç e kemi parë, kanë çuar deri në 
ndërprerjen e seancës dhe prishjen e klimës së bashkëpunimit. Natyrisht, flamurin e ka marrë 
deputeti Berisha. Dua t’i kujtoj se gjaknxehtësia, toni i lartë, imponimi i mendimit nuk kanë të 
bëjnë me etikën demokratike dhe nuk fitohet kështu kredibiliteti politik duke humbur logjikën e 
kërkuar tejkalim të kompetencave e imponim të punimeve të Kuvendit.  

U argumentua nga shumë kolegë teoria e tre pushteteve dhe me ligj, kur dihet se 
pafajësia është konkrete, individuale e jo kolektive, këtë e zgjidh pushteti gjyqësor. Por duhet 
ta marrim paaftësi apo të qëllimshme sqarimin e Zëvendësministrit të Drejtësisë, kur tha se 
po të doni ju mund të vendosni dhe pafajësinë. Vërtet, një Kuvend mund të gjykojë e të 
vendosë, por a është e drejtë dhe e argumentuar ajo që vendos? A i përgjigjet shtetit juridik? 
Ç’thotë përvoja botërore për këtë? Zëvendësministri këto i la pa përgjigje. Mund ta ketë 



propozuar në detyrë çdo subjekt politik, por të mos harrojmë se në Kuvend kishte ardhur si 
specialist në fushën juridike dhe jo për të mbrojtur pikëpamjet partiake. Kuvendi nuk bën ligje 
sipas koniunkturave politike.  

Në sqarimet që u bënë në grupin parlamentar, u kërkua që të diferencohet amnistia për të 
dënuarit e ndërgjegjes dhe për ata të dënuar që kanë kriter edhe vepra penale, si vrasje, 
terror etj, që për shkak të kohës relativisht të gjatë janë parashkruar e ky person nuk ka të 
drejtën morale të jetë i pafajshëm e të kthehet në atdhe. Si mund të deklarohet i pafajshëm 
për hir të parashkrimit ai që bashkëpunoi me okupatorin për djegien e Pezës, për vrasjen e 
këshilltarëve të Galigatit e të Hekalit, ai që ka vrarë e ka marrë pjesë në vrasjen e 
dëshmorëve të kombit? Dhe për më keq ndonjë zotëri thotë edhe të dëmshpërblehet. Po nga 
kush? Nga nëna e dëshmorit? Nga populli që u dogj, u vra e u plaçkit? A është kjo 
demokratike? Patjetër që jo. Prandaj kurrsesi Kuvendi nuk duhet të marrë kompetencat e 
pushtetit gjyqësor, por përkundrazi pushteti gjyqësor rast për rast të gjykojë, i zhveshur nga 
çdo lloj paragjykimi, e të vendosë kush është ose jo i pafajshëm dhe atij që merr pafajësinë t’i 
jepen të gjitha të drejtat në kompleksin e tyre. 

Ndërsa lidhur me sharjet, ofezat që janë përdorur këtu në Kuvend gjatë diskutimeve, mua 
nuk më çudisin, se ato po bëhen gati pjesë të fjalorit e të edukatës dhe që nuk kanë asgjë të 
përbashkët me etikën demokratike.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Meçan Hoxha.  
Meçan Hoxha - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Projektligji që po diskutojmë dhe po e kthejmë në ligj ka vlera të veçanta sociale, që janë 

njëherësh juridike, politike, ekonomike e morale. Ato lidhen me atë që ka më të shtrenjtë 
njeriu, me dinjitetin e tij dhe është në nderin e këtij Parlamenti që të bëjë këtë ligj, por edhe 
detyrim për të për ta bërë sa më të mirë, që në të të shprehen si humanizmi, ashtu edhe 
kompetenca juridike. Në këtë ligj bëhet fjalë për amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve 
politikë. Këtu u diskutua e po diskutohet edhe për atë ligj që ka dënuar me fajësi politike, ligj i 
cili aq sa ishte drastik e i urryer në monizëm, aq atavik e i pakuptimtë, i zhvlerësuar e i 
përçmuar është sot në pluralizëm, si të shpallet dënimi, të bëhet shfuqizimi apo nulizimi i tij. 
Edhe mua zemra ma do që këtij ligji të mos i mbetet jo emri, po as hija në historinë e popullit 
tonë. Ai ligj ka ekzistuar e ka vepruar në një terren konkret, në kundërshtarët politikë, të cilët 
mund t’i grupojmë: të Luftës Nacionalçlirimtare e të revolucionit popullor, të reformave 
ekonomike dhe të forcimit të pushtetit popullor. Kuptohet që në të njëjtën kohë këta ishin 
edhe të Partisë Komuniste, më pas të Partisë së Punës që ishte në pushtet.  

Në Luftën Nacionalçlirimtare kundërshtarë politikë të Partisë Komuniste e të pushtetit të ri 
që u vendos në Shqipëri dolën të gjithë ata që u bashkuan me pushtuesit e Shqipërisë dhe së 
bashku me ta dogjën, plaçkitën e vranë popullin që ishte ngritur në këmbë për liri e 
demokraci, për një jetë të re. Natyrisht, fitoi populli. Kundërshtarët që shpëtuan ikën, duke 
marrë me vete peshën e krimeve që u rëndonin, të tjerët u përgjigjën e dhanë hesap për ato 
krime. Mbas luftës pushteti popullor ndërmori reforma, që ishin të ashpra për ish-pronarët, 
sepse reformat dhe shpronësimet nuk u bënë me tolerancë e me konsensus, po me dhunë. 
Kuptohet, të shpronësuarit u bënë edhe kundërshtarë politikë dhe nuk mbetën pa u 
ndëshkuar. Më pas vazhduan kundërshtarët politikë të pushtetit popullor të formës së 
diktaturës së proletariatit. Në këtë kategori është pak të thuash se është bërë kërdia dhe se 
krimi rëndon vërtetë mbi ligjin. Çdo pakënaqësi dhe reagim ndaj zhvillimeve politike e 
ekonomike të brendshme e të jashtme u pagua shtrenjtë. Më shtrenjt e pagoi një pjesë e 
inteligjencies, që u detyrua të heshtë, të mbyllet, të atrofizohet. Po si duhet vlerësuar kjo 
politikë dhe ç’qëndrim duhet të mbajmë?  

Hapjen e politikës së Shqipërisë në rrugën e demokracisë e kemi ndier si nevojë e 
domosdoshmëri. Ndaj u përveshëm të gjithë, kush më shumë e kush më pak, duke u 
distancuar nga e kaluara, dhamë e po japim ndihmën tonë në këto procese, me bindje e 
dëshirë për të ecur përpara e jo si alternativë për të nxirë çdo gjë të arrirë deri tani, pra si 
nevojë e domosdoshmëri për hapa para e jo për kthim prapa.  

Zotërinj, nihilizmi është dënuar si rrymë ekstreme dhe e papranueshme. Askush nuk u 
pajtua me Prolekutasin Sevedel kur deklaroi se për hir të së ardhmes do të shembim 
Rafaelin, do të shkelim lulet e artit. Kështu ka ngjarë edhe me futurizmin. As për të nuk pati 
sofër ku të shtrohej. Por me keqardhje vëmë re që këto dy rryma kanë nxitur veprimtarinë e 
opozitës dhe ngjajnë me filozofinë e deklaratave të liderëve të saj. Ata, përfshirë këtu edhe 
zotërinj me kulturë e me informacion të gjerë, si Sali Berisha, deklarojnë se s’duan të dinë 



ç’ka arritur Shqipëria as për 50 vjet, as për 500 vjet. Ata flasin vetëm për të ardhmen, po për 
një të ardhme irreale, si në përrallat me të Bukurën e Dheut. Unë distancohem nga fryma 
nihiliste që hedh baltë mbi historinë e popullit tim e që e fyen rëndë atë, distancohem nga 
futurizmi që spekulon mbi gjendjen e sotme të mjerueshme të këtij populli, spekulim ky që 
fiton vetëm kredibilitet politik. Kërkoj që çdo gjë të shihet e të vlerësohet me realizëm dhe 
realiteti nuk është vetëm bardhezi. Demokracia nuk i pranon ekstremet, ajo ka në thelb 
drejtësinë, vërtetësinë, realizmin. Opozita po shkel mbi këto cilësi të demokracisë, ajo e ka 
zhveshur shpatën me prepotencë, nga pozitat e një diktature të re moniste, po tregon hapur 
se nuk do të ndalet nga rruga e saj për të sjellë në pushtet ish-kundërshtarët dhe ish-pronarët 
e djeshëm, si dhe pronarët e rinj, zotërinj të kohëve të reja.  

Këto që po them kërkojnë që populli t’i hapë sytë e të shikojë mirë. Në dyert që kemi çelur 
për demokracinë po fut kokën një diktaturë më e egër nga ajo që ishte. Por populli ynë, që e 
di mirë se ç’është diktatura, nuk ka për ta lejuar kurrë atë mbi kryet e vet. Të mos harrojmë se 
historia nuk bëhet me voluntarizëm. Ka ligje sociologjike që diktojnë, në bazë të të cilave 
vepron populli dhe e bën historinë, siç e ka bërë edhe për këtë gjysmë shekulli, për të cilën 
pranohen vërejtje, por jo ribërje. Ajo që kaloi s’të jep shansin të provosh zotësinë. Provoje atë 
në të ardhmen në je i zoti.  

Me këto që them unë nuk i dal për zot aspak së kaluarës, sepse sistemi që qemë të 
detyruar të ndjekim imponoi edhe të meta e gabime, por ato t’i shohim me objektivitet, se 
dalin tani ca mendjendritur që thonë: “Pse nuk u orientuam me 1945-ën nga Perëndimi?”  

Por harrojnë se Italia e Gjermania, me të cilat kishim lënë në fushën e luftës 28 mijë djem 
e vajza, nuk ofronin miqësi për ne. As edhe të tjerët që thuajse s’na përfillën fare gjatë luftës. 
Ndryshe qëndronte puna me Lindjen, ku veç të tjerash kishte dhe faktorë politikë e ideologjikë 
që na afronin. Dhe provat e sollën që të ndaheshïm nganjë sistem e të futeshim në një sistem 
të ri, por të paprovuar. Dhe koha vërtetoi dështimin e tij.  

Vetë sistemi që zbatuam na diktoi gabime që tashmë janë të njohura për të gjithë dhe 
ndaj tyre mbajmë qëndrimin më të prerë. Por me këtë rast dua të veçoj njërin nga këto 
gabime, atë që lidhet me ligjin që po diskutojmë, parimin e luftës së klasave që i shkaktoi 
dëme të mëdha individëve e familjeve të tyre në të katër anët e vendit.  

Me ligjin që po miratojmë, jo vetëm mbajmë qëndrim, por dhe garantojmë se këto nuk 
kanë për t’u përsëritur më në shoqërinë tonë. Ky ligj i rrit nderin këtij Parlamenti pluralist e u 
sjell gëzim e qetësi shpirtërore familjeve e individëve që kanë vuajtur ose vuajnë dënimet që 
nuk u takojnë. Vetëm që të jetë i tillë ai duhet të zhvishet nga ndikimet politike, të mos jetë 
ashtu siç thoshin Lenini e Enveri “shprehje e kocentruar e politikës dhe vullneti i klasës në 
fuqi” e siç përmendi këtu në një seancë zoti Hajdari, kur tha se ligji është politikë, por të 
sanksionojë normat juridike për të garantuar drejtësi, liri mendimi, bindjeje e besimi, të 
sanksionojë me të gjithë treguesit e legjislacionit modern liritë e ndërgjegjes së individit e të 
shoqërisë në përputhje me konceptet e reja dhe mundësitë e reja që na janë krijuar brenda e 
jashtë vendit për të mbrojtur si të shenjta të drejtat e njeriut. Për këtë jam i mendimit që ta 
aprovojmë këtë ligj e të shpallim një amnisti të përgjithshme për të gjithë ata që janë në burg 
dhe të pezullohen të gjitha ndjekjet penale që janë në proces deri në këtë datë, përjashtuar të 
dënuarit për vjedhje e terror me pasoja të rënda kombëtare e ndërkombëtare.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputetja Rushen Golemi.  
Rushen Golemi - I nderuar zoti kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Duke e marrë këtë projektligj në dorë, unë ndiej ashtu si gjithë njerëzit e ndershëm e 

demokratë, si gjithë kolegët e nderuar deputetë në këtë sallë, se jemi përpara një çasti 
solemn. Ashtu papritmas m’u kujtua një novelë e Çehovit “Basti”, ku dy të rinj të Rusisë 
cariste, njëri shumë i pasur dhe tjetri shumë i varfër, lidhën një bast. I varfri pranonte të hiqte 
dorë nga liria për 25 vjet në këmbim të një fitimi nga shoku i tij i pasur prej 2 milionë rublash. 
Një ditë para mbarimit të këtij afati ai u largua nga vetëburgimi në shenjë proteste për t’i 
dhënë të kuptojë mbarë njerzimit se asgjë në botë nuk barazohet dhe nuk është më e 
çmueshme se liria e njeriut.  

Pikërisht në këto ditë, në takime me persona të ndryshëm, ish-të dënuar të ndërgjegjes, 
me dhimbje në sy, shpirtërisht të dërrmuar, të sfilitur moralisht, fizikisht e materialisht, 
drejtojnë vetëm një pyetje: po rininë tonë, familjet që na u shkatëruan, jetën që na kaloi e 
s’kthehet më, si do të na i kompensoni ju zotërinj deputetë? Ju them të drejtën, ndihem keq 
dhe jam e bindur se në situata të tilla kështu ndihet gjithsecili prej nesh. Prandaj, të dashur 
vëllezër dhe motra deputetë, duhet të bëjmë maksimumin e mundshëm që ndaj këtyre 



fajtorëve pa faj të formulojmë një legjislacion sa më njerëzor. Ata e meritojnë pafajësinë dhe 
madje i ka rënë barra dhe nderi këtij Parlamenti që t’u kërkojë të falur këtyre viktimave të 
ligjeve makabre të vendosura nga qeveria diktatoriale moniste, të cilat mendoj se janë unikale 
në historinë e njerëzimit për të gjitha epokat.  

A duhet t’u japim amnisti këtyre personave që nuk kanë bërë faj? Dhe nuk është fjala për 
persona armiq e kriminelë të kombit, për të cilët nuk kërkon falje asnjë njeri demokrat dhe as 
Partia Demokratike. Pra, duhet t’u japim amnisti atyre që nuk kanë bërë asnjë faj, por vetëm 
se kishin mendime të kundërta nga regjimi në fuqi dhe bëmat e tyre? A është e mundur të 
rishikohen të gjitha rastet, që s’janë pak, por mijëra e mijëra? A duhet të përzihen në të njëjtin 
grumbull të gjithë të dënuarit, ata të ndërgjegjes, të largimit nga atdheu në mënyrë jo të 
rregullt, ata që të bashkuar protestuan për drejtësi, ata që shembën ndonjë monument të 
ngritur për diktaturën vetëm me urdhër nga lart, kur nuk ishte e meritueshme? Po fëmijët e 
familjeve të dënuara që u shpërndanë si zogjtë në furtunë, përse duhet t’i rigjykojmë? Të 
gjitha këto dhe shumë pikëpyetje të tjera kërkojnë nga zotërinjtë juristë dhe instancat 
përkatëse për t’u dhënë pafajësinë të gjitha viktimave të diktaturës dhe kjo mendoj se arrihet 
duke dënuar ligjin përkatës, ndërsa për kategorinë tjetër të të dënuarve amnisti, e cila të fillojë 
që nga viti 1945.  

Ashtu sikurse tha zoti Ministër i Drejtësisë, kjo zgjidhje sui generis duhet t’i shkojë deri në 
fund problemit, sepse dhe dënimi i këtyre fajtorëve pa faj ka qenë po sui generis. Pafajësinë e 
atyre që e meritojnë, e kërkojmë në emër të atyre njerëzve të pafajshëm që humbën jetën 
dhe as varrin nuk ua njeh familja, në emër të personave që humbën familjet, të atyre që 
humbën rininë dhe personalitetin, në emër të dhimbjes së nënave, që të detyruara ua bënë 
haram qumështin fëmijëve të dashur, në emër të fëmijëve që u rritën jetimë me prindër gjallë 
dhe që për gjithë jetën patën kompleksin i inferioritetit e ngelën më të poshtëruar edhe se në 
kohën e skllavërisë, në emër të të gjithë atyre që e deshën me ndershmëri Shqipërinë dhe 
kombin shqiptar, por që diktatura dhe monizmi shkelmuan të gjithë ndihmën dhe mbështetjen 
që ata bënë në luftën për çlirim derisa erdhën në fuqi dhe që më pas i flakën tej. Por ata edhe 
në shtratin e vdekjes shpresuan se një ditë e drejta do të fitojë.  

Pikërisht për të gjitha këto është në nderin e këtij Parlamenti të parë pluralist të mezipritur 
nga populli ynë të dënojë ligjet që e sollën Shqipërinë në këtë dasi, për t’u dhënë vendin dhe 
nderin fajtorëve pa faj. Kjo gjë do ta ngrinte figurën e Shqipërisë demokratike në sytë e mbarë 
kombit tonë e të botës.  

Duke përfunduar, për zgjidhjen e problemeve të tyre mbështes propozimet e deputetëve 
Tritan Shehu e Sali Berisha dhe për plotësimin e nevojave ekonomike, për vështirësitë që 
kalojmë, mendoj që duhet t’u drejtohemi edhe organizatave respektive për të na ndihmuar.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Shaqir Vukaj.  
Shaqir Vukaj - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Na takoi nderi neve si Kuvend Popullor që të trajtojmë e të vendosim për këtë problem sa 

të vështirë, aq edhe njerëzor. E them “të vështirë”, sepse dëshira jonë për të bërë sa më 
shumë, për t’u lehtësuar dhimbjet, për t’u krijuar kushte e për t’i trajtuar si të barabartë në 
mes të barabartëve ish të dënuarit bie ndesh me ligje e rregulla të vendosura prej kohësh 
këtu dhe jashtë Kuvendit. E vështirë edhe për faktin tjetër, sepse njohuritë tona si deputetë në 
këtë fushë janë të mangëta, me ndonjë përjashtim të rrallë, gjë që na bën ndonjëherë të 
flasim edhe pa baza ligjore dhe të shkaktohet ndonjë nervozizëm apo kërkesë e pabazuar, 
siç ndodhi edhe këtu në ndonjë rast. Në këto kushte unë mendoj se e vetmja rrugë është të 
diskutojmë si njerëz me shpirt të gjerë, me zemër në dorë, si për vete, ashtu siç thotë populli. 
Atëherë, me ndihmën edhe të juristëve e të specialistëve mund të arrijmë të nxjerrim një ligj 
të mirë, duke mos pretenduar për më të mirin, sepse ai do të na vononte dhe në vend që të 
regullonim punë, do të bënim të kundërtën. E kjo në kohën kur mijëra veta i kanë drejtuar sytë 
nga ky Kuvend, sepse presin punë, shtëpi dhe kryesorja dinjitetin, për të cilin kanë aq shumë 
nevojë.  

Do të jetë në nderin e këtij Kuvendi nxjerrja e këtij ligji edhe për arsye se ai do të jetë hapi 
i parë i madh ligjor për pajtim kombëtar, për të cilin kemi aq shumë nevojë.  

Të gjithë jemi të ndërgjegjeshëm se në të kaluarën, për arsye nga më të ndryshmet, janë 
dënuar me mijëra njerëz, shumë pa faj, por jo të gjithë. Por pajtimi kombëtar ngrihet mbi 
themele të forta, kur falet gjithçka, ashtu siç falej gjaku sipas kanunit të maleve tona, 
pavarësisht se deri atë ditë të dy palët kanë vrarë njëra-tjetrën e fajtorë ka pasur nga të dy 
palët. Këtë traditë kaq burrërore, që populli ynë e ka kodifikuar me ligjin e vetë maleve e që 



aq bukur e me zgjuarsi e shfrytëzoi Anton Çeta me shokë në Kosovë, duhet të zbatojmë edhe 
ne, por pa paragjykime.  

Siç jemi në dijeni të gjithë, nën pretekstin e luftës së klasave apo për arsye të tjera, 
Shkodra ka qenë një ndër zonat që është goditur më shumë. Pa hyrë në hollësira për arsyet, 
shkaqet e pretekstet, gjë që sigurisht historianët e specialistët do ta bëjnë me objektivitet, 
goditjet ndaj qytetit dhe disa zonave fshatare kanë filluar që në dhjetor të vitit 1944 e kanë 
vazhduar për vite, aq sa kemi fise të tëra që s’kanë çuar një fëmijë në shkollë të lartë apo që 
s’është ngritur një njeri prej tyre në përgjegjësi. Pa u zgjatur me shumë shembuj, do të 
përmend vetëm goditjet e fuqishme që u dhanë ndaj shumë njerëzve në Kelmend në vitin 
1945, në Postribë në vitin 1946 në qytetin e Shkodrës ndaj një numri jo të vogë1 
intelektualësh e gjimnazistësh, ndaj klerit dhe sidomos ndaj atij katolik. Të gjitha këto janë të 
shoqëruara me burgime, internime e pse jo edhe me dënime me vdekje. Por për hir të së 
vërtetës duhet thënë se jo të gjithë ata që janë dënuar kanë qenë engjëj, ka pasur ndër ata 
dhe bashkëpunëtore të pushtuesit, që kanë gjakosur duart me gjakun e bijve të këtij populli, 
edhe agjentë që kanë vepruar për llogari të të huajve, edhe kriminelë e të tjerë. Ka pasur 
edhe prej atyre që fillimisht, vitet e para, kanë dënuar të tjerët, shpesh edhe pa faj, që më 
vonë për arsye të ndryshme e që nuk është detyra ime të merrem me ta, kanë pësuar të 
njëjtin fat për vete. Pa dashur të përmend emrin e ndokujt, ka prej atyre që direkt apo indirekt 
kanë qenë të lidhur me ngjarjet e pasçlirimit në Shkodër dhe me masat e marra atje. Është 
për t’u çuditur, për të mos përmendur ndonjë fjalë tjetër, se si ndonjë prej tyre, ish-udhëheqës 
i lartë partiak apo shtetëror, e që më vonë u burgos edhe ai, në atë kohë nga Tirana i bënte 
telegrame Shkodrës për disa të arrestuar që të pushkatohen pa gjyq. Tani kohët e fundit, në 
një intervistë të gjatë që i jep shtypit, na hiqet si engjëll apo demokrat i klasit të parë. Apo 
ndonjë drejtues tjetër në atë kohë në Shkodër (edhe ky më vonë u dënua) që për të fituar 
pikë për vete e për t’i pasur duart e lira në raprezaljet ndaj popullit të Postribës, nga ku vërtet 
u organizua një lëvizje e armatosur për të marrë pushtetin me dhunë brenda pak orësh, në 
njoftimet telegrafike që i jepte Tiranës, e rriste numrin e pjesëmarrësve nga 30-40 veta në 
400-500 veta.  

Përmenda këta dy shembuj, se atëherë ose më vonë nuk kanë qenë të gjithë fajtorë pa 
faj. E ne si Kuvend s’kemi pse marrim përsipër që të gjithë të dalin të pafajshëm. Nuk do të 
pajtohej në asnjë mënyrë nëna ime apo e dëshmorëve të tjerë, në qoftë se ata që i kanë 
vrarë vajzën apo i kanë djegur shtëpinë, të konsideroheshin e të trajtoheshin si të pafajshëm. 
Faji është faj. Ai nuk tjetërsohet, duam apo nuk duam ne.  

Diskutimet këtu, ndoshta të zgjatura nga ana teorike, më bënë edhe mua që, pa 
pretenduar për njohuri në këtë fushë, në përgjigje të tyre për amnistinë, të gjej një Larus 
përcaktimi, ku tekstualisht thuhet: “Amnistia është akt i pushtetit legjislativ që shuan një vepër 
të dënueshme, ndalon ndjekjet, zhduk dënimet”. Pra ne si organ legjislativ të kryejnë punën 
tonë, të mos u marrim kompetencat organeve gjyqësore, sepse ato dhe vetëm ato kanë 
kompetencë të japin pafajësinë. Në të kundërtën ne do të bënim një akt të paligjshëm e krejt 
absurd. Projekti që na paraqitet nga Qeveria, pavarësisht se për mua është pak i turbullt dhe 
që ai shoku aty (Zëvendësministër i Drejtësisë) na ngatërroi, me qëllim apo pa qëllim, mendoj 
të merret sa më parë në shqyrtim nen për nen dhe të gjithë siç jemi, pa paragjykime partiake, 
të gjejmë përcaktimet më të drejta e njerëzore, në mënyrë që ish-të dënuarve t’u sigurohet se 
më parë ajo që duhet siguruar, shtëpia, puna, dinjiteti e të gjitha kushtet e nevojshme, që ta 
ndiejnë veten si gjithë të tjerët në shoqërinë tonë pluraliste që po ndërtojmë, në shtetin juridik 
që po krijojmë.  

Nga kjo tribunë do t’iu bëja thirrje të gjithë ish të dënuarve që të mësojnë nga qëndrimi 
burrëror i familjes Martini në Shkodër, pjesëtarët e së cilës kanë bërë rreth 100 vjet burg, të 
marrë së bashku, që në tubime politike apo nëpërmjet shtypit kanë bërë thirrje e kanë shtrirë 
duart për pajtim kombëtar, sigurisht duke u siguruar të gjitha të drejtat që u takojnë.  

Mbështes plotësisht propozimin e deputetes Golemi që, duke qenë në gjendje tepër të 
rëndë ekonomike, ashtu siç e dimë të gjithë, t’u drejtohemi organizatave të specializuara të 
vendeve të ndryshme ose organizmave ndërkombëtarë që të na akordojnë ndihma të 
posaçme monetare e materiale për ish-të dënuarit. E kjo sa më parë, sepse gjendja e tyre 
është tepër e rëndë.  

Së fundi, një problem për Qeverinë. Siç thashë edhe më sipër, Shkodra është ndër ato 
qendra që krahas problemeve të tjera ka pasur edhe shumë të burgosur, zënia në punë dhe 
sigurimi i kushteve të të cilëve nuk po ecin me ritmet e duhura. Po bëhet traditë apo zakon i 
keq që çdo firmë apo afarist i huaj shoshitet paraprakisht në Tiranë e në qoftë se tepron 
ndonjë gjë, ua kalon rretheve të tjera. Fatkeqësisht Qeveria jonë, me gjithë vërejtjet e 



kërkesat e vazhdueshme, për Shkodrën deri tani pothuajse nuk ka bërë gjë. Prandaj kërkoj 
edhe një herë me insistim nga kjo tribunë që Qeveria të angazhohet seriozisht për Shkodrën.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Xhevahir Tahiraj.  
Xhevahir Tahiraj - Jam dakord me të gjitha mendimet që u shfaqën për të tria 

institucionet, çka duhet për t’i dhënë sadisfaksion moral, ekonomik e politik asaj pjese të trupit 
tonë, pra mijëra të dënuarve. Ne këtë duhet të bëjmë. Kjo i ra në pjesë përgjegjësisë sonë. 
Por si dhe qysh do ta bëjmë këtë, me një gjyq të epokës, me thirrje për hakmarrje, me fyrje, 
sharje, pështymje të asaj traume që e kemi ndjekur edhe si spektatorë, me pendim e falje 
humane, me vuajtje e ndeshje të reja, me persekutime të të tjerëve e gjyqe të reja apo me 
pjekuri e paqe, me zgjuarsi e urtësi shqiptare? Po të diskutojmë një palë me paragjykime e 
nostalgji dhe pala tjetër të vjellë e të pështyjë për t’u besuar se është ajo iniciatorja dhe më 
demokratja, ne nuk mbrojmë as shpirtra të vuajtur, nuk bëjmë asnjë ligj të mirë, të drejtë, por 
vetëm ndezim gjakra e luftë të re.  

Çfarë duhet të zgjidhim? Unë jam me të gjitha propozimet për një amnisti të përgjithshme. 
Kjo ka qenë e domosdoshme me kohë, jo tashmë kur po shkëputemi nga një epokë e tërë, 
nga një rend shoqëror i vendosur para 50 vjetëve dhe që tani po e ndërrojmë me një rend të 
ri shoqëror. Edhe atëherë, edhe tani të zgjuarit i propozuan popullit dhe ai pranoi rendin 
shoqëror që i propozuan, siç na pranoi edhe ne duke na dhënë votat, që çuditërisht me 
deklarata dhe ngandonjëherë me mburrje përsëri po i premtojnë parajsë, duke i thënë: prit, 
mos vdis, pse vdesin njerëzit për të ngrënë? Kjo është një ironi që po bëjmë me popullin për 
gjendjen e rëndë ekonomike.  

Prandaj mendoj të miratojmë një ligj tamam siç është paraqitur, ku secili ta ndiejë veten të 
qetë në vendin e tij, që populli ta pranojë, për të nisur një rrugë të re e të barabartë.  

Lidhur me rehabilitimin e të dënuarve për agjitacion e propogandë dhe për tentativë për 
arratisje, këto i ka rrëzuar koha dhe kot që diskutojmë për ta. Ndërsa si institucion juridik i 
veçantë, rehabilitimi për të dënuarit për spiunazh, për pjesëmarrje në organizata të fshehta e 
për sabotazh, këto janë motive e vepra penale me rrezikshmëri kombëtare e si të tilla, sado të 
mundohen zotërinjtë e nderuar Berisha e Ceka, ata vetë janë të bindur se do të ekzistojnë në 
çdo rend, edhe në të ardhmen. Për rastet e viktimave të së kaluarës duhet t’i nënshtrohemi 
patjetër këtij gjykimi të ri, me konceptim të ri, që e ka përshtatur dhe koha.  

Pafajësia totale, që predikohet si një vijë ndarëse gjykimesh e qëndrimesh midis 
deputetëve, duhet ta themi troç se është tamam hapje dosjesh që mund t’i hidhet njërës apo 
tjetrës palë, është një luftë partish, kush është më humane e kush është më e ngushtë, kush 
mbron interesat e shtresave të ndryshme, paçka se ata prekin ekonomikisht e politikisht 
shtresa të tëra të popullit. Këtu më duket se diskutimi bëhet jo vetëm për kredo politike, por 
edhe për pretendime që janë bërë lart e poshtë, në rrugë e mitingje. Mjafton të kujtojmë 
thirrjet e kontingjenteve të ndryshme të shtresave: veteranët në varr, komunistët në litar, dolli 
me gjak komunistësh, ndarje e popullit në milionëshe spiunësh, hajdutësh e komunistësh, aq 
sa nuk gjetën vend ku të fusin edhe veten. Patjetër, kur ndien detyrimin e deklaratave të tilla 
në mitingje se do t’i vësh gjërat në vend, të mungon edhe prudenca e kultura për t’u marrë 
vesh me kulturë, por përpiqesh t’i imponosh mendimin edhe Parlamentit. Prandaj zgjidhja 
duhet parë e grupuar sipas rasteve dhe këtë fare mirë duhet t’ua lëmë organeve që ndahen 
në legjislative, ekzekutive e gjyqësore.  

Për trajtimin ekonomik jam me të gjitha mendimet që u shfaqën këtu. Edhe zoti Arbnori, 
edhe zonja Rushen, edhe shokë e kolegë të Partisë Socialiste kanë mendime konkrete, që ta 
nisim me një sofër të varfër, të gjithë të barabartë, paçka se në sofër mund të ulet njëri pa 
ngrënë mëngjesin e darkën. Jemi në drekë të tërë bashkë, në kushte minimale jetësore për ta 
nisur baras, sigurisht me sakrificë të përgjithshme, ashtu siç kemi bërë tërë kohën, që ta 
ndiejnë veten të tërë të barabartë.  

Na propozohet që t’u falemi, t’u përulemi ish të dënuarve politikë. Po kush? shteti? Cili 
shtet? Rendi? Njerëzit? Dhe pse? Të paktën unë askurrkujt nuk i kam borxh, as si soj e 
sorollop, përkunndrazi të tjerë edhe mund të kenë shumë borxhe në rrethin tim familjar e 
fisnor, të vrarë disa, që ndoshta të nderuar në luftë, deri heronj, por tani me paturpësi na 
propozohen mendime të kundërta, edhe përulje ndaj tyre. Mendime të kundërta mund të 
shfaqësh edhe për Luftën Nacionaçlirimtare, por unë do të thosha se ka kuptime të thella 
edhe për atë luftë që mund të hedhësh baltë. Mos ia prish me fjalë imazhin që ka populli për 
të, imazhin tamam të mirë për të, të çlirimit ndaj okupatorëve të vendit tonë! Nuk ngrihet 
imazhi i një lufte të re për demokraci duke pështyrë një luftë historike që do të ngelë në 
shekuj. T’u hapim portat të tërëve? Ligji ua hap portat të gjithëve. Por do të vijë Aliu i 



Skraparit që e vrau tradhtisht komisarin? Kuptohet, si t’ia marrë mendja. Do të vijë Bazi dhe 
djali i Bazit (Kupi)? Ta llogarisë se i ka borxhe edhe Xhemalit. Do të vijë djali i Markajt? Ta 
llogarisë. Po ne nuk do të shkelim as monumentin e Mëlyshit, as atë të Bardhokut. Të vijë 
djali i bajraktarit të Kolesianit por na thërret edhe zëri i Ramadan Zaskocit dhe i shumë të 
tjerëve. Prandaj unë do të thosha që shumë me kujdes edhe në drejtim të të folurit, edhe në 
drejtim të të gjykuarit, pa bërë thirrje deklarative, se përçajmë apo pajtojmë plagët e vjetra 
duke hapur edhe plagë të reja. Unë do të thosha të mos ndërrojmë rolet: xhelatë të 
dikurshëm e viktima të sotme, të mos kërkojmë qëndrim bllok, kur të zbathur jemi të gjithë 
dhe na ftojnë të ecim mbi prush, se s’ka më skllevër të bindur e rebelë pas hekurave, siç tha 
dikush dje këtu.  

Mesazhi për paqe e qetësi na fton të mos e përdorim këtë tribunë për demaskim partish e 
bindjesh, se pa mbushur as 10 vjet do të dukemi më të pështirë e me gjykim më të ngushtë 
se më përpara.  

Dikush e përshkroi zbutjen dhe ashpërsimin e luftës së klasave edhe në kohë, por e 
kufizoi vetëm brenda vendit, sikur ne shqiptarët vuakemi nga një sëmundje apo ves i 
kanibalizmit dhe harrojnë se edhe dhelprat KGB, UDB, CIA, etj. kanë përdorur shqiptarë 
kundër shqiptarëve. Prandaj ujku se harron zakonin, pa le të na i prezantojnë si qengja e 
personifikim xhymertësh, se po i shohim edhe në ditë zie e mjerimi të përgjithshëm sa e kanë 
hequr kordonin e dyshimeve e të ftohtësisë ndaj nesh.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari.  
Azem Hajdari -  I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Unë e quaj amnistinë si një hap konkret të rivendosjes dhe forcimit të themeleve të 

demokracisë dhe të shtetit juridik.  
Për sa i përket interpretimit nga shumë deputetë të projektligjit dhe të relacionit të 

paraqitur nga Qeveria, unë mund të thosha se këtu bëhet një politikë në kurriz të popullit, 
ashtu siç veprohet edhe me ligje të tjera. Populli nga ne kërkon që grupet parlamentare të 
mbledhin diskutantët, të përcaktojnë qëndrimet e tyre dhe të mos ketë diskutime të shumta, 
diskutime pa fryt, diskutime që hapin fushata elektorale, diskutime që kanë të bëjnë me 
shpifje, diskutime që mohojnë realitetin.   

Unë nuk jam për rehabilitimin e kryetarëve të organizatave që iu kundërvunë Frontit 
Antifashist Nacionalçlirimtar, për faktin se ky front u krijua më 16 shtator 1942 e ra 
automatikisht me prishjen e Konferencës së Mukjes dhe kundërshtari e forca politike që iu 
kundërvu Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar është Enver Hoxha. Rehabilitimi i tij do të jetë 
shkatërrimi kombëtar. Forcat politike që ekzistuan në periudhën e Luftës Nacionalçlirimtare u 
mblodhën për të krijuar një front, se nuk mund të ekzistonte një ushtri nacionalçlirimtare pa 
një front dhe pa një shtab të përgjithshëm nacionalçlirimtar. Karakteri i luftës komuniste në 
Shqipëri që kishte të bënte me një përbërje tjetër, po ta marrim veç e veç, ka të bëjë me një 
aspekt tjetër që u takon historianëve. Por unë mund të thosha se faktikisht ideali i 28 mijë 
dëshmorëve, në rast se janë, duhet vënë patjetër në vend. Amanetin e tyre dhe dëshmorët 
duhet t’i mbrojnë ata që kanë dhënë dhe ata që i kanë.  Edhe Partinë e Punës së ndershme 
duhet ta mbrojnë ata që e kanë pasur dhe ata që e dinë se ç’është partia.  

Unë vij nga një familje e padënuar kurrë, që ka rënë qorrazi viktimë e komunizmit dhe ka 
luftuar me sakrifica të mëdha, se kishim parasysh një barazi sociale. Më pëlqen besa e 
familjes sime që i kishte dhënë Partisë së Punës. Ajo do të ketë bekimin e Zotit, ndërsa Enver 
Hoxha e Ramiz Alia që e tradhtuan këtë besë, do të kenë mallkimin e tij historikisht.  

Ideali i ne të gjithëve duhet të jetë vendosja në vend e një Shqipërie demokratike. Në 
Luftën Nacionalçlirimtare shqiptarët u bashkuan pa dallim feje, krahine e ideje dhe një për 
qind e 28 mijë dëshmorëve nuk ishin komunistë. Kjo do të thotë se ata që luftuan kundër 
pushtuesit kishin si ideal ndërtimin e një Shqipërinë demokratike, gjë që u cenua 
automatikisht në vitin 1946 me vendosjen e Republikës. Këtu kam parasysh edhe diskutimet.  

Prandaj në këtë projektligj dhe në relacionin e paraqitur nga Ministri i Drejtësisë nuk bëhet 
fjalë për amnistimin e kriminelëve. Partia Demokratike nuk është për kthimin e kriminelëve, 
për amnistimin e tyre, është për dënimin edhe një herë si armiq të kombit, por për amnistimin 
e atyre që kanë falje të mjaftueshme dhe që vërtetohen nga gjykata si të tillë. Partia 
Demokratike është për rehabilitimin e kundërshtarëve politikë të komunizmit që në periudhën 
e lindjes së saj.  

Unë jam i bindur se Partia e Punës ka qenë një seksion i Partisë Komuniste Jugosllave. 
Jam i bindur se edhe Amerika gjatë 45 vjetëve ka humbur shumë e shumë agjentë në 
Shqipëri, gjë që i ka shkaktuar shumë rëndë një shteti të madh demokratik botëror si ajo. 



Sigurimi i Shtetit ka një meritë të veçantë për kapjen e mijëra e mijëra agjentëve të UDB-së, 
për kapjen e mijëra agjentëve të CIA-s, të KGB-së etj. Është për t’u vlerësuar puna e tij. Por 
këta mijëra agjentë nuk ishin të shkolluar në shkollat amerikane, këta mijëra agjentë nuk ishin 
të shkolluar në shkollat ruse, as në shkollat jugosllave. Këta ishin fshatarë të cilët thoshin se 
buka është e keqe. Këta ishin punëtorë, të cilëve nuk u pëlqente të plasnin mbi kazma për të 
dalë në pension. Këta ishin vëllezërit tanë. Prandaj unë mund t’u thosha njerëzve që edhe 
viktima të një regjimi monist në Shqipëri janë edhe më shumë se 28 mijë të burgosur politikë.  

Të gjykosh me një humanizëm dhe me një dimension të gjerë njerëzor, kur pretendon që 
do të vendosësh një demokraci të vërtetë, do të thotë se shqiptari mendon për shqiptarin, 
Shqipëria duhet të kthehet patjetër në një atdhe të tillë, zogjtë e shqipes, kudo që të ndodhen 
në botë, duhet të vijnë e të gëzojnë tokën e tyre amë. Mesazhi i emigracionit është: patjetër 
vëllezër një Shqipëri e tillë, patjetër një varr pranë të parëve tanë.  

Shqipërinë nuk ka para kush ta blejë, për faktin se ajo në 20 cm ku ka naftë, aty del dhe 
gjak. Nafta ka ngjyrën e gjakut të stërgjyshërve tanë, të cilën e kemi amanet. Prandaj 
spekulimi me ta nuk më duket i arsyshëm, as për fushatë elektorale.  

Po ta kapim nga pikëpamja juridike, neni i tradhtisë së lartë ndaj atdheut, që kishte të 
bënte me kalimin e paligjshëm të kufirit, bie automatikisht poshtë. Shtetasi shqiptar ka të 
drejtën e lëvizjes së lirë brënda 28 mijë kilometrave katrorë, ku gëzon shtetësinë, dhe në rast 
se ai kalon kufirin në mënyrë të paligjshme jo nga pikat kufitare, ka të bëjë me kundërvajtje, 
me dënim administrativ, me thyerje të ligjeve të shtetit fqinj. Pra kjo nuk përbën vepër penale 
politike. Vepër penale politike nuk përbën as ligji për agjitacion e propogandë, për faktin se 
s’kishim të bënim me organizime kundër pushtetit, gjë që u kthye në terrorizëm, në 
organizime kundërrevolucionare etj. Prandaj ky ligj, që zëvendëson në vetvete një ligj për 
kundërvënie ndaj lartmadhërisë, bie automatikisht dhe për këtë jemi prononcuar të gjithë.  

Ky projektligj që paraqitet sot ka shumë gjëra, por nuk ka një fakt. Qeveria duhet të 
prononcohet dhe t’u njohë të burgosurve politikë vitet e burgut si vite pune, sepse është fakt 
se ata kanë punuar në minierë, gjithashtu t’u njohë dhe të drejtën e vendbanimit, ndërsa atyre 
që kanë dokumente të mjaftueshme që vërtetojnë pronësinë, t’u njohë të drejtën e kthimit në 
banesat e tyre. Në rast se banesat janë vërtet të ripunuara, të rritura në kate etj., etj., t’u 
kthejë kundërvlerën. Gjithashtu t’u krijojë mundësinë e lëvizjes së lirë njerëzve, duke 
respektuar një ndër parimet kryesore të Helsinkit: lëvizjen e njeriut, të drejtën e njeriut për 
zgjedhjen e vendbanimit.  

Të burgosurit politikë në Shqipëri unë shoh se e kanë përkrahur hartimin e një politike të 
pajtimit kombëtar, gjë që do të thotë zhdukja e ndenjës së hakmarrjes një herë e 
përgjithmonë. Në rast se ne do t’i mëshojmë kësaj, Shqipëria nuk do të kullojë më plagë dhe 
do të zhduket njëherë e përgjithmonë lufta e klasave si bijë leniniste. Për luftë klasash 
dëshmon fakti se dënohet djali për hir të të atit. I ati është nga natyra i tillë dhe i mban krimet, 
jo i biri. Këtu kam parasysh çdo bir, të kujtdo qoftë, si Sokolin e Enverit, në rast se nuk ka 
bërë krime dhe nuk është implikuar aty, si Lekën e Ahmetit, si djalin e Abazit dhe të kujtdo 
qoftë. Ata ishin të vegjël dhe duhet patjetër të kenë të drejtën e hyrjes lirisht në atdheun 
mëmë, të punojnë si qytetarë duke vënë në shërbim të gjitha aftësitë mendore e fizike të tyre 
dhe në rast se populli i zgjedh, le t’i zgjedhë.  

Flitet shumë për kurorën mbretërore. Kurora mbretërore në Shqipëri nuk ka për të ardhur 
kurrë. Ajo është e denoncuar njëherë e përgjithmonë dhe si e tillë edhe populli është i bindur 
se pa kaluar mbi kurrizin tonë ajo nuk futet këtu, por djali i tij, si qytetar i nderuar, nuk 
pengohet.  

Të nderuar deputetë,  
Më vjen keq kur e shoh se ky Parlament kthehet në fushatë elektorale. Unë jam i bindur 

se Partia Demokratike bie në lojën e shumicës së maxhorancës për faktin se na pëlqen 
stabiliteti, na pëlqen toleranca dhe kemi qejf, të dyja forcat, që njerëzit të gjejnë një ngrohtësi 
tjetër shpirtërore. Më pëlqen shumë prononcimi i Partisë Socialiste që distancohet nga e 
kaluara dhe distancimi i saj nga e kaluara ka të bëjë me kaq: rehabilitimin e Konferencës së 
Bujanit të 31 dhjetorit 1943, e cila u bë në kuadrin e Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar, gjë 
që do të thotë se hedhin poshtë marrëveshjen e “vëllezërve” Hoxha, Enver Hoxha dhe Fadil 
Hoxha, për shitjen e Kosovës. Kjo reflektohet edhe sot në Parlamentin Shqiptar. Në bisedimet 
me të huajt ne u themi: pse nuk e njihni Republikën e Kosovës? Ata na përgjigjen: ku jeni ju 
që nuk e njihni Kosovën? Prandaj kërkoj nga ky Parlament prononcimin nëpërmjet një ligji që 
të njihet Republika e Kosovës, e cila u shit padrejtësisht. Dijeni mirë se në Kosovë si 
kryekriminel njihet Shefqet Peçi, i cili dorëzoi shumë njerëz nën shpata. Kam të dhëna, kam 
fakte, kujtime të njerëzve të mi që kanë qenë në Luftën Nacionalçlirimtare. Mund t’ju thosha 



kaq: të burgosurit politikë, viktima të ndërgjegjes, të paimplikuar në krime të tjera, por që janë 
montuar duke pasur parasysh krimet e tjera me dhunë, terror etj., etj., janë njerëz që e 
kuptojnë se Shqipëria patjetër do të futet në rrugën e integrimit në Europë dhe e vetmja 
mënyrë është respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, respektimi i Helsinkit, respektimi i 
partnerëve, sepse jemi edhe në KSBE. Lufta hakmarrëse në Shqipëri është luftë 
shkatërrimtare. Unë denoncoj këtu përpara Parlamentit dhe jam për futjen në proces gjyqësor 
të kryepolitikanit, i cili prishi marrëveshjen e Mukjes dhe kërkoj rehabilitimin e saj… 

... të Partisë së Punës për të ruajtur formën koalicioniste, që të quhet ushtri 
nacionalçlirimtare. Kam parasysh këtu Pezën, kam parasysh edhe zotin Lleshi.  

Jam për dënimin e të gjithë atyre anëtarëve të Byrosë Politike, të cilët çështjen shqiptare 
e kaluan në vetëharresë, nuk mbrojtën Shqipërinë, Kosovën si gjysma e kombit shqiptar, 
ndoqën një politikë të vetizolimit dhe nuk respektuan atë dhuratë të madhe të natyrës. 
Prandaj dënimi i tyre do të jetë një hap i madh politik për vetë Partinë Socialiste. Jam i bindur 
se pjesa më e madhe e deputetëve të saj që ndodhen këtu, janë të ndershëm, nuk kanë 
asnjë gjë të përbashkët me ta, janë njerëz që nuk janë implikuar në lojën dhe skenarët e 
Enver Hoxhës, nuk janë implikuar në lojën dhe skenarët e planit Kapo, i cili aktualisht është i 
paprekshëm dhe më i rrezikshmi në Shqipëri, që duhet të denoncohet me fakte. Unë nuk jam 
për ekstremizëm, nuk më pëlqen ekstremizmi i kurrkujt.  

Hartimi i një politike antikombëtare, që e ka lënë Shqipërinë në vetëharresë, mohimi dhe 
mosnjohja e Kosovës si gjysma e kombit, kalimi në korridoret e OKB-së nga Presidenti Alia 
dhe mosdhënia e dorës Ibrahim Rugovës mua më lë për të dyshuar. Ju bëj thirrje që të 
njohim Republikën e Kosovës.  

Kjo amnisti sot është një hap, nesër është një hap tjetër, ne do të ndërgjegjësohemi, të 
mos i hamë hakun kujt dhe të mos i japim atë që s’e meriton atij që ka bërë krime dhe ka 
përdorur pushkën kundër kujtdo qoftë.  

Qofshi të nderuar të gjithë ju deputetë! Besoj se do të bëjmë hapa më të matur në 
demokraci, jo vetëm sot, po motmoti.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Huzri Hoxha.  
Huzri Hoxha - Të nderuar deputetë,  
Ligji për amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve politikë, kështu do ta quaja unë, përbën 

një akt historik shumë të vonuar drejt vendosjes së demokracisë së plotë në Shqipëri, përbën 
një hallkë kyç të formimit të unitetit kombëtar mjaft të nevojshëm në këto momente. Gjatë këtij 
gjysmëshekulli më shumë se kushdo tjetër në Shqipëri është goditur nga lufta e 
pamëshirshme e klasave zona ime e Fushë-Alijës, siç e ka dëgjuar çdo njeri. Erdhi tani dita 
që të mos kujtohet për keq emri i saj. Në çdo cep të Shqipërisë, po të tregoje se ishe banor i 
kësaj zone, merrje për këmbim vështrime të dyshimta, urrejtje dhe kurrizin e aparatçikëve të 
partisë e të pushtetit. 

Këto qëndrime të ashpra antidemokratike në radhë të parë goditën pa mëshirë qindra 
familje të varfra fshatare, të afërm e farefis të tyre në disa breza. Në radhë të dytë, goditën 
tërë zonën, duke arritur deri atje sa praktikisht nga ana e shtetit dhe e partisë kjo zonë u 
trajtua gjithnjë si e deklasuar për të gjitha investimet dhe trajtimet ekonomike, sociale e 
kulturore. Dhjetëra njerëzve iu hoq liria me 15-25 vjet burg, disa morën dënimin kapital, të 
tjerë u internuan ose u privuan rëndë nga të drejtat elementare të njerëzve. E përse? Për 
tradhti ndaj atdheut, për arratisje, për agjitacion e propagandë ose për të qenurit afër të 
këtyre familjeve. Nga këto shkaqe, pasojat deri më sot janë në përmasa jo të vogla për 
zonën. Ja një fakt nga vëzhgimi im, që flet shumë për këtë. Rreth gjysma e familjeve kanë për 
dysheme të dhomës drejtpërdrejt tokën në vend të çimentos; në mure baltën e hirtë në vend 
të suvasë dhe stolat prej druri në vend të ndenjëses së butë. Kujt t’i qahemi tani për këtë? 
Kryesorja tashmë është të luftojmë që të mos ndodhë më kështu.  

Miratimi i këtij ligji, amnistia e rehabilitimi, do të çlirojnë në radhë të parë zemrat e mpira 
të shumë njerëzve të zonës sime, si dhe të atyre që banojnë sot jashtë kufijve tanë, si në 
Shtetet e  

Bashkuara të Amerikës, në Belgjikë, Australi, Jugosllavi etj., për t’u rikthyer lirshëm në 
vendlindjen e tyre e për ta ndihmuar atë. Së dyti, do të çlirojë organet shtetërore për të 
korrigjuar qëndrimin ekonomik, social e kulturor ndaj kësaj zone me rreth 40 mijë banorë, për 
t’u ngjallur atyre shpresa për një kohë të re.  

Përfundimisht, unë jam për një rehabilitim të plotë ekonomik, social dhe politik. 
Rehabilitimi ekonomik të realizohet me vendime të posaçme të Qeverisë, natyrisht jo brenda 
një viti, nga gjendja ë rëndë ekonomike që kemi, por për një afat do të thosha dhjetëvjeçar. 



Meqenëse mohuam një sistem marrëdhëniesh ekonomike e politike të monizmit 45-vjeçar, 
doemos mendoj se duhen mohuar, gjithashtu, edhe bazat ligjore të këtij monizmi.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Fran Pjetri.  
Fran Pjetri - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Paraqitja për miratim e këtij projektligji është një përpjekje e lavdërueshme në rrugën e 

pajtimit kombëtar. Por mendoj se është koha dhe interesat e vendit kërkojnë një pajtim me 
dimensione më të gjera, larg paragjykimeve partiake e mllefeve që errësojnë logjikën e ftohtë. 
Zotësia jonë është që me këtë ligj të shmangim atë, së cilës De Goli i trembej në Francën e 
pasluftës, që gjysma e popullsisë kap hanxharët e sëpatat kundër gjysmës tjetër. Të 
lehtësojmë sa të jetë e mundur dhimbjet e atyre që për vite të tëra u privuan nga liria dhe në 
këtë fund shekulli t’i vëmë të gjithë shqiptarët si të barabartë në startin drejt demokracisë.  

Mbi këtë bazë mendoj se na duhet të bëjmë një ligj për amnistinë e përgjithshme dhe 
rehabilitimin e të dënuarve politikë. Amnistinë e përgjithshme unë e mendoj si amnistinë e të 
gjithë shqiptarve që kanë kryer krime të çfarëdo lloji deri më 1 gusht 1991 ose 31 mars 1991, 
me përjashtim të atyre që sipas dispozitave të së drejtës ndërkombëtare cilësohen si 
kriminelë të Luftës Antifashiste Nacionaçlirimtare dhe të atyre që kanë kryer akte terrori e 
diversioni me pasoja të rënda për ekonominë. Ndërsa në rehabilitim të përfshihen vetëm të 
dënuarit e ndërgjegjes, siç parashikohet afërsisht në nenin 3 të projektit të paraqitur, duke u 
njohur e drejta e vjetërsisë në punë, titujt e nderit, e drejta e punësimit në zanatin e tyre, e 
drejta e strehimit, e studimit dhe e një asistence sociale të menjëhershme për t’u futur në jetë 
si të barabartë. Kurse për veprat ordinere mendoj, të falet vetëm dënimi, por jo dëmi i 
shkaktuar nga këto vepra dhe i caktuar me vendim gjykate në ngarkim të personave fajtorë, 
të cilët duhet ta shlyejnë. Pra, për personat që kanë kryer vepra ordinere të ketë vetëm 
amnisti, jo rehabilitim, bile të shtohet një nen që në qoftë se këta persona pas amnistisë 
përsëritin vepra penale, dënohen me dyfishin e dënimit që parashikon Kodi Penal. Kështu 
arrihet pajtimi i vërtetë kombëtar. 

Kështu e konceptoj unë këtë gjë dhe mendoj se kush e koncepton ndryshe gjykon në 
mënyrë të njëanshme.  

Amnistia e përgjithshme edhe për ordinerët do të ishte një akt politik dhe human i këtij 
Parlamenti, politik se shumë nga këto vepra janë kryer nga përpjekjet për të mbijetuar në 
kushtet ekzistuese të atëhershme, dhe human se i japim gjithsecilit mundësinë të shprehë 
aftësitë dhe individualitetin e tij. Gjithashtu do të na jepte dorë që të përmirësonim dukshëm 
edhe kushtet e burgjeve tona, për të cilat të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se duhen 
përmirësuar.  

Edhe një gjë duhet ta kemi të qartë të gjithë, çdo politizim i tepruar i këtij ligji politik do të 
ndikonte për të shkelur dhe parimet e përgjithshme të legjislacioneve botërore, është me 
pasoja  

të rënda, se veç të tjerash populli do të vinte në dyshim gjithë legjislacionin që po 
miratojmë:  “hë mo se i gjithë ky legjislacion është i përkohshëm, se Parlamenti i ri do t’i 
ndryshojë të tëra përsëri.” Dhe njerëzit kanë të drejtë të dyshojnë se po përgatitet një 
hakmarrje e re. Pas kësaj mendësie kuptohen edhe pasojat.  

Nuk më tingëlloi mirë edhe thënia e përfaqësuesit të OMONIA-s “grekë dhe minoritarë 
grekë në Shqipëri”. Unë e kuptoj jo mirë këtë problem. Prandaj, kur të flasim, mendoj se 
duhet të jemi të matur.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Sali Berisha.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
Zotërinj deputetë,  
Ligji që kemi përpara na vë sot para një zgjidhjeje të madhe dhe historike. Në Parlamentin 

Shqiptar sot janë të pranishëm midis nesh qindra e mijëra shpirtra të vëllezërve dhe motrave 
tona që kërkojnë e presin nga ne drejtësinë, që së fundi të mund të prehen të qetë në altarin 
e demokracisë.  

Janë këtu sot plagë të rënda që rrjedhin gjak, zemra që presin të shërohen, janë dhimbje, 
lot, mjerim, rënkime, brenga të mijëra e mijëra bijve e bijave të denjë e të dashur të këtij 
populli që presin të qetësohen. Ndaj gjithë këtyre diktatura kreu krimin e shëmtuar, për të cilin 
ne si Kuvend në këtë akt solemn duhet të dënojmë atë ligj dhe të gjithë aparatin represiv që 
kreu këtë krim, duhet të dënojmë me forcën më të madhe arkitektët dhe zbatuesit e kësaj 
vepre tragjike, me të cilën, si rezultat i shtypjes së egër, vëllai vrau vëllain, që nuk ka më keq.  



Më sipër thashë se jemi para një zgjidhjeje të madhe. Dimensioni tjetër i zgjidhjes është 
paqja dhe qetësia shpirtërore, pa të cilën ne kurrë nuk do të gëzojmë ditë të bardha dhe 
demokracinë. Sot jemi para një akti solemn, me të cilin ne përfaqësuesit e popullit shqiptar i 
tregojmë botës se shpirti i kombit tonë dominohet nga virtyti që mund krimin, nga pendesa 
dhe falja që mundin hakmarrjen, nga paqja sociale që mund luftën vëllavrasëse. Ne tregojmë 
sot këtu se ky institucion, me vendimin e tij për pafajësinë e plotë, të përgjithshme, të 
pakufizuar, pa kushte, për të gjithë ata që u dënuan pa faj nga viti 1944 e deri sot, qëndron në 
lartësinë e një institucioni të vërtetë demokratik. Duke u kërkuar të falur dhe duke shprehur 
pendesë ndaj qindra e mijëra bijve e bijave të tij të dashura që u martirizuan nga diktatura e 
egër, ne tregojmë se po hyjmë në erën e vërtetë të demokracisë, të respektit të plotë të të 
drejtave të njeriut.  

Akt tjetër madhor në këtë ligj është amnistia, e cila, gjithashtu, duhet të jetë e plotë, pa 
kushte, pa kufizime dhe në këtë mënyrë të tregojë qartë dimensionin e shpirtmadhësisë së 
kombit tonë. Një njeri që fal ka shpirt të madh, një popull që fal është popull me shpirt të 
madh. Pendesa nga njëra anë dhe falja nga ana tjetër do të ndajnë sot në këtë Kuvend 
historinë tonë, do të ndajnë demokracinë nga diktatura, politika e hakmarrjes do t’i lëshojë 
vendin politikës së pajtimit kombëtar, dhe do të na rikthejnë qetësinë shpirtërore dhe paqen, 
që na duhen për së gjalli e për së vdekuri, që na duhen për të jetuar e për të vdekur të qetë.  

Ligji që sot paraqitet këtu është i mangët e për rrjedhojë në këtë formë ai nuk mund të 
pranohet. Ai nuk është në përputhje me aktet e të drejtave dhe lirive të individit. Ligji nuk 
parasheh rehabilitimin e plotë ekonomik të këtyre njerëzve, ndonëse ata, në kushtet më 
çnjerëzore, punuan në të gjitha veprat, rrugët, minierat, kënetat dhe lanë kockat, shëndetin, 
rininë e tyre, duke qenë të dënuar krejtësisht pa faj.  

Ligji përmend të gjallët, po nuk u referohet qindra e mijëra të vdekurve. Por edhe në rast 
se ndokush mund të lërë në harresë ata, duhet ta kemi të qartë se ne si deputetë nuk besoj të 
pranojmë të shkelim mbi varret e tyre, neve na përket t’i rikujtojmë ata. Është sot momenti që, 
duke rikujtuar këta njerëz, të dënojmë edhe një herë krimin monstruoz që diktatura kreu ndaj 
tyre. Në të vërtetë duhet të pranojmë se kriminelë s’kanë qenë ata, po kriminel ka qenë shteti 
që i dënoi pa faj. Ligji që paraqitet injoron pothuajse krejtësisht vuajtjet dhe mundimet, si dhe 
zhdëmtimin e të internuarve, të cilët në disa raste kanë vuajtur më shumë sesa të burgosurit.  

E konsideroj të plotë ligjin vetëm në rast se ai do të parashohë: 
Së pari, lirimin e të gjithë të burgosurve politikë, që për shkaqe të ndryshme vuajnë 

dënimin, si dhe të atyre të burgosurve që në përkufizimet juridike të fajësisë së tyre maskohet 
qëllimisht përmbajtja politike e veprës penale.  

Së dyti, dekretimin e menjëhershëm të pafajësisë juridike të të gjithë të ekzekutuarve, të  
burgosurve, të internuarve e të përndjekurve për krime kundër shtetit, që u provua si një 
kriminel i vërtetë.  

Së treti, Qeveria të hartojë një program të posaçëm për strehimin sa më parë në vendet 
ku ata mendojnë dhe dëshirojnë dhe t’u njihet e drejta e zhdëmtimit të plotë bashkë me 
kamatën përkatëse për vuajtjet në burg apo internim, si dhe për ata që kanë vdekur. 
Natyrisht, kjo në një afat të caktuar që të jetë i mundshëm.  

-Tu njihet e drejta e pensionit në moshën 50 vjeç për burrat dhe në moshën 45 vjeç për 
gratë. Të punësohen me përparësi sipas specialitetit, profesionit dhe arsimit përkatës brenda 
dhe jashtë vendit. Të paguhen derisa të punësohen, sipas profesionit dhe arsimit përkatës, 
me 80% të pagës dhe të merren të gjitha masat që ata të riaftësohen, sepse për shkak të 
burgut kanë humbur aftësitë e tyre profesionale, pra të riaftësohen për t’iu rikthyer 
profesioneve në të cilat ata kanë qenë të përkushtuar.  

-Tu jepen pensionet e Luftës Nacionalçlirimtare, si dhe pensionet jetike personave të 
invalidizuar në kampe dhe burgje. Fëmijëve të të dënuarve me vdekje, të të vdekurve në 
burgje, në hetuesi apo internime, të cilët ende nuk kanë arritur moshën për punë, që janë të 
paaftë për punë apo që vazhdojnë shkollën, t’u lidhen pensione. Për personat që nuk kanë 
qenë në marrëdhënie pune ose që për efekt të luftës së klasave kanë kryer punë me paga të 
ulëta pas burgut, gjatë internimit, të caktohen kritere të veçanta për nivelin e pensionit. Për të 
burgosurit e të internuarit që kanë fituar pension pas burgut, por padrejtësisht në bazë të 
rregullave ekzistuese nuk u është dhënë pensioni i plotë që u përkiste, t’u kthehet diferenca si 
një kontribut i ligjshëm. Po kështu t’u jepet pensioni të gjithë të burgosurve për ato vite që u 
takonte gjatë kryerjes së dënimit.  

-Të dëmshpërblehen ekonomikisht personat ose familjet e tyre për dëmin material faktik 
që u është shkaktuar sipas viteve të vuajtura në burg familjeve të të pushkatuarve, të të 



vdekurve në burgje, në kampe përqendrimi, në bazë të normave ndërkombëtare të njohura 
zyrtarisht nga të gjitha shtetet anëtare të KSBE-së dhe të OKB-së.  

-T’u rikthehen të mirat materiale të sekuestruara dhe të marra me dhunë.  
-Fëmijët e tyre të shkollohen me përparësi në arsimin e lartë, brenda dhe jashtë shtetit, 

një e drejtë që u është privuar për 45 vjet me radhë.  
-I gjithë rehabilitimi ekonomik të rifillojë me 18 të dënuarit e parë, domethënë me ata të 

vitit 1945, dhe të procedojë me radhë.  
-T’u kthehen menjëherë familjeve ose të afërmve eshtrat e të dënuarve me vdekje, të të 

vdekurve ose të të zhdukurve pa gjurmë në kampe, burgje apo vende të ekzekutimit, të cilët 
janë varrosur në vende sekrete, në varre individuale ose në gropa kolektive.  

-Të publikohen evidenca të sakta për të gjitha dënimet që janë dhënë nga viti 1944 e deri 
sot. Nuk mund të injorohet dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm se pjesa më demokratike e 
këtij kombi u dënua në vitet 1945-1950. Nuk mund të pranojmë që evidenca e tyre të fillojë 
vetëm nga vitet 50. Të mos harrojmë vetëm grupin e deputetëve, i cili në ato vite luftoi për ato 
aspirata dhe ideale për të cilat luftojmë ne sot këtu, për një Shqipëri demokratike, pluraliste, 
me Parlament pluralist dhe me një regjim demokratik.  

-Të hartohen rregullore të reja për të drejtat e të burgosurve në përputhje me rregulloret 
përkatëse të OKB-së dhe të hiqen menjëherë nga përdorimi ato burgje ekzistuese në të cilat 
komisioni ndërkombëtar konstatoi se kushtet janë jonjerëzore.  

-Të lejohen të gjithë shqiptarët e arratisur e që ndodhen jashtë shtetit, të vijnë lirisht në 
atdheun e tyre dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat.  

-Të mos harrojmë se kjo pjesë e popullit tonë që ka vuajtur, këta djem e vajza që u 
dënuan pa faj, janë pjesë e martirizuar e popullit tonë.  

Është në nderin dhe detyrën tonë si parlamentarë, është në nderin dhe dinjitetin tonë si 
qytetarë të luftojmë aktivisht dhe t’u sigurojmë atyre jo privilegje, siç siguroi kasta e egër dhe 
gjakatare që i shtypi dhe i burgosi ata, por një jetë normale, një jetë si jona.  

Falemnderit shumë!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Zef  Nikolla.  
Zef Nikolla - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Edhe unë e quaj shumë të rëndësishëm, madje dhe historik për popullin tonë, momentin 

e sotëm të diskutimit dhe miratimit të këtij projektligji për amnistinë e të dënuarve politikë. 
Madje, siç e dini, momente të tilla ne kemi pasur dhe herë të tjera, qysh në fillimin e 
mbledhjes së sesionit të parë, që vazhdon, me dispozitat kryesore kushtetuese që miratuam, 
me ligjin për tokën dhe probleme të tjera, të cilat i kemi kaluar. Natyrisht, të gjitha kanë pasur 
rëndësi të madhe dhe janë nisur me njëfarë nervozizmi, siç u bë edhe sot pak, po kemi arritur 
ta mbledhim mendimin dhe të nxjerrim një realitet më të saktë. Kështu, na ra neve si Kuvendi 
i parë pluralist. Këto momente duhet të shënohen, po ashtu edhe netët pa gjumë. Edhe 
materiale për gazetarët ka, që po i shesin gazetat e tyre ndoshta edhe me këto diskutimet 
tona dhe mirë bëjnë. Por duhet t’u kujtoj të gjithëve, si atyre që na qajnë hallin se po 
mërzitemi këtu (dhe ata më shumë me ne), por edhe të tjerëve që na përgojojnë se po rrimë 
kot, se vetëm në këtë sesion kemi bërë aq shumë ditë pune (këtu nuk flas për orët) sa 
kuvendet e tjera nuk kanë bërë për 8 vjet radhazi, janë bërë reth 67-68 ditë, që krahasuar me 
8 deri 10 ditë i takon rreth 8 vjet. Këtu nuk marr përsipër të bëj krahasime cilësore, por kjo flet 
për një punë në të cilën jemi angazhuar dhe po vlerësojmë realisht situatën.  

Edhe unë e kam për nder që të diskutoj nga tribuna e këtij Parlamenti pluralist për një 
amnisti të gjerë dhe për rehabilitimin e të gjithë të burgosurve të ndërgjegjes brenda dhe 
jashtë vendit.  Kjo do të shërbejë më tej për pajtimin kombëtar, do të forcojë unitetin e kombit 
dhe do të sjellë nisjen në një start pothuajse të barabartë të të gjithëve për një jetë të re, më 
të mirë. Me mijëra familje gëzohen për pjestarët e familjes së tyre që rikthehen në jetë me të 
drejta të barabarta me gjithë të tjerët, natyrisht pas shumë vuajtjesh. Kështu, këtij gëzimi i 
shtohen edhe të afërmit e tjerë dhe në këtë mënyrë gëzimi shkon më shumë se në progresin 
gjeometrik. Janë të paktë ata që nuk i gëzohen këtij fakti dhe këta të paktit s’janë as për ne, 
as për ata.  

Ligjet që kanë dënuar njerëzit tanë për lirinë e fjalës dhe të bindjeve të tyre politike edhe 
unë i quaj të pavlefshme, por kështu i quaj sot, sepse sot po mësojmë më mirë dhe jemi 
përpara realitetit që ato kanë vepruar në kohën e tyre. Sot edhe unë personalisht jo vetëm që 
distancohem, por gjykoj se nuk duhet vazhduar më në këtë rrugë.  

Mendoj se në një mënyrë krejt të natyrshme, si të thuash, personave që janë dënuar për 
mendimet e tyre politike që kanë pasur, u bëhet një kërkesë faljeje publike. Më shumë se nga 



Kuvendi Popullor nuk besoj të ketë tash ndonjë tribunë më të lartë, ku ne të vlerësojmë 
kthimin e tyre në jetë njëlloj me gjithë të tjerët.  

Bashkohem me diskutimin e zotit Ceka që ligjet që kemi pasur, të mos veprojnë më. 
Natyrisht kjo dihet, sepse për këtë po punojmë, kjo është puna jonë në vazhdim, të gjitha 
ligjet që bien ndesh me të tashmen tonë, me jetën pluraliste, do të korrigjohen dhe ne 
pikërisht këtë punë po bëjmë.  

Lidhur me ndryshimet e termave “amnisti” dhe “falje” unë jam për atë që na takon neve si 
Kuvend të bëjmë amnistinë, natyrisht dhe rehabilitimin e të gjithë të dënuarve politikë, ndërsa 
instancat e tjera, si gjykata popullore apo Presidenti, të trajtojnë ato çfarë u takon atyre.  

Jam shumë dakord që Qeveria të ndihmojë familjet e të dënuarve materialisht, pasi 
kuptohet që familjet e tyre, veç vuajtjeve shpirtërore e fizike që kanë pasur për njerzit e tyre të 
burgosur, kanë pasur edhe dhimbje materiale, prandaj patjetër duhen ndihmuar që të futen 
shpejt në radhë me familjet e tjera të padënuara e të rifillojnë jetën e tyre normale.  

Nuk jam për rikthimin e krerëve të “Ballit” e të “Legalitetit”, të personave të tjerë të 
angazhuar e të implikuar në krime kundër popullit e luftës së tij për çlirim. Të tjerët që kanë 
ikur vetëm për shkak të bindjeve të atëhershme, madje dhe për këto të sotme, jam për t’u 
rikthyer pa asnjë pasojë.  

Për të gjithë ata që kanë kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme vitin që shkoi apo këtë vit 
për çdo arsye, pra edhe për bindjet e tyre politike, jam shumë dakord që të kthehen, madje pa 
asnjë  

pasojë. Këtë herë të mos dënohet asnjë shkelës kufiri, mendoj unë, dhe këtu të 
përfshihen dhe ushtarakët, qofshin ushtarë dhe oficerë. Por kjo, kuptohet, vetëm për këtë 
herë.  

Lidhur më një listë personash me 207 veta që pamë te relacioni i Qeverisë, prej të cilëve 
me amnistinë e vitit 1959 u ndalohet amnistia vetëm 100 vetave, unë desha të kujtoj se edhe 
në shtete të tjera, si në Bullgari, për shembull, me ligj të posaçëm është ndaluar kthimi i 
familjes së car Boriçit, në Itali kthimi i familjes Savoja etj. Pra mendoj se edhe për këtë 
problem duhet të mësojmë nga bota, natyrisht për ato anë pozitive.  

Duke bërë një amnisti të plotë të të burgosurve politikë dhe rehabilitimin e tyre me të 
gjitha të drejtat e parashikuara në ligj, si atë të pensionit, rikthimin në qendrat e punës etj., me 
të cilat jam dakord, besoj se në këtë mënyrë bëhet e mundur edhe mosfunksionimi i 
mëtejshëm i shoqatës së të burgosurve politikë, gjithmonë në kohën kur Qeveria të ketë 
realizuar këto detyrime që merr përsipër dhe ato që i vëmë ne përsipër.  

Pse e them këtë? Jo se shoh ndonjë rrezik nga kjo shoqatë, sepse ata luftojnë për të 
drejtat e tyre dhe për kthimin në jetë, ashtu siç po kërkojnë, por do të barazohen, do të bëhen 
njësh me ne dhe nuk do të mbetet më nevoja e kësaj organizate.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Stavri Kallço.  
Stavri Kallço - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Marrja sot në shqyrtim e projektligjit “Për amnistinë e të dënuarve politikë” shënon një 

moment kulmor të veprimtarisë sonë legjislative dhe njëkohësisht një ndarje përfundimtare 
nga e kaluara e një hap të madh drejt pajtimit kombëtar. Jeta ka treguar se sa më totalitar të 
jetë shteti, aq më i minimizuar ka qenë roli i faktorit juridik dhe i normave juridike. Dhe kjo 
duket mirë po të shikojmë historinë tonë 46-vjeçare, ku shembujt janë të shumtë, që nga 
heqja e Ministrisë së Drejtësisë, institutit të avokatisë e deri te Kushtetuta e vitit 1976, ku 
ideologjizmi arriti kulmin dhe u bë një thjeshtim i tepruar i kodeve duke hequr mjaft norma 
racionale të nevojshme. Këto thjeshtime bënë që shkeljet e ligjishmërisë të jenë evidente dhe 
të vazhdueshme, të sundonin urdhri, direktivat e porosia. Lufta kundër këtyre shkeljeve është 
bërë vetëm në momente të caktuara dhe në mënyrë të njëanshme, zakonisht fillonte kur 
bëhej evident dëmi, që sillte shkelja ose, siç thotë populli, “kur flaka merrte çatinë”.  

Në të tilla momente filloi lufta për krijimin e shtetit juridik, për ndarjen e organeve të shtetit 
nga organet e partisë. Dhe në të vërtetë sesionet e fundit të legjislaturës së kaluar të 
Kuvendit Popullor e sidomos ai i majit 1989 i hapi rrugën formimit të shtetit juridik dhe 
pluralizmit në Shqipëri. Për shembull, në Kodin Penal u abrogua neni për agjitacion e 
propogandë, krimi i arratisjes nga krim kundër shtetit kaloi në krim ordiner, u shfuqizua dekreti 
famëkeq për dëbim-internimet si masë administrative etj. Por edhe këto ndryshime ishin të 
pjesshme dhe nuk iu përgjigjën zhvillimit që ka marrë e po merr demokracia në vendin tonë.  



Vetë projekti për amnistinë është një shikim me sy kritik i së kaluarës, sidomos i Kodit 
Penal ekzistues, gjë që dikton nevojën e shfuqizimit të tij dhe bërjen sa më parë të një Kodi të 
ri Penal, bashkëkohor, në përputhje me normat dhe standardet europiane.  

Nuk do të flas për rëndësinë politike të kësaj amnistie, për të cilën foli dje Ministri i 
Drejtësisë dhe sot shumë kolegë, por dua të sqaroj disa momente juridike që kanë të bëjnë 
me këtë amnisti.  

Shumë u fol këtu nga kolegët, sidomos nga ata të Partisë Demokratike, për detyrimet që 
kemi ndaj të dënuarve politikë. Dikush tha t’u kërkojmë falje, dikush t’i deklarojmë të 
pafajshëm dhe dikush tjetër t’i shpërblejmë ekonomikisht etj. Mendoj se këto thënie kanë 
vlerën e tyre jo vetëm për elektorat, por edhe për sadisfaksion moral të të dënuarve. Mbase 
ajo që u është marrë atyre, sado të mirë e tolerantë të jemi sot, nuk mund t’u kthehet, sikur 
edhe në kundërshtim me ligjin t’i shpallim të pafajshëm.  

Me pafajësi, në kuptimin ligjor, një i dënuar politik mund të shpërblehet vetëm kur për 
qëndrimin në burg merr pagën që do të merrte në vendin e punës që kishte para burgimit. Po 
ne nuk mund të shpërblejmë vuajtjet e tij dhe të familjes së tij, nuk mund të shpërblejmë 
privacionin nga jeta e lirë, nuk mund të shpërblejmë përbuzjen që ka ndeshur në çdo hap për 
vite me radhë, nuk mund të shpërblejmë faktin që kanë mbetur pa krijuar familje, pa parë 
buzëqeshjen e fëmijëve, pa qenë të lirë të realizojnë atë jetë që kanë ëndërruar. Prandaj 
them se nuk ka rëndësi “është i padënuar” apo “është i pafajshëm”, por ka rëndësi kujdesi që 
do të tregojmë në të ardhmen për ta duke zgjidhur rast pas rasti hallet dhe problemet që do të 
kenë, me qëllim që t’ua bëjmë jetën sa më të qetë e më të mirë. Dhe për këtë ka rëndësi që 
organizmat e ngarkuar me këtë ligj të ndjekim ecurinë e zbatimit të amnistisë, ashtu siç do të 
veprojnë edhe organizmat e tjerë, siç është edhe shoqata e të dënuarve politikë.  

I them këto se po të kishim mundur të bënim Kushtetutën e re, dhe të krijonim Gjykatën 
Kushtetuese, ashtu siç e kemi parashikuar, problemi i pafajësisë nuk mund të shtrohej fare, 
sepse do të cilësohej si një kompetencë që i takon plotësisht pushtetit gjyqësor. Po kështu të 
gjithë termat juridikë që përmenden në këtë projektligj, që nga fjala “amnisti”, “rehabilitim” apo 
“i padënuar”, e kanë efektin e tyre që nga dita kur jepen dhe në vazhdim. Asnjëra prej tyre 
nuk ka fuqi prapavepruese. Megjithatë kjo nuk na lidh duart neve si Kuvend apo Këshillit të 
Ministrave që në forma të ndryshme, siç janë të drejtat e parashikuara në nenin 4 të këtij 
projektligji apo ato që propozoi vetë zoti Berisha, t’u vijmë në ndihmë të dënuarve politikë.  

Në shkronjën “c” të nenit 4 thuhet: “U jepet një shpërblim i caktuar për plotësimin e 
kushteve të jetës, sipas kritereve që do të vendosë Këshilli i Ministrave”. Masa e këtij 
shpërblimi do të jetë në varësi edhe të kushteve tona të vështira që po jetojmë. Megjithatë ai 
mund të jepet edhe me këste, edhe mund të caktohet edhe tej vlerës që mund të merrnin të 
dënuarit politikë në qoftë se do të shpalleshin të pafajshëm. E kam fjalën këtu që të 
mësohemi të respektojmë e të zbatojmë ligjshmërinë qysh tani në hapat e parë të ndërtimit të 
shtetit juridik dhe të mos e shkelim atë për të kënaqur interesat partiakë.  

Edhe një herë e theksoj që, në qoftë se duam t’u japim shpërblim, hajde t’ua japim. Ama 
jo si të pafajshëm, se ata kur janë dënuar, nuk janë dënuar padrejtësisht, po vetë ligji, në 
bazë të të cilit janë dënuar, ka qenë i padrejtë. Dhe kur abrogohet ligji, ai ka fuqi 
prapavepruese vetëm për ata persona që e kanë kryer krimin e nuk janë dënuar. Por nuk ka 
fuqi prapavepruese për personat e dënuar dhe që e kanë përfunduar dënimin. Prandaj them 
se projektligji i paraqitur nga Qeveria dhe i plotësuar nga Komisioni i Ligjeve e i të drejtave të 
njeriut është i plotë dhe ju ftoj ta miratojmë.  

Duke përfunduar, i sugjeroj Kuvendit që të ngarkojë Këshillin e Ministrave që brenda një 
muaji të studiojë mundësinë e dhënies së një amnistie edhe për të burgosurit ordinerë. Kjo 
mendoj se do të ishte në interes të pajtimit kombëtar, për të cilin janë të interesuar të gjitha 
forcat politike.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Dhimitër Anagnosti.  
Dhimitër Anagnosti - Të nderuar deputetë,  
Në debatet dhe diskutimet në këtë Kuvend është përdorur shpeshherë fjala “piramidë”. Ky 

trup, më mirë se çdo tjetër, konkretizon strukturën moniste shtypëse. Në realitetin tonë nuk 
ekzistonte vetëm një ngrehinë e tillë, ajo politiko-ideologjike. Në shëmbëlltyrën e piramidës 
mëmë ekzistonin me dhjetëra piramida bija, sipas fushave, të veprimtarisë ekonomike, 
artistike, shkencore, ushtarake etj. Në këtë pikëpamje Shqipëria ishte një shkretëtirë e vërtetë 
piramidash. Brenda këtyre piramidave hidhte vallen e saj makabre lufta e tmerrshme e 
klasave. Në piramidën letraro-artistike kjo luftë krijoi humbje të mëdha e të rënda. Së pari, ajo 
krijoi një boshllëk të madh lidhor me traditën tonë, duke varfëruar formimin kulturor e artistik 



të disa brezave. Por, në fund të fundit, ky dëm disi edhe mund të riparohet. Shkrimtarët dhe 
artistët e pasluftës, të ndodhur midis detyrës së tyre të natyrshme si kronistë të ndërgjegjes 
kombëtare dhe detyrës nga partia shtet si ndihmës të partisë për edukimin komunist të 
masave, u gjendën në një pozitë të panatyrshme në profesionin e tyre, pozitë që i detyroi të 
bëhen qenie të dyzuara, hipokrite, servile e të shpersonalizuara. Në përgjithësi shpirti artistik 
krijues nuk mund të pajtohet kurrë me këtë pozicion dhe secili, brenda mundësive e talentit, u 
mundua të ruajë nderin, fytyrën, shpesh duke rrezikuar shumë, por jo gjithmonë ia arrinte.  

Çdo punonjës i artit dhe i letërsisë gjithë jetën e tij jetoi në një burg torturues që quhet 
vetëburgim ose autocensurë. Dhe asnjëri sot të mos kujtojë se nga ky burg doli i 
shëndetshëm, i paprekur. Të gjithë në fakt vuajnë një lloj invaliditeti intelektual. Të tillë krijues, 
shpesh jo pa ndihmën e bërrylave dhe shkelmave edhe të kolegëve, që me këtë mënyrë 
përpiqeshin të ngjiteshin pak më sipër në piramidën që përmenda, vuajtën riedukime, 
internime dhe burgje. Nuk do të përmend emra, pasi janë shumë. Ata u bënë dhunshëm varri 
i këngëve të tyre të pakënduara dhe këto këngë të pakënduara janë një nga humbjet më të 
mëdha të këtij gjysmëshekulli për kombin shqiptar.  

A mund ta kompesojë ky ligj, sado i mirë qoftë, këtë dëm? Kurrsesi. Për mua lufta e 
klasave në art e letërsi ka vrarë e varrosur përgjithmonë një pjesë të ndërgjegjes kombëtare. 
Rehabilitimi moral e material nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse të lehtësojë paksa dhimbjet 
dhe të krijojë besim që vuajtjet e tyre nuk shkuan dëm, por do t’i japin jetë të vërtetë së 
ardhmes demokratike.  

Të kemi kujdes në shqyrtimin e neneve të këtij ligji, sepse të burgosurit e ndërgjegjes që 
nuk kanë bërë krime të tjera, nuk duan amnisti. Dhe në radhë të parë nuk duan shkrimtarët 
dhe artistët. Ata nuk kanë bërë asnjë faj, prandaj kërkojnë pafajësi e ndjesë të sinqertë, gjë 
që nuk e siguron ky projektligj. Në mënyrë të veçantë duhet të bëjë kujdes ky Kuvend, në 
karriget e të cilit janë ulur edhe inkuizitorët e djeshëm, edhe viktimat e tyre, të burgosurit e 
ndërgjegjes. Është momenti që cilido që e ka shpirtin të rënduar ta pastrojë.  

Falemnderit!  
Alekandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Halil Hasko.  
Halil Hasko - Çështja e amnistisë ka kohë që është bërë objekt diskutimi, edhe nga ish-

Kryetari i Presidiumit, sot Presidenti, edhe nga udhëheqja e atëhershme e Partisë së Punës, 
edhe nga Qeveria e Nanos, por si çështje politike delikate dhe duke u marrë me probleme të 
tjera të ngutshme, u zgjat deri këtu. Sidoqoftë tani kemi në dorë një ligj me dimensione dhe 
hapësirë të re në marrëdhëniet shoqërore, ku shprehet edhe humanizim, edhe guxim, edhe 
transparencë, edhe një hap i guximshëm në interes të unitetit dhe të pajtimit kombëtar.  

Në shoqërinë e mëparshme punuam, luftuam, ndërtuam, ashtu si e konceptuam, të gjithë 
si popull. Edhe kritikët më të zellshëm të sotëm të këtij regjimi, në përfshirjen e bindur në këtë 
mënyrë jetese, me miratimin e ligjeve që ekzistonin, pa përmendur duartrokitjet e shesheve e 
të sallave, pra në një mënyrë a në një tjetër i kanë dhënë besim një realiteti, një rruge 
zhvillimi, që të gudulisur edhe nga sedra kombëtare, kujtonim se ishte më e mira, më e 
guximshmja, e veçanta. Në këtë aspekt, në drejtim të zbulimit e të denoncimit të kësaj rruge 
unë nuk i njoh vetes sime ndonjë meritë. Ky ishte sistemi, kjo ishte mënyra jonë e të 
menduarit. Dhe sot shumë veta mund të rrahin gjoksin, hiqen sikur nuk kanë jetuar këtu. Të 
pohosh të vërtetat e bindjeve të tua kam mendimin se shpreh karakter dhe nuk ke pse të 
turpërohesh. Kjo ishte një mënyrë e të menduarit që kishte përfshirë një botë të tërë. Pra ne 
jemi autorët dhe aktorët e kësaj godine shoqërore që ndërtuam, me të mirat dhe të këqijat e 
saj. Këto ishin marrëdhëniet. Atëherë lind pyetja: pse e pranojmë reflektimin, ligjin e ri që na 
paraqitet?  

Modeli i ngurtë dhe dogmatik i socializmit që zgjodhëm dështoi. Tani po nisim një jetë 
tjetër, po ndërtojmë shtetin juridik. Logjika humane dhe njerëzore na thëret që këtë jetë ta 
nisim si të barabartë, pa komplekset e mëparshme para ligjeve të reja që po hartojmë. Ky 
është reflektimi dhe shkaku i rehabilitimit të atyre që janë dënuar me ligjet që funksiononte 
shoqëria e mëparshme. A mund të shkohet më tej, te pafajësia? Çdo ligj përshkohet nga 
motivi për atë kohë dhe në ato rrethana. Ato u ndërtuan për realizimin e një aspirate që 
ëndërronim, pa qëllime keqdashëse. Nuk arritëm dot atje ku duhet. Ato që ndodhën, 
ndodhën, se kaq dinim, kështu i konceptuam gjërat. Ata që nuk i zbatuan apo dolën ndesh 
këtyre ligjeve janë një pakicë ndaj shumicës që i ka zbatuar. Logjika e pafajësisë së tyre të 
shpie në fajësinë e shumicës. Kështu do të gabonim. Në çështjet shoqërore indikatori i së 
drejtës është aprovimi i shumicës. Ndryshe shoqëria do të ndodhej kurdoherë pa fizionomi, 
pa përcaktueshmëri.  



Shpallja e pafajësisë nga Kuvendi Popullor do të përbënte një shkelje të Kushtetutës nga 
ana e vetë Kuvendit. Gjykata përfaqëson një pushtet të ndarë, që nuk mund ta uzurpojë, ta 
përvetësojë Kuvendi. E në këtë aspekt fajësia apo pafajësia është një çështje e studimit 
konkret të fakteve, të rastit, të ngjarjeve, të rrethanave, pra është çështje e specialistëve, ndaj 
mund të përcaktohet  drejt dhe shkencërisht vetëm nga pushteti i painfluencuar, gjykata. Në 
këtë aspekt është disi e habitshme ndërhyrja e ndonjë deputeti edhe nga pozitat e imponimit, 
edhe të urdhrit, këto të vjetra, që i kemi kritikuar dhe përpiqemi të reflektojmë, duke shpërfillur 
dhe parimet themelore kushtetuese që i ka gjithë bota, në kundërshtim me shtetin ligjor që po 
ndërtojmë. Me atë që po ndërtojmë, ne garantojmë të ardhmen dhe nuk mund të pretendojmë 
të krijojmë “referacione” të brendshme. Amnistia është një hap politik për të ecur përpara si të 
barabartë dhe jam dakord me propozimin e deputetëve Alushani e Kallço për një amnisti 
edhe të të burgosurve ordinerë.  

Vendimi që do të marrim është një hap i pajtimit kombëtar. Por disa fenomene të reja po 
duken në jetën tonë shoqërore. Ndërkohë që flasim për demokraci dhe shoqëri pluraliste, po 
kristalizohet një vijë: një monizëm të zëvendësohet me një monizëm. Edhe këtu në sallën e 
Kuvendit Popullor kemi dëgjuar thirrjet: të hiqet ky apo ai se është enverist. Tetë ish-sekretarë 
të parë të rretheve janë pa punë, si dhe ish-kryetarë komitetesh ekzekutive. Më duket se po 
ngjallim idenë famëkeqe të luftës së klasave, që të gjithë e kemi dënuar. Vaj halli në qoftë se 
do të ecim me këto paragjykime në jetën demokratike! Mund të jesh enverist, zogist, nolist e 
ku ta di unë kë mund të rreshtonim, mjafton të mos propagandohen idetë fashiste e 
antikombëtare dhe në një shoqëri pluraliste duhet të jetë e kuptueshme për të gjithë se do të 
bashkëjetojnë të gjitha pikëpamjet, do të zhvillohet luftë demokratike, po jo dënime dhe 
represione ekonomike.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Çun Jonuzi.  
Çun Jonuzi - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar kolegë deputetë,  
Për mua demokracia, amnisti-rehabilitimi dhe pajtimi kombëtar janë të tria një biçim 

triniteti sa këtu në Kuvend për ligjin që po nxjerrim për amnistinë e rehabilitimin, aq edhe në 
zbatimin e këtij ligji nga të gjitha organet legjislative dhe ekzekutive të shtetit. Kjo do të ketë 
rrjedhoja shumë pozitive në zgjidhjen e çështjeve tona mbarëkombëtare, brenda shtetit e në 
tërë popullsinë e diasporës shqiptare jashtë tij, në fushat ekonomike, kulturore, shoqërore e  
shtetërore, të strukturimeve që i kërkojnë ato procese kooperuese, integruese bashkëkohore, 
të brendshme e ndërkombëtare, në të cilat po përfshihen.  

Traditat tona popullore e kombëtare të pajtimit kanë rrënjë të thella e të pasura në të 
kaluarën e lashtë e të afërt e për më tepër ato edhe në ditët që po jetojmë janë fenomene me 
vlera të mëdha pozitive në jetën e popullit tonë, deri në proceset e vetë mbijetesës së tij, 
edhe në nivelet e reja bashkëkohore. Mjafton të çmojmë vlerat e mëdha kombëtare e 
shoqërore të pajtimit të gjaqeve në Kosovë, pa folur për vendin tonë, veçanërisht për 
momentin aktual që po kalojmë.  

Prandaj procesi i demokratizimit, që dëshirojmë të gjithë ta vëmë në rrugë sa më të 
mbarë, shtyhet më përpara nëpërmjet amnisti-rehabilitimit, të cilën duhet ta bëjmë sa më 
thellë e sa më pa paragjykime, duke u udhëhequr mbi të gjitha nga interesat dhe e mira e 
popullit, të shtetit tonë juridik e të çështjes sonë kombëtare, që është në udhën më kruçiale të 
mbijetesës së saj. Fatet historike të Shqipërisë, të popullit të saj në trojet e veta, të shtetit të 
saj mëmë, të Republikës së Kosovës dhe të krahinave të tjera autoktone në Veri, në Lindje e 
në Jug, çuditërisht si me magji, por konkretisht në kohë dhe në hapësirë, përcaktohen në 
progresin bashkëkohor kombëtar, rajonal, ballkanik dhe gjitheuropian, në kursin e proceseve 
kooperuese -integruese të pluralizmit ekonomik, politik e strukturues shoqëror e shtetëror, i 
cili po zëvendëson blloqet e vjetra, që ndanin e përçanin deri në autarki e izolacionizëm, edhe 
në shkallën e vetizolimit si te ne konkretisht.  

Dëshiroj të theksoj me forcën më të madhe pikërisht edhe në debatin e lirë për këtë ligj të 
amnisti-rehabilitimit, edhe një herë jo tangent, por ballëpërballë qëndrimin tonë shtetëror këtu 
në Kuvendin Popullor, si organi më suprem i sovranitetit kombëtar, ndaj Republikës së 
Kosovës, që u shpall më 2 e më 7 gusht të një viti më parë në sheshin e Prishtinës e në 
Grykën e Kaçanikut, të cilën jo ta njohim formalisht, por të hyjmë në marrëdhënie shtetërore 
të hapëta e të drejtpërdrejta, me të gjitha proceset bashkëjetuese demokratizuese që i 
kërkojnë nevojat dhe interesat mbarëkombëtarë shqiptarë, në përputhje të plotë e në harmoni 
me tërë zhvillimet brenda federatës, konfederatës apo siç po zhvillohen proceset integruese 
ose dezintegruese të shtetit të sotëm jugosllav, proceset ballkanike dhe ato europiane.  



Për sa i përket çështjes që t’i biem monizmit, le të lëshojmë të gjitha rrufetë e Zeusit nga 
mali i Olimpit, po të forcojmë ama pluralizmin në një garë reale dhe partiake, pse jo, por 
transparente, jashtë paragjykimeve, të bazuara në gjendjen reale, konkrete, aktuale, pa 
spekulime nga e shkuara moniste.  

Do t’i uroja Kuvendit që me këtë ligj të mos shfaqë tendenca partiake, por një shpirt e 
frymë kombëtare. Me ligjin tonë të amnistisë së përgjithshme që po miratojmë, mendoj se 
duhet zgjidhur në rrugën kushtetuese edhe problemi i rehabilitimit të të amnistuarve, si anë 
përbërëse e këtij problemi të madh të emancipimit shpirtëror, por edhe material, të atij fluksi 
inkuizicional që u shfaq vetëm në legjislacionin monist të vendit tonë.  

Duke i trajtuar njësh, si të pandarë, amnistinë dhe rehabilitimin, apo të them më saktë që 
kanë një stil bashkues me njëra-tjetrën, të jemi koherentë e racionalë, që kjo zgjidhje të mos 
na vërë në pozita të pabesueshme. Unë them që këtu, meqë po shfaqen këto tendenca në 
këtë debat, duhet ta ruajmë veten sa nga antikomunizmi, aq edhe nga antikapitalizmi, se siç 
dihet këto janë rryma ideologjike që nuk kanë të bëjnë aspak me totalitarizmin e shoqërisë, 
me monizmin, me diktaturën etj.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Petrika Minga.  
Petrika Minga - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Dua të shpreh disa mendime në lidhje me këtë projektligj, që do ta quaja projektligj për 

shpalljen e pafajësisë e të amnistisë së të dënuarve politikë. E konsideroj si një moment tepër 
të rëndësishëm në thellimin e proceseve demokratike në Shqipëri. Demokracia nuk është 
monopoli kurrkujt. Kjo merr një theks të veçantë për ata qindra e mijëra të dënuar politikë dhe 
po të merret parasysh që lufta e klasave është zhvilluar në linjë farefisnore, e para gjë që 
duhet bërë para këtyre njerëzve është t’u kërkohet ndjesë sipas ligjeve më humane që ka sot 
shoqëria e civilizuar botërore. Ata sot jetojnë pa ndjesën, pa banesën, pa studime dhe pa të 
drejtat më elementare njerëzore. Vuajtjet shpirtërore sot nuk ua paguan asnjeri, rininë e 
humbur nuk ua kthejmë dot, pleqërinë e shkatërruar, divorcet tragjiko-komike, dhimbjet 
prindërore dhe dashuritë janë të pakthyeshme për ta. Por me përmasa më të rënda ishte 
dënimi që merrte linja farefisnore e një të dënuari politik, ngeleshin në ankthin e mjerimit, të 
pasigurisë e të privimit maksimal të gjithë personat e afërt të tij, duke jetuar në rezervatin e 
skëterrës enveriane, në kampet e internimit.  

Në kuadrin e këtij inkuizicioni modern të paparë, brenda kësaj morie të të dënuarve 
gjithmonë kanë qenë të pranishëm njerëzit afije-hije të sigurimit, që nuk ngopeshin me 
dënimin që u bënin ustallarët e tyre, por i dënonin për së dyti e për së treti, derisa treteshin në 
burg. Këta njerëz, që ish-të dënuarit i njohin ose dyshojnë, ende vazhdojnë të gjallojnë mes 
nesh.  

Duke folur për pafajësi të kategorive të ndryshine të të dënuarve, duhet të pranojmë 
atëherë se ka edhe fajtorë. E pra t’u kërkohet e t’u lypet ndjesë dhe t’u kthehen të drejtat 
këtyre njerëzve. Kjo s’do të thotë aspak që të falen dhe fajtorët e vuajtjeve të tyre, fajtorët e 
një populli të tërë. Dhe fajtorët janë ata që kanë ushtruar pushtetin e tyre në mënyrë 
makiaverike, janë të ashtuquajturit udhëheqës historikë si dhe ata udhëheqës të rinj të 
pranuar në klanin e tyre rishtas. Kjo fajësi rëndohet edhe më tepër, sepse këta jo vetëm 
burgosën shpirtin liridashës demokratik të këtij populli nëpërmjet dënimeve të tipit inkuizicion, 
por ata kanë shkretuar e rrënuar gjithë popullin shqiptar, ardhmërinë e Shqipërisë duke e 
kthyer atë në një lypsar me përmasa kombëtare.  

Duke parë këtë projektligj, natyrshëm të lindin disa pyetje: përveç kompensimit moral a do 
të shpërblehen materialisht këta njerëz, kur dihet që veç akteve të dhunshme ndaj tyre u janë 
konfiskuar pasuritë? A do të kompensohen ata fajtorë pa faj që ndejtën me dhjetëra vite duke 
nxjerrë krom si skllevër të dikurshëm në thellësitë e maleve të Bulqizës dhe milionat e nxjerra 
prej tyre kalonin për t’u specializuar jashtë shtetit fëmijët e bllokmenëve apo për kozmetikën 
dhe bukurinë trupore të tyre? A do t’i kthehet në formën e kompensimit material asaj 
kategorie të të dënuarve që fill pas Çlirimit nuk bëri gjynah tjetër veçse u mor me tregti dhe 
për t’i marrë pasurinë e vënë me djersë u është nënshtruar torturave të paligjshme, duke i 
dënuar edhe një herë tjetër, kuptohet kësaj radhe për politikë, derisa të linin në burg edhe ato 
pak vite jete që u kishin mbetur? Kjo gjë bëhej në emër të popullit për t’u pasuruar ajo kastë 
udhëheqësish legjendarë, që koha i zhvlerësoi shumë shpejt. Vallë shteti juridik do t’u japë 
pension maksimal këtyre gjykatësve xhelatë që kanë abuzuar në ligjet për të deformuar 
shpirtin demokratik të këtij populli? Kurrë, jo! Do të jetë në nderin e këtij Parlamenti që këta 
persona, këta martirë të diktaturës të dëmshpërblehen moralisht e materialisht, sipas 



normave që bota e civilizuar ka përpunuar edhe për këto raste. Kjo është gjëja më e paktë, 
zotërinj deputetë, që mund të bëjmë për ta.   

Para disa ditësh dëgjuam në këtë sallë raportin e shkeljeve të rënda financiare të 
baballarëve të kombit, të mbajtur nga deputeti Genc Ruli. Dhe populli e sheh qartë se kush 
janë fajtorë të tragjedisë së tij. Prandaj këta duhet t’i kalojnë gjyqit si prishësit më të mëdhenj 
të këtij kombi. Por shpirtmadhësia e këtij kombi nuk ka të vlerësuar. Ndonëse i shtypur, i 
lodhur, i varfëruar materialisht e moralisht për gjysmë shekulli, ka sensin e faljes. Ai fal ata që 
janë bërë instrumente të verbra, pa abuzuar në ligjet, vetëm e vetëm për hir të ardhmërisë së 
kombit, vetëm për hir të thellimit të proceseve demokratike të vendit tonë. Por kryefajtorët do 
t’i gjykojë shteti juridik, sipas normave juridike botërore.  

Zotërinj deputetë, le të marrim shembull nga Kosova, ku për hir të unitetit kombëtar u 
falën gjaqe, vetëm që populli shqiptar i Kosovës të forcojë unitetin për të realizuar aspiratat e 
tij. Pra falje në radhë të parë duhet të kërkojë Partia e Punës e Shqipërisë, sot Partia 
Socialiste, me politikën shkencore të së cilës po jetojmë ne të gjithë sot. Ta shohim edhe ne 
shpalljen e pafajësisë  së të dënuarve, të burgosurve e të persekutuarve politikë, si dhe të 
gjithë diasporës shqiptare që është përndjekur për çëshje bindjesh politike, si një akt sublim 
të proceseve demokratike, si një akt solidariteti, të unitetit të kombit shqiptar. Prandaj është 
në nderin e shtetit tonë pluralist t’u kërkojë të falur publikisht të gjithëve, duke u dhënë dorën 
me sinqeritet, për të ndërtuar jetën e tyre të re në një shoqëri të civilizuar, humane e 
demokratike. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Bujar Pata.  
Bujar Pata - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Projektligji që na paraqitet nga Këshilli i Ministrave është vazhdim e thellim i proceseve 

demokratike që kanë filluar prej kohësh në vendin tonë. Ky projektligj ka rëndësi të veçantë, 
sepse i shërben pajtimit kombëtar, është një ligj human që i afron njerëzit në këto momente të 
vështira të një krize të përgjithshme që kalon vendi ynë.  

Në programin e Qeverisë së Stabilitetit të vendit, të cilin e miratuam unanimisht, 
përcaktohej që brenda muajit korrik do t’i paraqitej Kuvendit Popullor projektligji “Për 
amnistinë e të dënuarve politikë”. Kjo në bazë të pikës 6 të nenit 16 të ligjit “Për dispozitat 
kryesore kushtetuese”, në të cilën përcaktohej se të drejtën për amnisti e ka Kuvendi 
Popollor.  

Diskutimi i këtij ligji duhet bërë me korrektësi e pa eksese, pa syze partiake, të cilat nuk 
ndihmojnë në stabilizimin e vendit, por përkundrazi e destabilizojnë atë. Nuk jam i një 
mendimi me diskutimin e disa zotërinjve deputetë, të cilët diskutimin e këtij ligji kërkojnë ta 
kthejnë në luftë politike, që dëmton rëndë unitetin e popullit, luftën e klasave që kritikojmë, kërkojnë ta 
kthejnë në krahun tjetër, pra duke i sjellë dëm të madh kombit shqiptar.  

Ligjet që kanë vepruar kanë pasur kohën dhe aftësinë e vet. Sot gjykojmë në kohë të reja 
demokratike, kur ka pluralizëm partish dhe ligjet e para na duken me gabime, pa u thelluar në 
kohën kur janë miratuar. Ne po flasim për ndryshim ligjesh, po më përpara nuk e ka ngritur 
kush zërin për ndryshimin e këtyre ligjeve. Pa mendoni, bie fjala në vitin 2020, si do të duken 
këto ligje që miratojmë sot? Ligjet më përpara janë diskutuar nga specialistët, një pjesë e të 
cilëve janë në këtë sallë, në përshtatje me kushtet politike të kohës. Ligjet e luftës në kohë 
paqeje duken të padrejta e absurde, mirëpo harrojmë kohën kur kanë vepruar ato. Prandaj 
diskutimi i ekuilibruar do t’i shërbente qëllimit të këtij ligji human, që e mirëpret oponioni 
kombëtar.  

Ne sot kemi përpara një ligj të rëndësishëm. Pra, le të diskutojmë këtë. Unë jam dakord 
me projektin që na paraqet Qeveria e Stabilitetit të vendit. Në bazë të tij amnistohen të gjithë 
shtetasit shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria për shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së 
tyre politike. Amnistohen, gjithashtu, të gjithë ata që kanë kaluar kufirin në mënyrë të 
paligjshme, si dhe të gjithë të dënuarit për moskallëzime të krimeve kundër shtetit. 
Përjashtohen nga amnistia ata që kanë kryer vrasje, akte terrori, diversioni e spiunazhi ose 
vepra që kanë sjellë vdekje apo pasoja të tjera të rënda dhe nuk janë parashkruar akoma. 
Pra bëhet dallim midis atyre që janë dënuar vetëm për bindje politike nga të tjerët kriminelë, 
vandalë e spiunë që kanë kryer krime kundër atdheut, personit e pasurisë.  

Përveç amnistisë ky ligj parashikon edhe rehabilitimin e të dënuarve politikë që thamë më 
sipër. Ata quhen të padënuar kur janë dënuar për agjitacion e propogandë kundër shtetit, për 
arratisje, për sabotim që nuk ka sjellë pasoja ekonomike, për krijimin ose pjesëmarrjen në 
organizata politike, për moskallëzim të krimeve kundër shtetit, për shpifje e fyerje. Veç kësaj, 
këtyre të dënuarve u krijohen edhe disa mundësi dhe u njihen disa të drejta, si ajo e 



vjetërsisë për pension duke ua quajtur si kohë pune vuajtjen e dënimit, u kthehen titujt e 
nderit dhe dekaratat, u jepet shpërblim për kushtet e jetesës, sipas mundësive e kritereve që 
do të caktojë Këshilli i Ministrave, kthehen në qendrat e banimit ku kanë qenë para dënimit, u 
kthehen të drejtat e studimit në shkollat e larta, duke u plotësuar kështu si kushtet morale, 
duke i quajtur të padënuar, ashtu dhe kushtet materiale brenda mundësive të shtetit. Këto të 
drejta i fitojnë edhe personat e internuar nga komisioni qendror i internim-dëbimeve.  

Kemi folur e flasim për shtet ligjor, jashtë subjektivizmit, jashtë porosive, jashtë parimeve 
të shkruara e të pashkruara. Në dispozitat kryesore kushtetuese e kemi ndarë pushtetin 
ligjvënës, që jemi ne Kuvendi Popullor, pushtetin ekzekutiv, që është Qeveria, dhe pushtetin 
gjyqësor, që janë gjykatat. Ne si organ ligjvënës do të kryejmë ato kompetenca që kemi, të 
miratojmë ligje që nuk bien ndesh me dispozitat kryesore kushtetuese, pra të miratojmë ligjin 
për amnistinë, që e kemi ne. Faljet le t’i bëjë Presidenti, ndërsa pafajësinë, duke gjykuar për 
çdo person në veçanti, ta bëjë gjykata, ajo që e ka në kompetencë. Duke vepruar kështu, ne 
punojmë për forcimin e shtetit ligjor dhe nuk do të përziejmë pushtetet. Ndryshe jemi kundër 
shtetit ligjor e biem në pozita moniste, kur këto pushtete i kishim bashkë.  

Ky ligj, me dimensione të mëdha për amnistinë, është unikal, na tha Ministri i Drejtësisë 
mbrëmë. Natyrisht ligje për amnistinë janë bërë edhe më parë gjatë periudhës 45-vjeçare, por 
ky është më i gjerë nga dimensionet. Ky do të bëjë që njerëzit të afrohen me njëri-tjetrin dhe 
jo të largohen; bindjet politike të na afrojnë për hir të kombit, për hir të Shqipërisë dhe jo të na 
përçajnë, pasi kështu nuk janë në të mirë të kombit.  

Ky ligj që kemi në diskutim, mendoj se është bashkëkohor, ai ruan dhe respekton të 
drejtat dhe liritë e njeriut. Prandaj ju ftoj ta miratojmë.  

Jam dakord edhe me propozimin e deputetit Stavri Kallço për t’i rekomanduar Qeverisë një amnisti edhe 
për të burgosurit ordinerë, gjë që do t’i shërbente edhe më shumë forcimit të unitetit kombëtar.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - I ndërpresim punimet për të rifilluar në orën 18 00. Ju lutem, të 

respektohet dhe pjesëmarrja!  
 
E shtune, séance e pasdites, date 3.8.1991 
 
Aleksandër Meksi - Rifillojmë punimet. Fjalën e ka deputeti Dritëro Agolli.  
Dritëro Agolli - ...Disa thonë të votohet për falje, disa thonë jo. Bukur, të ndryshojmë 

Kushtetutën dhe t’i japim të drejtë Parlamentit që edhe të falë, edhe të dënojë, pasi nuk 
qëndron më vete vetëm njëri veprim. Domethënë t’ia heqim pushtetin gjykatës e ta marrim ne 
atë pushtet, që të bëhemi Parlamenti më origjinal në botë, siç kemi qenë origjinalë në kohën 
e Enver Hoxhës. Tani, nëse doni, hajde t’ia heqim gjykatës të drejtën për falje dhe 
Parlamentin prej 250 deputetësh ta ndajmë në 25 grupe për të hetuar pafajësinë, duke u lënë 
një muaj apo dy muaj kohë për të parë dosjet individuale të të burgosurve. Është e thjeshtë të 
votojmë, në qoftë se duhet ta bëjmë.  

Ne duhet të bashkohemi në këto mendime: 
E para, të hiqet ligji i agjitacionit dhe propagandës, sepse ky ligj tani nuk ka asnjë 

funksion, asnjë nuk dënohet për këtë gjë. Por pse të qëndrojë si hije?  
E dyta, të hiqet ligji që dënon kalimin e kufirit ose të shikohet si është kjo punë.  
E treta, të hiqet dekreti (që e kemi bërë gati) për mbrojtjen e monumenteve.  
E katërta, faljen e bën lehtë gjykata. Atëherë pse të thuhet që të gjithë të dënuarit politikë 

falen? S’ka pse të merremi ne me të, se a i ndamë të tre pushtetet këtu? Vetë thamë që të 
ketë ligjshmëri, se ndryshe do të falë dhe do të dënojë lagjja, siç ishte në kohën e Enver 
Hoxhës. Apo jo? Lagjja falte, internonte, dënonte. Edhe kjo është një lagje. Si do t’i 
ngatërrojmë këto punë? Prandaj që t’i japim forcë gjykatës, të bëjmë ndryshimin e këtyre 
ligjeve, t’i heqim fare. Kjo është një gjë fare e thjeshtë dhe s’kemi pse të zihemi kot për të.  

E pesta, të përpiqemi që shteti shqiptar të bashkohet. Në kushtet e diktaturës së Enver 
Hoxhës Shqipëria ishte në dy shtete: shteti që dukej, që ishte me administratë e me të gjitha, 
dhe shteti i padukshëm, që ishin të burgosurit. Ky ishte një shtet i tërë, me administrata e me 
të gjitha. Ne ta zhdukim këtë shtet të dytë dhe të bashkojmë Shqipërinë. Të luftojmë që të 
gjithë të vendosen në punë (ata që janë) dhe për këtë të diskutojmë, jo për atë që “kemi të 
drejtë të falim apo të mos falim”. Unë jam plotësisht për falje, këtu të mos keqkuptohemi, 
edhe për shpërblimet e për të gjitha, por ne ta lehtësojmë gjykatën për të falur.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka.  
Neritan Ceka - Zoti kryetar i seancës,  



Në qoftë se ka akoma deputetë që duan t’i vazhdojnë diskutimet, le të vazhdojmë. Po në 
qoftë se ka me të vërtetë një mendim të përbashkët, domethënë kemi arritur në një emërues 
të përbashkët, edhe mund të pranojmë të gjejmë një gjuhë, një zgjidhje drejt përfundimit të 
këtyre diskutimeve.  

Tani më duket se në diskutimin e zotit Dritëro Agolli ka diçka racionale, më duket se po 
avitemi në pozicionet, po arrijmë të kuptojmë se çfarë kemi diskutuar, çfarë po bëjmë.  

E thashë edhe në diskutimin tim të djeshëm se nuk mjafton që ky Parlament të bëjë një 
amnisti. Kjo që po bëjmë nuk është një amnisti, ajo përmban të drejta që i kalojnë kufijtë e një 
amnistie, kufijtë e asaj që lejohet brenda një ligji të thjeshtë amnistie, sepse jep të drejta 
ekonomike, jep të drejta të cilat përfshihen në pafajësi. Dhe për këto të drejta ne që tani kemi 
shkelur mbi kompetencat e gjykatave. Ta keni të qartë këtë gjë, e kemi shkelur atje. Nga ana 
tjetër, nuk kemi bërë atë që duhet të bëjmë, aty ku kemi kompetencë. Si Parlament ne kemi 
të drejtë të eliminojmë shkaqet e këtyre pasojave. Ne luftojmë kundër pasojave, po nuk 
luftojmë kundër shkaqeve.  

Më duket se zoti Agolli në fund të diskutimit tha që kanë ekzistuar dy shtete: një shtet, që 
mund ta pranojmë se jemi vazhdimësia e tij sot, dhe një shtet i cili nuk vazhdon më, është 
ndërprerë, e kemi hedhur dhe duhet ta hedhim poshtë. Dhe janë pikërisht këto ligje që 
përmendi zoti Agolli që shkaktuan këto pasoja, domethënë edhe ligji për agjitacionin dhe 
propagandën në atë formë që ka qenë. Nuk është puna për ta korrigjuar këtë ligj e për ta bërë 
të përshtatshëm për sot, nuk flasim për korrigjime ligjesh, por flasim për kualifikim, për mohim 
të atyre ligjeve që sollën këto pasoja.  

Ligji tjetër është ai për fyerje kundër personaliteteve shtetërore. Jo se ky ligj nuk do të 
veprojë sot në një formë tjetër, por në atë formë që ka vepruar ishte një mjet i diktaturës, solli 
fatkeqësi të mëdha dhe si të tillë duhet ta abrogojmë, ta kualifikojmë, ta mohojmë.  

Është ligji për kalimin e paligjshëm të kufirit, që trajtohej si krim politik. Si të tillë duhet ta 
mohojmë, nuk duhet ta quajmë që jemi vazhdimi i këtij shteti që kishte këto ligje, i kësaj pjese 
shteti. Këtë pjesë të shtetit duhet ta mohojmë, ndryshe nuk kemi gjë në terezi. Dhe unë nuk e 
di në qoftë se ka këtu parti politike, në qoftë se ka këtu persona që duan ta quajnë veten 
vazhdues të kësaj politike, të këtij shteti. Kjo është bërë në çdo shtet të Lindjes. Ja, po ju 
them se sot takova ambasadorin sovjetik, që më tha se puna e parë që bëmë, ishte ajo që 
nulifikuam pikërisht këto ligje që sollën këto pasoja. Prandaj ne nuk mund të procedojmë 
duke bërë një amnisti, kur nuk kemi nulifikuar ato burime të këtyre pasojave që duam të 
zhdukim. Kjo më duket është një logjikë elementare juridike. Prandaj le të ngarkojmë një 
komision, në qoftë se arrijmë në një mendim të përbashkët, dhe më duket se po arrijmë, që të 
merret me këtë punë dhe të na thotë se si duhet t’i mohojmë, t’i nulifikojmë këto ligje dhe 
pastaj të gjejmë bazën e vërtetë juridike mbi të cilën të ndërtojmë këtë lloj ligji, që nuk është 
ligj amnistie, po një ligj që përmban elemente të të gjitha gjërave: të faljes, të amnistisë, por 
edhe të pafajësisë. Pastaj t’u hapim rrugën gjykatave, të cilat do të kenë të drejtë t’i japin të 
drejtën atij që me të vërtetë është dënuar për kalim kufiri, pra për arratisje, apo atij që është 
dënuar për shprehje të lirë mendimi, por të mos i japim të drejtën atij që ka hedhur në erë 
diçka. Unë jam i mendimit që ta krijojmë këtë komision, t’i lëmë juristët të merren me këtë 
punë, të ngarkojmë Kryesinë e Kuvendit Popullor për ta ndjekur këtë problem dhe nuk e quaj 
të nevojshme që t’ia kthejmë përsëri Qeverisë. Kjo punë të bëhet në nivelin e Parlamentit, të 
Kryesisë dhe të Komisionit të Ligjeve që kemi. Më duket se nuk është një punë shumë e 
komplikuar. Dhe pasi të kemi bërë këtë platformë, t’i kemi gjetur bazën juridike këtij ligji, 
atëherë mund të kalojmë në diskutimin nen për nen. Ky mendoj do të ishte rezultati i 
diskutimit në përgjithësi, që bëmë brenda këtyre dy ditëve.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Për këtë çështje mund të flasin kryetarët e grupeve parlamentare 

për të deçiduar se si do të vazhdojmë. Mendimin e të gjithëve e kam të qartë, siç kam edhe 
unë mendimin tim.  

Fjalën e ka deputeti Bardhyl Fasko.  
Bardhyl Fasko - Unë do t’i mbështesja shokët parafolës dhe vë re që diskutimet gati po 

rrahin në një pikë. Por më vjen keq vetëm për një gjë, për fyerjet poshtëruese që m’u bënë në 
seancën e paradites nga zoti Baleta.  

Unë e di dhe të gjithë jemi të ndërgjegjshëm për këtë, se në Parlament e kudo mendimet 
nga cilido qoftë shprehen lirshëm, ashtu sikundër mendohen, por jo në atë formë egërsire të 
sëmurë, do të thosha, siç i shprehu zoti Baleta.  

Unë u quajta sot enverist e agjent i Sigurimit. Do të thosha se çfarë të keqe ka edhe në 
qoftë se jam enverist, paçka se nuk jam shprehur me ndonjë deklaratë. Në qoftë se kanë 



argumente zotërinjtë që më akuzojnë, të na ndërgjegjësojnë. Unë jam shqiptar mbi të gjitha, 
kam bindjet e mia dhe për këtë populli më ka dhënë votëbesimin e më ka sjellë në Kuvend. 
Por jo të mundohen e të më përçmojnë zotërinjtë, si zoti Baleta, ashtu sikundër akuzohet zoti 
Baleta ose ndonjë tjetër si fashist apo Hitler. Në fund të fundit, Enveri është shqiptar dhe 
amnistia këtë presupozon, që shqiptarët të njihen si shqiptarë, ndërsa Hitleri është gjerman.  

Unë s’doja të arrija deri këtu, po më vjen keq që shokët më kanë fyer publikisht rëndë. 
Unë jam mëse i ndërgjegjshëm për të gjitha diskutimet, për të gjitha mendimet që kam 
shprehur në Parlament për këtë periudhë kohe, të gjitha diskutimet e mia kanë pasur 
vërtetësi dhe jam gati të ulem në cilëndo lloj tavoline, me dialog, me vërtetësi, me sinqeritet, 
me pastërti dhe të ndërgjegjësojmë njëri-tjetrin, po jo me përçmime dhe fyerje poshtëruese. 
Dyshimet që një grua ndërron njëqind burra, unë ia them përfundimisht se u shkojnë përshtat 
shtëpive publike, i shkojnë për shtat zotit Bajgeta, do të thosha.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Unë kam një vërejtje në këtë drejtim. Ka një etikë parlamentare, zoti 

Fasko dhe kushdo tjetër. Ju lutem, t’i përmbahemi asaj, edhe akuzat janë fyerje.  
Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  
Xhelil Gjoni - Desha të theksoj dy mendime, duke gjykuar se jemi në një mendje për një 

përfundim të diskutimit në përgjithësi. Edhe pse diskutimi për këtë problem herë-herë 
përshkohet nga ethe partiake elektorale, por do të thosha edhe nga paaftësi teknike e 
profesionale për faj të juristëve tanë, unë si shumë kolegë e quaj shumë të rëndësishëm, në 
mos më të rëndësishmin, këtë vendim që po marrim si Parlament, po ta kishim në rregull 
ekonominë, për të cilën po lufton Qeveria e Stabilitetit Kombëtar dhe qetësinë e rendit, 
pavarësisht nga ajo punë vetëmohuese që ka bërë policia, po që me siguri, me statusin që 
aprovuam e me kompletimin në kohë të saj, do të bëhet edhe më mirë e do të na dhurojë 
qetësinë dhe sigurinë tonë. Pse e quaj kështu? Sepse pa stabilitet politik, pa qetësi 
shpirtërore, pa një shoqëri ku të ketë drejtësi, ku të mos bjerë vetëm një këmborë, por të 
dëgjohen shumë këmborë, pa një shoqëri ku të mos ndrydhet shpirti e ndjenja e pastër e 
njeriut, pa një shoqëri ku të mos përçudnohet e tjetërsohet njeriu, nuk mund të bëhet fjalë për 
asnjë lloj zhvillimi, civilizimi e afirmimi.  

Nga kjo pikëpamje dua të përgëzoj deputetin Alfred Serreqi për mendimet e thella, për 
ndjenjat e forta, për analizën psikofilozofike që u bëri situatave. Qoftë i freskët, ashtu siç e 
kam njohur në erërat e ftohta të Milotit, siç quhet “mbretëri e erërave”, kur mund të ishte në 
mbretërinë e shkencës.  

Unë e dëgjova me vëmendje edhe deputetin Esat Myftari, i cili, siç më tregoi një shoku im, 
s’dinte ku të shkonte. Të rrinte në Kosovë e quanin agjent të shqiptarëve. Erdhi në Shqipëri, e 
quajtën agjent të serbëve. Këtyre skemave makabre duhet t’u japim fund njëherë e mirë.  

Unë e shoh këtë ligj shumë human, madje më shumë se një ligj, një kod mirëkuptimi 
social, me perspektivë, mbarëkombëtar. Për çfarë jam dhe për çfarë nuk jam dakord? Jam 
dakord të shpallet amnistia, siç u shprehën gjithë kolegët këtu, në kuptimin më të gjerë të 
fjalës. Të bëhet pafajësia, por pafajësia e plotë politike, shoqërore, morale dhe ekonomike, e 
jo të pjesshme. Tjetër është pastaj problemi sa ka mundësi shoqëria jonë, që me të drejtë e 
shtroi deputeti Ceka dhe shumë të tjerë. Por ama nuk duhet të bëjmë tregti me nderin, me 
personalitetin e njeriut.  

Përse dhe për çfarë nuk jam dakord? Nuk jam dakord që të ngatërrohen pushtetet: 
legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor. Nuk ka hile në këtë fjalë që them unë, që të mos përmbysim 
tërë atë që duam të ndërtojmë. Duke qenë më superior pushteti legjislativ, në asnjë mënyrë 
nuk duhet të marrë kompetencat e pushteteve të tjera. Ndryshe, shokë, do të bëjmë lojë 
fjalësh, por kurrsesi nuk do të ndërtojmë shtet juridik. Drejt e tha Dritëroi, ashtu edhe shumë 
kolegë të tjerë, që nuk do të shkonim drejt Europës, por ajo do të na thoshte që atë tempull të 
drejtësisë, që e quani ju, e keni kthyer në gjyqvënës. Unë në asnjë mënyrë nuk jam për 
pafajësi të kriminelëve e të kuislingëve, siç u shpreh me të drejtë deputetja Rushen Golemi 
sot dhe shumë kolegë të tjerë.  

Ne, me pa të drejtë, i kemi kritikuar Forcat e Rendit, policinë, po për fat të keq u kemi lënë 
vrimën e fundit të kavallit. Morëm edhe vendime përkatëse, por unë kam një pretendim ndaj 
sistemit tonë juridik dhe në përgjithësi ndaj pushtetit gjyqësor në gjithë piramidën e vet. A ka 
nxjerrë konkluzione? Se ka qenë thjesht një robot që ka kodifikuar politikën moniste në ligje 
dhe në emër të ligjit e ka zbatuar atë. Unë kujtoj se edhe sot që po diskutojmë për këtë ligj, 
pavarësisht nga pozicionet partiake, e shoh një mangësi shumë të madhe juridike në kuptimin 
e gjerë të fjalës. Prandaj bie shumë dakord me propozimet që bëri këtu shoku Dritëro, si dhe 
me propozimet që bëri zoti Neritan për t’i dhënë fund këtij diskutimi, që nuk e quaj joracional, 



duke e zhveshur nga të tjerat, sepse mendojmë të ndërtojmë një gjë të re. Dhe kjo nuk është 
e lehtë për t’u bërë.  

I sugjeroj edhe Kryesisë, në të njëjtën kohë, që të shohë raportet midis Parlamentit, 
partive dhe Qeverisë e Presidencës. Ne jemi Parlament i ri pluralist dhe nuk kemi përvojë. 
Jemi mbledhur në Komisionin për Politikën e Jashtme, ku ka raportuar Ministri i Jashtëm. Por 
e shoh që akoma vazhdohet me dy prirje të së kaluarës në politikën e jashtme, siç veprohet 
edhe në fushat e tjera. Cilat janë këto prirje?  

E para, një spontaneitet.  
E dyta, prapë politika e jashtme përcaktohet në rrethe të ngushta, që përmban brenda 

subjektivizmin. Nuk po bëhet politikë e Parlamentit, për të përcaktuar në ç’drejtime dhe më kë 
duhet të lidhemi.  

Po shtoj edhe një prirje të tretë, që është po aq e rrezikshme dhe e ditës, që mbi këtë 
politikë po veprojnë partitë. Parlamenti duhet t’i unifikojë, në fund të fundit, t’i ligjërojë dhe të 
hedhë poshtë prirjet e këqija, të vendosë prirje të drejta në politikën e jashtme, ashtu si edhe 
në politikat e tjera.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Unë po nisem nga vërejtja juaj e fundit. Kjo është mëse e drejtë. Roli 

i Parlamentit në këto fusha të ngushta nëpërmjet komisioneve të tij është vendimtar për gjithë 
punën e tij. Por duhet thënë se pak komisione kanë mundur të kryejnë detyrën e tyre në këtë 
mënyrë. Për shembull, Komisioni i Arsimit thërriti Ministrin e Arsimit, kërkoi llogari. Komisioni i 
Mbrojtjes dhe i Rendit Publik ka thërritur dy ministrat, ka kërkuar llogari, ka hetuar, në 
kuptimin që ka ndërhyrë në veprimet e tyre të përditshme. Kjo është një detyrë e të gjitha 
komisioneve.  

Xhelil Gjoni - Unë jam për atë që Qeveria të vijë të na japë pozicionin ndaj Kosovës. 
Kam mendimin që ne duhet ta njohim Kosovën republikë. Le të bëjë si të dojë bota. Por ta 
dimë, ama, që të mos krijojmë incidente qeveritare. Dhe kësaj i jemi ruajtur gjithë jetën, në 
dëm të kombit. Ne nuk bëjmë pazare me botën, le të jetë ajo e madhe apo e vogël. Më e 
madhe sesa drejtësia nuk ka. Më i madh sesa kombi nuk ka. Ne nuk jemi raja.  

Aleksandër Meksi - Unë kam kërkuar nga Ministria e Jashtme nëpërmjet njerëzve që 
kemi ne atje, edhe sot kam një takim në Qeveri, për të informuar për këtë kërkesë të 
vazhdueshme që bëhet. Sigurisht, ata mund ta dinë më mirë se si bëhen këto gjëra, por 
duhet të na informojnë. Kërkesa që është paraqitur këtu duhet të futet në rendin e ditës, 
meqenëse të gjitha forcat politike po e kërkojnë një gjë të tillë.  

Tani lidhur me çështjen që po diskutojmë, në listë janë 21 veta për të diskutuar. Në qoftë 
se dëshironi të vazhdojmë, unë jam gati të vazhdojmë shqyrtimin e ligjit “Për amnistinë dhe 
rehabilitimin e të dënuarve politikë”. Po e lexoj siç e ka emërtuar komisioni, dhe për mua ky 
është titulli që duhet të ketë ky ligj, sepse për fat të keq shumica e deputetëve përdorin titullin 
që është në projektligj dhe jo këtë që kemi vendosur ne si Parlament. Në të njëjtën kohë 
insistojmë që Parlamenti është ai që bën ligjet. Atëherë, në qoftë se komisionet tona, të cilat 
duhet t’i mbështesim, sepse shpeshherë nuk i mbështesim, na kanë vënë këtë titull, unë jam 
që ky titull të kihet parasysh nga të gjithë, ashtu siç duhet të kemi parasysh edhe vërejtjet e 
tjera të komisionit, sepse i kanë parë të gjitha grupet. (Ka zëra nga salla për t’i mbyllur 
diskutimet). Propozimi është konkret: t’i mbyllim diskutimet. Për këtë mendoj të shprehen 
grupet parlamentare. Në qoftë se nuk bini dakord për t’i mbyllur, të hapim listën dhe të 
vazhdojmë me diskutimet. Fjalën e ka Ligor Balla. (Ka zëra nga salla që mungojnë shumë 
deputetë).  

Kolë Tonaj, ju lutem, bëni numërimin e deputetëve që janë në sallë!  
Atëherë do të bëjmë apelin.  
Arben Imami - Zoti Kryetar, apeli bëhet në fillim të seancës. Gjatë punimeve dikush 

mund të hyjë, dikush mund të dalë. Kur ka votim duhet të jetë më shumë se gjysma. Edhe kur 
hapet seanca duhet të jetë më shumë se gjysma. Në qoftë se duam ta prishim...  

Aleksandër Meksi - Më falni, unë jua kam shpjeguar që për një pakujdesi tonën kjo nuk 
është shkruar shumë qartë në dispozitat kryesore kushtetuese. Rrjedhimisht, të tërë, sa herë 
na pëlqen të ikim, na kujtoni këtë gabim tonin. Vazhdojmë me metodën e vjetër të të 
mbijetuarit, të ushtruarit e dhunës mbi bazën e mëkateve të të tjerëve. Unë jam i detyruar që 
edhe për 3 muaj ta pësoj. E kam pësuar 46 vjet, prandaj ta pësoj edhe 3 muaj të tjerë. 
Prandaj, ju lutem, më lejoni të vazhdoj të bëj apelin. (Lexon një për një emrat e deputetëve 
sipas listës)…  

 
*   *   *  



 
Aleksandër Meksi - Rifillojmë punimet. Zoti Ceka.  
Neritan Ceka - Mendoj se duhet të ndryshojmë pak sistemin e punës. Dy-tre ditë pushim 

duhen lënë tani, sepse po krijohet përshtypja që Parlamenti s’po mbaron kurrë. Njerëzit 
mendojnë që po mbaroi punimet Parlamenti, do të ndryshojë çdo gjë. Prandaj ne duhet t’u 
japim të kuptojnë atyre që ky është një Parlament i përhershëm, që punon në mënyrë 
sistematike, por jo kuturu.  

Gjithashtu propozoj që për sonte ta mbyllim seancën, meqë është vonë dhe deputetët 
janë të lodhur e të vazhdojmë nesër.  

Aleksandër Meksi - Këtë propozim më përpara e kanë bërë ata që kanë ikur… 
 
Seanca e datës 5.8.1991, e hënë  
 
Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, rifillojmë punimet. E ka kërkuar fjalën deputeti 

Agim Mero.  
Agim Mero - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Detyrohem të bëj sot para këtij Kuvendi këtë deklaratë lidhur me një artikull të botuar në 

gazetën “Pasqyra” të datës 2 gusht të këtij viti, ku përmendej edhe emri im, problem për të 
cilin foli në Kuvend edhe i nderuari Xhemal Qerimani, i cili me të drejtë kërkoi të jepen 
sqarime dhe të mbahet qëndrim ose për mua dhe shoferin, ose për gazetarin dhe atë që e ka 
lejuar të botohet ai artikull, nëse e vërteta nuk është ashtu siç shkruhet.  

Deklaroj para këtij Kuvendi se e vërteta është krejt ndryshe. Më vjen rëndë të zë në gojë 
këtu emrin e të nderuarit përfaqësues të ambasadës amerikane në Tiranë dhe i kërkoj atij 
ndjesë, por për hir të së vërtetës detyrohem të them këtu se ai me shumë xhentilesë m’u lut 
që, në mungesë të makinës së tij, atë ditë të merrnim në makinën tonë disa pako me ushqime 
për t’i çuar deri në hotel “Dajti”, në rezidencën e tij. Nuk e di sa pako ishin. Me këtë punë, me 
sa duket, është marrë dikush, i ngarkuar për të kontrolluar veprimet e ministrave e të 
deputetëve, dhe i ka numëruar ekzakt. Sipas tij ishin 37 racione, të cilat i shkarkoi dhe i mori 
me duart e veta përfaqësuesi i ambasadës, i cili erdhi me makinën me targë 05597 bashkë 
me mua dhe përkthyesen e tij nga Rinasi në hotel “Dajti”.  

I lutem Kryesisë ta verifikojë e ta analizojë këtë çështje dhe po qe se vërtetohet që ato 
janë përvetësuar nga unë ose shoferi, i kërkoj Kuvendit që të më shkarkojë nga posti i 
ministrit dhe të më heqë mandatin e deputetit. Në rast të kundërt, të mbahet qëndrim për 
shpifësit konform ligjeve dhe të kërkohet ndjesë publikisht nga ajo gazetë.  

Dua të theksoj me këtë rast se gazeta “Pasqyra” edhe herë tjetër ka shkruar në adresë të 
personit tim gjëra të pasakta. Nuk jam përgjigjur, me tolerancë, në kuadrin e atmosferës 
pluraliste që ekziston sot te ne, po me sa duket kjo gazetë, me këto që shkruan (i jep vetes të 
drejtën të quhet një fletushkë), i ka vënë vetes të tjera qëllime. Ata që e drejtojnë, duke 
kritikuar verbërisht një deputet apo një qeveritar të Partisë Demokratike, fshehin insinuata 
keqdashëse, por s’kanë për të nxjerrë dot përfitime, përveç përbuzjes dhe urrejtjes së 
opinionit të shëndoshë të lexuesve.  

Të vjen keq kur lexon se kjo gazetë flet kështu në emër të punëtorëve, me të cilët unë 
jam shkrirë shpirtërisht për 18 vjet me radhë dhe s’do të lejoj kurrë të shkel mbi djersën dhe 
nderin e tyre. Po, me sa duket, kjo gazetë ka ndërruar vetëm emrin dhe është vetëm një 
pasqyrë e keqe e paraardhëses së saj, që vazhdon të dezinformojë opinionin, siç veproi edhe 
në artikullin e mësipërm të shkruar në numrin e 4558-të, në vitin e 47-të të botimit të saj.  

Falemnderit!  
Aleksandër Meksi - Vazhdojmë me pikën e rendit të ditës që kishim. Fjalën e ka deputeti 

Roland Tafili.  
Roland Tafili - Të nderuar deputetë,  
Diskutimi në Parlament i projektligjit për amnistinë e përgjithshme të paraqitur nga Ministri 

i Drejtësisë përbën një nga ato momente të rëndësishme e të vështira, kapërcimi pozitiv i të 
cilit do të tregojë vlerat e vërteta dhe urtësinë e këtij tempulli të shqiptarëve.  

Gjykimi me drejtësi e ekuilibër i kësaj çështjeje përbën një gur prove përpara popullit për 
të gjithë deputetët dhe do të nënvizoja se për deputetët e Partisë Socialiste ky moment do të 
tregojë se sa refleksione kanë bërë ata për të kaluarën, sa koshientë janë për të gjitha krimet 
e sistemit monist dhe në njëfarë mënyre do të kuptohet shkalla e rinovimit të partisë së tyre. 

Diskutimi bazë këtu është në çështjen se kemi të bëjmë me një amnisti të përgjithshme 
apo me një pafajësi të përgjithshme për të gjithë të dënuarit e ndërgjegjes, brenda dhe jashtë 



vendit. Unë mendoj se ka një diferencë të theksuar midis një amnistie dhe një pafajësie. 
Shtruarja e diskutimit thjesht për një amnisti të krijon përshtypjen se partia dhe Qeveria, siç 
thuhej në të kaluarën, po bën një amnisti si shumë amnisti, këtë herë për të burgosurit e 
ndërgjegjes. Kjo të lë të kuptosh sikur jemi në të njëjtin sistem politik, në socializëm, dhe 
shteti bën bamirësitë e veta. Në fakt nuk jemi në të njëjtin sistem politik si më parë. Jemi në 
pluralizëm politik, që po na çon në kapitalizëm, në ekonominë e tregut dhe si i tillë nuk pranon 
konceptin e të dënuarve të ndërgjegjes dhe të pikëpamjeve. Nisur nga kjo, falja e fajit politik, 
pra pranimi i amnistisë është i huaj dhe i vjetëruar, madje do ta prononconte sistemin e sotëm 
politik në mosnjohjen e gabimeve të bëra në të kaluarën. Për këto arsye Parlamenti duhet të 
prononcohet për një falje totale të të dënuarëve të ndërgjegjes, për një rehabilitim total moral, 
psikologjik e ekonomik të tyre. Një gjë do të bëjë të mundur që të gjithë ata që vuajtën 
burgjeve të ndërgjegjes, që iu sekuestrua malli dhe prona, që u gjymtuan fizikisht, që mbetën 
pa strehim të mjaftueshëm, pa arsim e kulturë, të kenë mundësi të vihen në startin e 
iniciativës private, në kushte të barabarta me gjithë shqiptarët e tjerë. Vetëm në këtë mënyrë 
kufijtë e demokracisë në Shqipëri do të shkojnë drejt atyre që ka Europa.  

Në këtë debat që po zhvillohet në Parlament bëhen insinuata kundër demokratëve, duke 
thënë se duan të kthejnë kriminelët e popullit shqiptar, të cilësuar të tillë pas luftës kundër 
okupatorit. Kërkesa për pafajësi të të gjithë shqiptarëve nuk bëhet për t’u dhënë terren 
kriminelëve, por për ta kthyer Shqipërinë në tokë të të gjithë shqiptarëve, ku ideja e pajtimit 
kombëtar të ecë përpara, sepse pa realizimin e kësaj ideje nuk mund të zgjidhen problemet e 
lëna pezull nga historia. Lufta Nacionalçlirimtare ishte një luftë për çlirimin nga okupatorët, por 
në gjykimin e kriminelëve të luftës bëhet mirë të shikohen çështjet më gjerë. Kush i çoi 
shqiptarët të kthejnë pushkën kundër njëri-tjetrit? Kush prishi marrëveshjen e tyre të 1-2 
gushtit 1943 në Mukje për unitet kombëtar të të gjitha forcave politike? Kush shtyu i pari 
kundër grupeve me pikëpamje jokomuniste etj.? Për këtë periudhë shtypi i opozitës ka 
publikuar shumë fakte për krime të kryera nga krerë komunistë kundër shqiptarëve të 
pafajshëm apo kundër krerëve të grupeve të tjera politike jokomuniste. Shumë nga këta nuk 
janë cilësuar kriminelë dhe akoma sot gëzojnë privilegje. Po me kriminelët e ditëve të sotme 
ç’bëhet? Kush janë kriminelët e Shkodrës? Kush janë kriminelët e kufirit shqiptar? Këto ditë 
Vlora është tronditur nga vrasja në nëntor të vitit të kaluar e dy të rinjve, trupat e të cilëve u 
mësua se ishin varrosur në kufi vetëm para pak ditëve. Vrasësit dhe autorët e krimit janë të 
lirë dhe gëzojnë të gjitha të drejtat e shqiptarëve të tjerë.  

Nisur nga këto, për të përligjur ndryshimet e mëdha politike dhe të ndërgjegjes së 
shqiptarëve duhet të realizohet patjetër dhënia e pafajësisë të dënuarëve të ndërgjegjes, ku 
së pari atyre t’u kërkohet falje për gjithçka që u është shkaktuar. Së dyti, të rehabilitohen 
plotësisht nga ana ekonomike, duke u shpërblyer për dëmin individual të shkaktuar. Së treti, 
jam dakord me propozimin e zotit Tritan Shehu për një obelisk në shenjë kujtimi për të 
dënuarit e ndërgjegjes dhe viktimave të regjimit. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Fadil Nasufi.  
Fadil Nasufi - Ligji për amnistinë që iu paraqit Kuvendit Popullor për miratim është një akt 

ligjor i domosdoshëm, që kërkon votëbesim de jure të ndryshimeve de facto që janë realizuar 
në vendin tonë.  

Gjatë 46 vjetëve të monizmit dhe të pushtetit totalitar u shkrua një histori. Është e qartë se 
gjatë kësaj kohe u zbatuan ligje të caktuara sipas kodeve të diktaturës së proletariatit. Nga 
optika e proceseve demokratike dhe nga raportet e pluralizmit me monizmin zhvlerësohen e 
kthehen në akuzuese të ish-regjimit në fuqi shumë ligje, vendime, parime e norma, sidomos 
ato në fushën e të drejtave të njeriut. Për këtë jam dakord me propozimin që u bë edhe nga 
deputeti Dritëro Agolli që të merret ai akt paraprak para se të kalojmë në miratimin e ligjit për 
amnistinë.  

Me diskutimet e pafund që nisëm për këtë ligj nuk bëjmë gjë tjetër veçse shtojmë më 
shumë vonimin e amnistisë e të rehabilitimit që presin të dënuarit politikë dhe rrethi i njerëzve 
të goditur nga ligji për agjitacion e propagandë apo për krime shtetërore. Nga kompleksi i 
dënimit politik nuk presim të çlirohen vetëm ata që kanë vuajtur burgjeve, por edhe ata qindra 
mijë njerëz që iu burgos e drejta e studimit për shkollë, që iu burgos liria e shprehjes, e 
zgjedhjes, e pjesëmarrjes së lirë në shoqëri, që u detyruan të jetojnë me ankthin “si e 
vlerëson partia qëndrimin tim apo të famiIjes sime”.  

Ngarkesë politike dhe përgjegjësi të fajit për të kaluarën historike binte edhe mbi moshën 
e nxënësve të shkollave të mesme, ku talentin dhe aftësinë e tyre për të vazhduar studimet e 
larta e ndalonte kriteri politik apo biografia e familjes.  



Mua më gëzon fakti që gabimet e bëra gjatë 46 vjetëve nxitojnë të dënojnë edhe disa nga 
zbatuesit më të zellshëm të këtyre ligjeve, që sot kanë zënë vend në pararojën e 
demokratëve. Po të ngushtohej kaq shumë problemi, na ngelet t’i kërkojmë falje për gabimet 
dhe dënimet politike brezit të 30 vjeçarëve. Por problemi nuk shtrohet për persona, as edhe 
në planin që t’u jepet e drejta të dënuarve e të hapen dosjet për dënimdhënësit. Fakti që 
kërkohet të merret në këtë Parlament është miratimi i projektligjit për amnisti e rehabilitim, 
duke u kthyer të drejtat e duke u dhënë shpërblimin e nevojshëm ekonomik kundrejt 
mundësisë reale të shtetit tonë.  

Në zonën elektorale nr.11, ku jam deputet, ka disa familje që me vonesë po u rikthehet 
drejtësia dhe respektimi si njerëz e familjarë të nderuar, që duhet të përfitojnë nga ky ligj. Por 
unë nuk mund t’i them popullit të zonës së Tomorit: “Bëje gati tufën me lule për të pritur Abaz 
Ermenin apo Xhelal Staraveckën”. Ndaj amnistia duhet të jetë e gjerë, por edhe e diferencuar 
qartë.  

Duke marrë shkas nga rasti që kam radhën për diskutim, kam edhe një problem tjetër. Në 
të gjitha diskutimet që janë zhvilluar për ligjet që kemi shqyrtuar, ajo që përsëritet vazhdimisht 
është kritika ndaj rrugës 46-vjeçare të Partisë së Punës dhe udhëheqjes së saj, kritika e 
distancimi nga enverizmi, nga të gjitha ato gabime e faje që ndikuan në gjendjen e sotme që 
po kalon vendi. Edhe unë si deputet i Partisë Socialiste distancohem nga ai bagazh teorik e 
praktik i gabuar e dëmprurës për popullin e kombin dhe e angazhoj veten në mbështetje të 
proceseve demokratike, në platformën dhe alternativën progresive të zhvillimit e të përparimit 
dhe në programin e Partisë Socialiste. Por më duket se sa është e dëmshme dhe e 
kritikueshme vija moniste e Partisë së Punës, me një forcë e rrezikshmëri të madhe po 
kristalizohet hajdarizmi ose gjuha e rritjes së tensioneve politike, sipas fjalimeve pa doganë të 
deputetit Azem Hajdari. Unë e shoh të arsyeshme që në emër të disa deputetëve të rrethit të 
Beratit të informoj Kuvendin Popullor për inkurajimin që u kanë dhënë zoti Hajdari dhe zoti 
Baleta fshatarëve të zonave 8,11,12 dhe 14 për të prishur e dëmtuar pasurinë kooperativiste, 
për të ndarë tokën sipas ish-pronësisë së mëparshme etj. Zoti Hajdari, si maratonomak i 
kudondodhur, nuk e ka për gjë të shajë e të ofendojë edhe deputetët e këtyre zonave, duke 
deklaruar se ka marrë përsipër likuidimin e komunistëve dhe për këtë kërkon besë në 2600 
fshatra të Republikës. A i shërben kjo paqes sociale? Mendoj se mendime të tilla zoti Hajdari i 
ka shprehur edhe në Kuvend dhe çuditërisht PD-ja nuk është distancuar nga diskutimet e tij. 
Pyes: mos është hajdarizmi baza ideologjike e PD-së?  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Mehdi Shabani.  
Mehdi Shabani - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar zotërinj deputetë,  
Kam nderin të diskutoj sot për një nga problemet më të mprehta që lidhet me vendosjen e 

demokracisë në vendin tonë. Është fjala për amnistinë dhe rehabilitimin e të burgosurve 
politikë të mendimit apo të ndërgjegjes.  

Sot kemi rastin që pas kaq muajsh demokraci fillestare të vendosim një gur solid e të 
patundur në themelet e demokracisë së mirëfilltë, të demokracisë së vërërtetë, aq të 
dëshirueshme për të gjithë ne. Kemi rastin të denoncojmë me forcë absurditetin e politikës 
gjakatare të ndjekur nga Enver Hoxha e nga Partia e Punës, të ndahemi nga ky absurditet, 
duke ligjëruar pafajësinë për të gjithë viktimat e totalitarizmit komunist e njëkohësisht duke u 
kërkuar plotësisht falje e ndjesë atyre. Kjo falje e ndjesë, në radhë të parë e me çdo kusht, 
duhet të kërkohet nga ana e Partisë Socialiste, si gur prove për të na bindur ne dhe gjithë 
popullin se është distancuar nga Partia e Punës ose nëna e saj shushunjë. Por edhe ne, 
edhe gjithë populli duhet t’u kërkojmë ndjesë plotësisht këtyre viktimave, këtyre pionierëve të 
demokracisë shqiptare, që me gjakun, mundin dhe sakrificat e tyre krijuan atë bazë të 
domosdoshme, pa të cilën nuk mund të ecnin as edhe një hap proceset demokratizuese. 
Prandaj gjatë diskutimit të këtij projektligji të kemi mirë parasysh e për këtë u bëj thirrje të 
gjithëve që jo vetëm të mos shkelim mbi gjakun, sakrificat e stërmundimet e tyre, por t’i 
vlerësojmë drejt, ashtu siç kanë qenë në realitet, duke u rikthyer pa asnjë kusht, pa asnjë 
hezitim të gjitha të drejtat në fushat morale, politike, ekonomike, materiale e kudo. Në këtë 
rast nuk them që t’u rikthejmë atyre dhe familjeve të tyre ato që nuk u takojnë, por 
përkundrazi, sado që të jemi zemërgjerë, ne s’mund t’u rikthejmë atyre gjithë çka humbën, ne 
nuk mund t’u rikthejmë jetën atyre që diktatura ua mori me pahir, ne nuk mund t’u rikthejmë 
rininë atyre që e kanë jetën.  

Në këtë rast shtroj këtu në Parlament edhe të kërkuarit falje e plotësisht ndjesë gjithë 
popullit të Shkodrës demokratike, që për 46 vjet u quajt me cinizmin më të madh çerdhe e 
reaksionit nga Partia e Punës, me Enver Hoxhën në krye, dhe si e tillë u persekutua në 



përmasa më të mëdha, më të egra e më makabre se çdo qytet apo krahinë tjetër e 
Shqipërisë. Shkodra shpagoi shpirtin e saj demokratik e paqedashës me jetën e qindra dhe 
mijëra bijve të saj më të shquar, e shpagoi me mijëra vjet burgime, e shpagoi me një terror të 
paparë në të gjitha fushat: politike, psikike, morale, shpirtërore, ekonomike, sociale, kulturore, 
artistike etj. Janë të njohura ose jo nga një pjesë e deputetëve proceset makabre të kurdisura 
nga diktatura enveriane në Shkodër, si vrasjet masive pa gjyq, me e pa vend, të malësorëve 
të Malësisë së Madhe, vrasjet masive pa gjyq,  me e pa vend, të njerëzve të zonës së 
Postribës, eliminimi total i pjesëtarëve të Grupit Komunist të Shkodrës, persekutimi e 
keqtrajtimi i tyre pa përjashtim, gjyqi famëkeq ndaj grupit të studentëve të gjimnazit të 
Shkodrës, gjyqet e përbindshme ndaj klerit në përgjithësi e në veçanti ndaj klerit katolik, si 
dhe ndjekjet pa mbarim, burgosjet, persekutimet, internimet etj. Dhe të gjitha këto për të 
mbytur me gjak djepin e demokracisë shqiptare. Rasti më i freskët është masakra e 2 prillit. 
Kjo masakër nuk ishte një rastësi, por në vazhdën e asaj politike që është ndjekur për 46 vjet 
në Shkodër. Prandaj jeta dhe gjaku i gjithë këtyre bijve që vijojnë sot deri te ylli i djelmënisë 
shkodrane Arben Broci, te trimat viganë Bujar Beshanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka 
nuk duhet të shkelen, ato kërkojnë vlerësimin më të lartë, nuk kërkojnë vetëm falje e ndjesë, 
por kërkojnë piedestal, kërkojnë vendin e merituar në historinë e demokracisë shqiptare, 
kërkojnë të pavdekësohen.  

Në projektin që paraqitet kam mendimin që të bëhet një klasifikim në dy grupe: grupi i 
personave që amnistohen dhe grupi i personave që shpallen të pafajshëm. Në grupin që do 
të amnistohen mendoj të përfshihen:  

1.Të gjithë personat, pavarësisht nga bindjet e veprimtaria e tyre që kanë kryer deri më 
29 Nëntor 1944. Këtë e argumentoj me faktin që kanë kaluar mbi 47 vjet dhe koha e ka shuar 
këtë veprimtari të tyre, të mirë apo të keqe qoftë. Me këtë logjikë shumica e shteteve pas 50 
vjetëve hapin dosjet dhe këtë e bëjnë sepse hapja e tyre pas kaq vitesh nuk paraqet asnjë 
rrezikshmëri shoqërore apo çfarëdo tjetër qoftë. Po të ecej me këtë logjikë, do të thoshim: po 
me italianët e gjermanët, që më shumë na kanë vrarë ata sesa këta tanët, s’do të kishim 
asnjë lloj lidhje diplomatike, politike etj.? Nuk jam dakord me disa shokë që thanë këtu se si 
do t’i presë zona e Tomorit, me lule apo pa lule. Këtu bëhet fjalë për një politikë të pajtimit 
social.  

2. Të amnistohen edhe të gjithë personat që ranë viktimë në luftën e tyre për ngjitje në 
shtetin monist e në Partinë e Punës.  

3. Të amnistohen të gjitha rastet e parashikuara në nenin 1 dhe të gjithë të arratisurit për 
arsye ekonomike apo për krime ordinere.  

Në grupin e dytë mendoj të përfshihen ata që u fajësuan pa faj, pra ata që do t’i quajmë 
për mendimin tim të pafajshëm. Konkretisht në këtë grup duhet të përfshihen të gjithë 
personat e dënuar për agjitacion e propagandë kundër shtetit, të gjithë personat e arratisur 
për shkak të ndjekjeve e presioneve për bindjet politike, demokratike, pluraliste e 
antikomuniste, të gjithë personat e dënuar për sabotim të imagjinuar, që nuk kanë sjellë 
pasojë ekonomike, siç janë, për shembull, grupet e naftës, personat që krijuan ose morën 
pjesë në organizata politike, persona të dënuar për moskallëzim të krimeve kundër shtetit, 
personat e dënuar për shpifje e fyerje kundër organeve më të larta të shtetit e të Partisë së 
Punës, si dhe ndaj ish-shteteve socialiste e udhëheqësve të tyre, ata që u akuzuan për 
rrëzimin e monumenteve të Enver Hoxhës dhe ata që morën pjesë në të ashtuquajturit 
manifestime e grumbullime të paligjshme.  

Të pafajshmit do të goditeshin tepër rëndë në qoftë se ne do të shpreheshim për amnisti 
zyre. Ata nuk janë fajtorë për asgjë, prandaj kategorikisht nuk pranojnë amnisti. Eshtë në 
nderin tonë si deputetë që ata t’i shpallim të pafajshëm, ashtu siç janë në të vërtetë dhe që e 
dinë të gjithë. Si të tillë atyre duhet t’u rikthehen të gjitha të drejtat, në të tëra fushat, pa asnjë 
hezitim e pa asnjë kusht dhe të shpërblehen totalisht për kohën e vuajtjes së tyre. Shpërblimi 
i tyre të bëhet madje i plotë, ndërsa për afatin e dhënies së tij mendoj që të vendosë Këshilli i 
Ministrave, sipas aftësive financiare të vendit, për një periudhë të caktuar. Mendoj që 
shpërblimi të fillojë nga të pafajshmit e viteve 1945-1950 dhe të vazhdojë duke u ngjitur në 
vite.  

Në vazhdim të këtij diskutimi propozoj edhe këto gjëra:  
Në mbështetje të propozimit të Tritan Shehut, mendoj që në qendër të Tiranës të ngrihet 

një obelisk kushtuar viktimave të diktaturës enveriane.  
Mendoj se një nga burgjet më të tmerrshme ku u mbajtën, u torturuan, u zhdukën të 

burgosur politikë, siç është ai i Burrelit, të bëhet qendër muzeale, siç janë sot të tilla 



pothuajse të gjitha kampet naziste, në mënyrë që popujt dhe brezat që do të vijnë, të njohin 
bëmat e diktaturës dhe të mos lejojnë që të lindë asnjë element i saj në të ardhmen.  

Të shfuqizohen urgjentisht të gjitha ato nene të Kodit Penal që parashikojnë dënime të 
karakterit të ndërgjegjes e të ngjashme me to, që tingëllojnë sot krejt absurde. Kështu dhe 
vetëm kështu populli dhe bota do të na besojnë se po bëjmë diçka drejt vendosjes së 
demokracisë së vërtetë. Në rast të kundërt gënjejmë veten dhe askush s’do të na e falë. 
Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka Lutfi Dautllari.  
Lutfi Dautllari - Të nderuar shokë të Kryesisë dhe kolegë,  
Në seancën e fundit të ditës së shtunë, me propozimin e Dritëro Agollit, që u mbështet 

nga zoti Ceka e Gjoni, u krijua përshtypja se u gjet një formulë e përafërt, për të cilën sot do 
të konkludonim e do të votonim. Me të drejtë populli nuk i pëlqen diskutimet e gjata e të 
pafund këtu në Parlament, aq më tepër nuk pëlqen ofendimet reciproke në Parlament, kur 
kërkojmë të vendosim paqen sociale. Unë si deputet distancohem nga ata deputetë që 
ofendojnë njëri-tjetrin reciprokisht, për arsye se këto i shërbejnë destabilizimit dhe jo 
stabilizimit të vendit.  

I ftoj deputetët të heqin dorë nga diskutimet dhe të kalojmë në konkludimin e formulës së 
propozuar nga deputeti Agolli për t’u hapur rrugë atyre ligjeve të domosdoshme, siç janë ato 
të privatizimit dhe asistencës sociale, për të cilët sot populli ka shqetësim dhe janë 
domosdoshmëri e kohës.  

Aleksandër Meksi - Dakord. A i tërheqin diskutimet shokët?  
Arben Imami - Përderisa s’ka ndonjë zgjidhje, rendi i ditës duhet të vazhdojë normalisht. 

Kush dëshiron të tërhiqet, le të tërhiqet. Kurse për atë që është rënë dakord ditën e shtunë, 
unë mendoj se nuk mund t’i komentojmë fjalët ashtu siç dëshirojmë. Në shumë pikëpamje, siç 
e shprehu zoti Ceka dhe të tjerë, kemi pika ku biem dakord, po kemi një pikë shumë të 
rëndësishme ku nuk biem dot dakord. Këtu përgjithësisht po krijohet ideja sikur Partia 
Demokratike dhe grupi i saj parlamentar janë për të përzier pushtetet, për t’u marrë 
konpetencat gjykatave, gjë që s’është e vërtetë. Në qoftë se do ta shohim problemin, ta 
shohim tamam. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Enver Naska.  
Enver Naska - Jam dakord me miratimin në parim të projektligjit të paraqitur nga Qeveria 

për amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve politikë ose të ndërgjegjes.  
Në interes të pajtimit kombëtar unë do të isha i mendimit për një amnisti më të gjerë, jo 

vetëm për të dënuarit e ndërgjegjes, por edhe për të dënuarit ordinerë, sipas propozimit që 
bënë këtu edhe shumë deputetë në diskutimet e tyre, e të ngelet detyrë e Qeverisë që të bëjë 
studimin dhe t’ia paraqesë Kuvendit Popullor për shqyrtim brenda dhjetëditorit të parë të 
muajit shtator.  

Ky projektligj që i është paraqitur Kuvendit Popullor, për të cilin po diskutojmë, është 
përgatitur muaj më parë dhe e kishte detyrë Qeveria e mëparshme. I gjej me vend të gjitha 
nenet e këtij projektligji, ashtu siç është shprehur edhe nga ana juridike që të amnistohen e të 
rehabilitohen të gjithë të dënuarit e ndërgjegjes.  

Nuk pajtohem kurrë me pretendimet e zotërinjve Berisha e Baleta, që bënë edhe 
kërcënime këtu  në Parlament, e këtë e bënë të gjithë zotërinjtë deputetë të Grupit 
Parlamentar të Partisë Demokratike, që vollën helm ndaj çdo veprimi që është bërë në të 
kaluarën. Këta zotërinj harrojnë ose ngatërrojnë pushtetin ligjvënës, domethënë atë legjislativ, 
pushtetin ekzekutiv e pushtetin gjyqësor dhe kërkojnë që Kuvendi të marrë një vendim që nuk 
i takon atij, të japë pafajësinë, e cila i takon pushtetit gjyqësor. Por zotërinjtë thonë se edhe 
gjykata nuk e ka zbatuar drejt ligjin e diktaturës së proletariatit. Unë do t’u thosha zotërinjve 
se nga gjykimet që janë bërë, mundet për këtë të ketë pasur edhe subjektivizëm, qoftë edhe 
me ndërgjegje apo edhe për vetë hapësirën që u lejonte ligji në fuqi. Të mos harrojmë se këto 
ligje ishin hartuar në atë kohë dhe duam apo s’duam ne sot ato do t’i përgjigjeshin asaj 
shoqërie, që të gjithë ne që jemi këtu kishim marrë përsipër, atë që inspironim. Sot gjërat do 
t’i shikojmë ndryshe dhe ligjet që po vendosim, shteti juridik që po ndërtojmë, do t’i përgjigjen 
demokratizimit, ekonomisë së tregut, që kështu si po na serviret, do të sjellë edhe begatinë. 
Le ta provojmë! Ashtu qoftë!  

Nuk jam kurrë me ata diskutantë të opozitës që hodhën baltë mbi të kaluarën, për të cilën 
edhe vetë kanë përplasur duart nga kushdo tjetër, kanë nxjerrë përfitime më të mëdha, siç 
janë zotërinjtë Berisha, Baleta etj. Në këto që thashë nuk kërkoj që këta të flasin si Grupi 
Parlamentar i Partisë Demokratike, meqë edhe vetë kanë qenë luftëtarë të flaktë të ideve të 



Partisë së Punës, paçka se disa muaj më parë ndërruan flamurin, pra ndërruan karakterin, e 
nga ata njerëz që ndërrojnë karakterin, askush nuk pret hajër.  

Për atë kohë që ka vepruar ligji, unë e quaj të drejtë, kurse sot nuk e quaj të drejtë, pra 
ajo vepër atëherë ishte faj, ndaj dënohej, dhe tani nuk është e drejta jonë të japim pafajësinë, 
por është organi gjyqësor që e ka këtë të drejtë. Nëse do t’i kërkojmë këtë sot Parlamentit, 
domethënë që të japim pafajësinë, nesër do t’i kërkojmë që të japë fajësinë, pra do të 
spostojmë organin gjyqësor.  

Nuk jam dakord t’u jepet amnistia krerëve të organizatave politike dhe që kanë 
bashkëpunuar me okupatorin e që iu kundërvunë Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar apo dhe 
atyre me prejardhje klasore. Nuk pajtohem me ata që kërkojnë t’i thonë derrit dajë. Jam me 
mendimin që të mbyllen dosjet për 50 vjet. Kjo do t’i shërbente edhe bashkimit e pajtimit 
kombëtar.  

Për të dënuarit politikë, ku ka edhe nga ata që kanë lyer duart me gjak, zoti Tritan Shehu 
hodhi mendimin që t’i shpallim simbol të lirisë, duke u ngritur edhe obelisk. Ose zoti Berisha 
tha që t’u kthehen eshtrat. Unë do t’u shtroja pyetjen këtyre zotërinjve: po eshtrat dhe gjakun 
e 28 mijë dëshmorëve ku do t’i çojmë?  

Sa për termin “arratisje” për ata që për arsye të ndryshme largoheshin jashtë atdheut, ajo 
u rregullua me ligjin që miratoi në maj të vitit të kaluar Kuvendi Popullor, duke u shprehur 
“kalim i paligjshëm i kufirit” dhe jam plotësisht dakord që atyre t’u jepet amnistia e të quhen të 
padënuar.  

Duke përfunduar, mbështes të gjitha propozimet që bëri deputeti Xhemal Qerimani. 
Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Naim Karriqi.  
Naim Karriqi - I nderuar Kryetar i seancës, 
Të nderuar deputetë, 
Unë nuk dëshiroj të futem në këtë analizë si kompetent e specialist, mbasi nuk jam, por 

dua t’ju kujtoj këtu se në burg ka qenë gjithë populli shqiptar, ndërsa të dënuar kam mendimin 
që kanë qenë të masakruarit, të gjakosurit, të përdhunuarit e popullit shqiptar. Për këtë duhet 
të jemi të gjithë në një mendje, nuk duhet t’ia falim sistemit dhe diktatorit që kemi pasur në 
krye, Enver Hoxhës.  

Për sa i përket projektligjit që na paraqitet këtu në Kuvendin Popullor, unë kam mendimin 
se në mënyrë të sintetizuar na e paraqitën deputetët Dritëro Agolli dhe Neritan Ceka. Ligjet e 
agjitacion propagandës, për fyerjet e organeve më të larta apo të monumenteve them që të 
hiqen nga ligjet tona, mbasi kuptohet që këto ishin edhe shkaqet që sollën këto pasoja, që ne 
i kemi vuajtur për 47 vjet.  

Unë më tepër e kam marrë fjalën për një problem që më ka shqetësuar këto ditë. Kam 
qenë në kampin 314 Bardhorë, ku mora takim me të dënuarit e atjeshëm për një ngjarje të 
jashtëzakonshme që kishte ndodhur. Kuptohet se ishte një provokacion që kishin bërë 
organet atje. Këtë e vërteton fakti që drejtoria e përgjithshme e burgjeve largoi të gjithë 
personelin drejtues për atë incident që u kishin bërë të burgosurve.  

Ne tani të gjithë po themi që jemi në një moment historik kur po zhdukim diktaturën, 
shtetin më të dhunshëm në botë dhe po ndërtojmë themelet e një shteti juridik, të një sistemi 
demokratik. Për këtë duhet të jemi të qartë se gjithë të dënuarit, edhe ata ordinerë, në shtetin 
tonë nuk janë dënuar me drejtësi, sepse qoftë rendi ose e ashtuquajtura Ministri e Punëve të 
Brendshme, qoftë hetuesia, prokuroria dhe gjykata, të gjitha këto ishin organe represive dhe 
asnjë nuk punoi për këtë popull, asnjë nuk punoi për drejtësi. Pra, të gjithë të dënuarit para 31 
marsit janë dënuar nga të njëjtat organe, askush nuk ishte për drejtësi, askush nuk ishte për 
të mbrojtur të drejtat legjitime dhe popullin.  

Në këtë moment historik të krijimit të sistemit demokratik, të një shteti juridik, një mijë të 
burgosur janë në tërë vendin. Ne si popull jemi të dëshiruar që në këtë moment të mos kemi 
asnjë të dënuar dhe themi që këtë shans historik që po i jepet popullit shqiptar me sistemin 
demokratik që po ndërtojmë t’ua japim edhe këtyre një mijë vetave, pra t’u japim shansin 
historik dhe riskun për t’u korrigjuar, ose edhe një herë shpresën për t’u bërë qytetarë të 
ndershëm të demokracisë. Mendoj se është në nderin e këtij Parlamenti dhe të vetë Qeverisë 
së Stabilitetit që të nxjerrin një ligj jashtë këtij projektdekreti, për të falur këta një mijë veta, 
për t’u dhënë edhe një herë, siç thashë, shansin historik që të vijnë në shtëpitë e tyre, të 
kthehen dhe ata në qytetarë të ndershëm për të kontribuar si dhe ne në emër të demokracisë.  

Për këtë gjë kisha marrë legjitimitetin për të folur në këtë seancë, pa dashur të vonohem, 
pa dashur të bëj gjithë ato objeksione që bëjnë zotërinjtë këtu: jo dëshmorët, jo ata. Ta kemi 
të qartë, ne jemi Parti Demokratike, jemi edhe familje dhe fëmijë-pasardhës të dëshmorëve. 



Unë që flas këtu jam me një dëshmor në familje dhe gjakun e tyre ne si Parti Demokratike do 
ta ngremë më lart në altarin e demokracisë. Na përdhunosën ata që ne do t’i shpallim tani të 
paligjshëm, ata që e vodhën, që e shkatërruan, që morën nëpër këmbë ndjenjat e këtij 
populli. Dhe ne vetë që jetojmë si varfanjakë jemi në këtë popull. Askush nga ne nuk ka 
marrë djersën e vet, kudo që ka punuar dhe luftuar. Dhe këtë e themi kudo që jemi. Prandaj 
mendoj të mos merremi me këto debate, sepse populli na dëgjon dhe nuk është e hijshme. 
Ne jemi për kombin shqiptar.  

Edhe një herë ju bëj thirrje që në këtë moment t’i falim këta një mijë veta të dënuar dhe t’u 
japim edhe atyre shansin historik. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Dritëro Agolli.  
Dritëro Agolli - Unë e mbështes dhe jam shumë dakord me Naim Karriqin që kjo amnisti 

të përfshijë edhe këta një mijë veta të tjerë që janë nëpër burgje. Pse e them këtë? Të dalin 
edhe ata që janë në burg, të fillojë një periudhë e re edhe në burgjet tona. Dhe ata që do të 
hyjnë më vonë nëpër burgje të mendohen shumë, se fillon periudha e demokracisë. Këta 
kanë hyrë që përpara nëpër burgje. Më mirë do të jetë, mendoj unë, që amnistia t’i lejojë të 
gjithë këta që të dalin nga burgjet dhe pastaj t’u japim një shans të tillë këtyre njerëzve që ta 
mendojnë shumë dhe ai që hyn në burg ta meritojë. Pse të mos e bëjmë këtë gjë? Të fillojë 
një periudhë tjetër edhe për këta.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Baki Shehu.  
Baki Shehu - Unë jam dakord në parim me projektligjin që paraqet Qeveria para nesh. 

Por desha të theksoj, së pari, që për ish-të burgosurit politikë Qeveria duhet të japë një 
pension-konpensim për një afat të caktuar.  

Së dyti, Qeveria duhet të na paraqesë një projektligj të ri për të bërë një amnisti për të 
burgosurit ordinerë. Unë kam qenë bashkë me disa të nderuar deputetë në takim me disa të 
burgosur ordinerë në Tiranë dhe për problemet që ngritën ata e gjykoj të drejtë që Qeveria të 
paraqesë një projektligj të ri për të bërë një amnisti edhe për ta.  

Së treti, për ish-të burgosurit politikë ushtarakë gjykoj se përveç të drejtave që përfitojnë 
nga ky projektligj, të përfitojnë edhe të drejtat që burojnë nga ligji “Për statusin e ushtarakut”.  

Së katërti, ushtarakët që kanë kryer krimin e largimit të paligjshëm të kufirit dhe bashkë 
me të kanë kryer edhe krimin e largimit pa leje e të shmangies nga shërbimi i detyrueshëm 
ushtarak, gjykoj që të kthehen në Shqipëri dhe të mos dënohen nga organet kompetente. 
Ushtarët e vitit të parë të kthehen pranë familjeve të tyre, ndërsa ushtarët e vitit të dytë të 
kthehen pranë reparteve. Por koha e largimit nga reparti të mos u quhet shërbim ushtarak.  

Kurse kuadrot ushtarakë të kthehen, të mos dënohen, por të punojnë në sektorë të tjerë 
të ekonomisë.  

Gjithashtu unë kërkoj nga Qeveria që së bashku me qeveritë greke e italiane të bëhet një 
marrëveshje për kthimin e ushtarakëve që kalojnë kufirin. Një marrëveshje e tillë është me 
qeverinë jugosllave.   

Njëkohësisht u bëj thirrje edhe familjeve që kanë fëmijët e tyre ushtarë, po që tani i kanë 
në shtëpi apo që do të kthehen nga jashtë, që t’i kthejnë pranë reparteve, se ka nevojë 
atdheu, ka nevojë populli.  

Mendoj që Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Rendit, Kryetari i SHIK-ut të rigjykojnë edhe ata 
ushtarakë, të cilët kanë marrë masa ndëshkimore disiplinore dhe janë liruar nga ushtria, në 
qoftë se këta plotësojnë kërkesat e statusit të ushtarakut.  

Së fundi, në Spitalin Ushtarak aktualisht ka probleme për ushqimin dhe për pajisjet. 
Kërkoj nga Komisioni i Shëndetësisë, nga zoti Tritan Shehu, por edhe nga deputeti i zonës, 
zoti Meksi, që të marrin takim me ushtarakët dhe me të shtruarit në këtë spital. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Dodë Kaçaj. 
Dodë Kaçaj - Zoti Kryetar,  
Zotërinj deputetë,  
Kur flasim për amnisti, të gjithë kemi parasysh se amnistia më e madhe në këtë shekull 

për gjithë popullin tonë është demokracia që sapo kemi filluar ta shijojmë. Kjo demokraci 
është amnistia e shenjtë që çliroi e liroi një popull tremilionësh nga burgu i errët i mendimit 
dhe regjimit komunist. Dhe tani brenda kësaj amnistie të madhe kombëtare që quhet 
demokraci, duhet të realizojmë edhe amnistinë e vogël për ata mijëra viktima të vdekur apo të 
gjallë. Prandaj në këtë seancë, si rallëherë, populli na ndjek me interes dhe shpresë, sepse 
dihet që ata mijëra të dënuar politikë janë plagë të mëdha në disa mijëra familje, plagë që 
dhembin akoma edhe sot, plagë që duhet t’i shërojmë këtu. Dhe këtë shërim, këtë lehtësim 
dhimbjesh njerëzore s’ka kush ta bëjë veçse ky Parlament.  



Zotërinj, në këto çaste na vijnë parasysh e na vrasin fort gjithë ato dhimbje, gjithë ato 
gjyqe “të drejtësisë” komuniste që ishin në ngjallje të gjyqeve të inkuizicionit mesjetar, ato 
skena të shëmtuara të kurdisura nga Sigurimi i zi i Shtetit, ato dënime kapitale dhe fatale, kur 
më lehtë këputej një kokë se një qepë, ato gjyqe ku në emër të popullit shkatërrohej e fyhej 
një popull. Të gjitha gjyqet komuniste nuk bëheshin për të dënuar fajtorin e vërtetë, heretikun, 
sepse para se të arrestohej çdo person, ai paradënohej nga dega e brendshme. Ai gjyq pra 
bëhej për të dënuar turmat, për të trembur e nënshtruar njerëzit e thjeshtë e të ndershëm. Ato 
gjyqe si të thuash ishin leksione prangash për popullin e pafajshëm. Mungonte në këto gjyqe 
vetëm turra e zezë e druve mesjetare, por më keq se kjo turrë drush ishte Burreli, ishte Spaçi, 
aty ku digjej më ngadalë e më keq njeriu, jeta e tij.  

Zotërinj, janë me qindra rastet kur malësorët e Malësisë së Madhe janë arrestuar dhe 
dënuar për motive tragjiko-komike. Në këtë aspekt Malësia e Madhe është një plagë e madhe 
e mortajës që lamë prapa. Do të më lejoni që vetëm nga romani i ri i periudhës që lamë prapa 
t’ju jap një aspekt fare të thjeshtë, që është shumë real. Kur vdiq baba Stalini, një malësor i 
zonës sonë deshi ta ngushëllonte krejt sinqerisht për këtë vdekje dhe tha: “Pastë dritë!”. Por 
partia e kërcënoi. Ai pastaj tha “Pastë rahmet”. Prapë e kërcënuan. Pastaj malësori i shkretë 
tha: “I hëngërt shpirti riqna”. Dhe pak a shumë atë ditë që Stalini hynte në mauzole, malësori 
ynë hynte në burg. Dhe pak a shumë në atë kohë kur baba Stalini dilte nga mauzoleu prej 
xhami në formë flake dhe tymi, sepse u dogj, malësori ynë i thjeshtë dilte prej mauzoleu prej 
guri në formë kufome. Shikoni, zotërinj, është për të qeshur, por dikur këto gjëra na bënin për 
të qarë si popull.  

A mjafton amnistia për këta njerëz, për këta viktima? Më duket se këtu ka mëshirë. Por jo, 
ata njerëz nuk duan mëshirë, por duan të drejtë, duan pafajësinë e tyre.  

Siç u tha edhe më parë nga shokët, edhe sot, ky ligj për amnistinë, si një aksion i gjerë 
demokratik, ka shumë probleme. Unë po trajtoj, ashtu si i mendoj vetë.  

1. Ahmet Zogu dihet që vrau gjithë kundërshtarët e tij politikë dhe më vonë këta u 
shpallën heronj, sepse e meritonin. Enver Hoxha më keq se Ahmet Zogu vrau ose dënoi më 
shumë kundërshtarë se Zogu. Lind pyetja: cilët nga ata do të amnistohen e do të 
reabilitohen? A ka heronj midis tyre?  

2. Flasim për amnisti pothuaj vetëm për të gjallët, por kemi harruar të vdekurit. A nuk 
duhet të bëjmë amnisti për të vdekurit? E kam fjalën për ata qindra të burgosur të vdekur e të 
varrosur në burgje. Është makabre, është turp. Janë disa familje të zonës sime që presin kaq 
pak prej nesh: dorëzuan njerëz, kërkojnë eshtra. A nuk duhet t’i ngushëllojmë këto familje? A 
nuk duhet t’i lirojmë të vdekurit nga burgjet? Po të duan shokët, unë i kam këta njerëz edhe 
me emra. Për këta të vdekur a ka zhdëmtim material, meqë nuk mund t’i ringjallim dot, sepse 
kanë familjet gjallë. Ka raste kur ish-të burgosurit kanë filluar të vdesin në burgje dhe kanë 
vdekur në shtëpi. Ata kanë njerëz, që kanë dhënë edhe gjak për t’i mbajtur gjallë në burg. A u 
kemi borxh këtyre njerëzve që janë gjallë pas të vdekurve?  

3. Flasim për amnisti për njerëz pothuaj të liruar ose për të vdekur, por të mos harrojmë 
se janë, siç thanë dhe shokët parafolës, mbi një mijë të burgosur ordinerë, të dënuar për 
vjedhje etj. Unë them se demokracia u takon edhe atyre që janë dënuar nëpër gjyqe të 
inskenuara, të politizuara, të fabrikuara, të manipuluara etj. Kam bindjen se në masën e 
këtyre një mijë vetave që janë dënuar për vjedhje ka shumë Zhan Valzhanë që kanë vjedhur 
për të mbijetuar. Edhe unë, edhe ju, zotërinj deputetë, po të kemi fëmjët pa bukë, nesër do të 
vjedhim që të mos vdesim. Duhet parë diçka: malësori, për natyrën që ka, nuk ka vjedhur 
asnjëherë. Tani ky malësor edhe vjedh, edhe arratiset. Pse? Përgjigjja është shumë e qartë: 
janë dënuar dhe janë brenda si fajtorë njerëz të zonës sime për një llaf goje, ndërsa fajtorët e 
vërtetë, ata që i vodhën jetën Shqipërisë, që e bënë atë refugjate, janë të lirë, jashtë burgut. 
Nga kjo tribunë unë them: jashtë të pafajshmit, në burg fajtorët e vërtetë!  

4. Janë disa të dënuar pa gjyqe, të vdekur pa varre, edhe në 50-tën, edhe në 80-tën, 
edhe pleq, edhe të rinj njëzetvjeçarë. Nënat e tyre pyesin: të paktën eshtrat e tyre ku janë?  

5. Në burg kanë mbetur shumë pak gra, shumica për faje të dyshimta, sipas nesh. T’i 
lirojmë të gjitha gratë, sepse shumica janë nëna dhe i kanë fëmijët rrugëve. Ata fëmijë nesër 
do të bëhen hajdutë, rrugaçë, sepse janë pa nëna.  

Së fundi, do të thosha që edhe me burgjet pak a shumë, si në çdo fushë të jetës që po 
fillojmë, le të bëhet terapia e shokut, ta tërheqim nga pika zero. Demokracia në këtë mënyrë 
duhet të çojë e të qërojë të gjithë blozën mesjetare të burgjeve shqiptare. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Ndue Totri.  
Ndue Totri - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  



Mirdita është ndoshta ndër zonat më të politizuara në katër dekadat që lamë pas, ku 
sektarizmi qe ulur këmbëkryq dhe vendosur me tërë peshën e vet mbi Mirditën e thjeshtë, 
patriote e të ndershme, aq sa të tjerët na quanin rreth politik. Duke i parë gjërat, siç thuhej në 
prizmin klasor, kasta burokratike në qendër e në bazë, gërmoi e gjeti kleçka biografike deri në 
kushërinjtë e rangut të 15-të, siç shprehej Balzaku. U kërkua armiku me pishë ditën me diell 
dhe aty ku s’mund të imagjinohej: “I ati ka qenë xhandar, i ka dhënë bukë reaksionit”, “familja 
e tij ka dorë në vrasjen e filanit”, “ka qenë rojtar i priftit” etj. Në këtë mënyrë motra u nda nga 
vëllezërit për së gjalli për shkak të biografisë së burrit, të prekurve s’u shkonte njeri në varrim 
etj. Me fjalë të tjera, gjakmarrja e vjetër u zëvendësua me hakmarrjen e re, që rriti dukshëm 
numrin e të deklasuarve në këtë zonë. Kjo rëndoi së tepërmi unitetin.  

Mirëpo Mirdita e kishte një shembull të mrekullueshëm të djemve të saj më të mirë, të 
cilët u ngritën me forcë kundër gjakmarrjes dhe hakmarrjes. Atë çka bënë të paharruarit 
Bardhok Biba e Ndrec Ndue Gjoka në nëntor të vitit 1946 në Kuvendin e Blinishtit, që për hir 
të unitetit kombëtar falën gjakun e vëllezërve të tyre, brezat s’do ta harrojnë lehtë. Por të jemi 
të bindur se as Bardhok Biba, as Pal Mëlyshi s’do të kishin lejuar kurrsesi atë terror të 
pashembullt që shoqëroi Mirditën pas vrasjes së tyre. Katër veta u vranë dhe dhjetë të tjerë u 
pushkatuan më 17 gusht të vitit 1949 për të paguar gjakun e heroit. Edhe të tjerë do ta 
pësonin këtë tragjedi sikur të mos ndërhynte energjikisht i ati i Bardhokut.  

Një mendim absolut e ka sunduar e vazhdon ta sundojë akoma Mirditën. Po të ishte gjallë 
Bardhok Biba s’do të ishin bërë gjithë këto vrasje, s’do të ishin dënuar disa njerëz apo familje 
të mrekullueshme, që s’e meritonin asnjëherë ndëshkimin, as ata, as pasardhësit dhe as të 
afërmit e tyre. E ç’duhet bërë në këto kushte? Rehabilitimi i tyre nga Kuvendi Popullor, dhënia 
e pafajësisë nga gjykata është pak për ta, për të ngushëlluar sadopak të gjallët e për të 
kompensuar minimalisht gjakun e pafajshëm të atyre që u terrorizuan dje padrejtësisht.  

Mirdita për shumë dekada qe kthyer në një zonë internimesh, kampesh të burgosurish 
politikë e ordinerë. Ky popull bujar u kërkon ndjesë atyre nënave, djemtë e të cilave lanë 
kockat nën tokë, dhe gjithë atyre familjeve që ndanë së bashku miqësisht bukën, kripën dhe 
zemrën me këtë popull.  

Kam mendimin se të gjithë ata të burgosur të ndërgjegjes që punuan në kushtet 
çnjerëzore të nëntokës, të fitojnë të gjitha kushtet e atyre njerëzve të thjeshtë e të ndershëm 
që punuan krah për krah me njëri-tjetrin, për të dalë në pension pleqërie, natyrisht duke pasur 
parasysh këtu të gjitha të drejtat që fitohen me këtë ligj. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Tonin Alimëhilli.  
Tonin Alimëhilli - I nderuar Kryetar,  
Zotërinj deputetë,  
Eshtë në nderin tim që të diskutoj këtu para Parlamentit për një problem kaq sublim, 

rikthimin e të drejtave njerëzore të mohuara për afër 50 vjet. Ky është rikthim i sedrës 
kombëtare, është humanizmi shqiptar që do t’i japë popullit tonë vitalitet më të madh. Por 
projektligji i paraqitur, si dhe disa diskutime që u bënë këtu, ruajnë atë subjektivizëm që ruajti 
për shumë kohë rendi monist. Vetë titulli “amnisti” s’është real, por është mjaft fyes për ata të 
pafajshëm që vuajtën terrin e vërtetë. Kë do të falë ky ligj? Të pafajshmit? A nuk i fyejmë 
kështu ata? Qëllimisht titulli i projektligjit ruan moralin e mungesës së arsyes që mbajti në 
këmbë sistemi komunist, i cili te ne do të perëndojë. Vetë fjala “amnisti” synon të shfajësojë 
politikën e ndyrë penale dhe mekanizmin e korruptuar juridik, i cili në këtë stinë të agimit të 
demokracisë duhet të lajë duart nga krimet me përmasa të një tragjedie kombëtare. Të mos 
harrojmë se ata që gatuan ligje të ndyra dhe ata që punuan me këto ligje, kanë ndotur 
ndërgjegjen, e cila mban erën e rëndë të tyre, shpeshherë edhe erën e vdekjes, ndaj duhet të 
reflektojnë bindshëm dhe me sinqeritetin demokratik.  

Projektligji për amnisti që na paraqitet, është një lloj detergjenti për të larë degët e punëve 
të brendshme, hetuesitë, prokuroritë, gjykatat, këto institucionet famëkeqe, në të cilat nuk 
është punuar vetëm me të tilla ligje e kësi stolish, por shpeshherë këtu është punuar edhe me 
urdhra partiakë, me anë të të cilëve janë dhënë edhe dënime monstruoze. Të dënuarit kanë 
vuajtur nga ligjet e padrejta dhe nga zbatimi i padrejtë i tyre.  

Eshtë detyrë e këtij Kuvendi që të specifikojë pafajësinë nga amnistia dhe të dy këta 
terma të përdoren drejt, mbasi ka pasur dy grupe të mëdha të dënuarish politikë: ata të 
ndërgjegjes, që nuk u pajtuan me ideologjinë dhe praktikat e sistemit parti-shtet, të cilëve u 
duhet kërkuar të falur, pasi janë të pafajshëm. Kurse grupi tjetër i të burgosurve apo i të 
përndjekurve që i dënoi apo i gëlltiti lufta për pushtet dhe ata që situata në Partinë e tyre të 
Punës i sakrifikoi pa dhimbje, duhet të amnistohen.  



Patjetër grupit të parë, po të duan edhe grupit të dytë, duhet t’i kërkojë falje secili që 
mbajti, përqafoi apo predikoi diktaturën e proletariatit dhe luftën e klasave. Kështu bëhet 
rinovimi. Edhe marksizmi po i kërkon të falur proletariatit botëror këto kohët e fundit.  

E rëndësishme është që mohimi i gjithanshëm, i padrejtë që iu bë të dënuarve të 
ndërgjegjes, të korrigjohet me kthimin e plotë të të drejtave qytetare për punësim, strehim dhe 
shkollim, veçanërisht me zhdëmtimin material total që mund të realizohet gradualisht për disa 
vite.  

Paragrafi i fundit i nenit 3 dhe pika “c” e nenit 4 të këtij projektligji janë mjaft të errët dhe i 
kalojnë detyrimet ekonomike ndaj të dënuarve disi si në mjegull.  

Së dyti, desha të diskutoj për një çështje tjetër. U trajtua shumë njohja e së drejtës për t’u 
kthyer në atdhe e atyre që janë larguar nga vendi ynë. Pati shumë mendime dhe diferencime 
në trajtimin e kësaj çështjeje. Një vendim i tillë është fillimi i një paqeje sociale të vërtetë dhe 
tregon se po shkojmë me kulturë drejt Europës. Toleranca për ata 100 veta që me ose pa të 
drejtë nga një dekret i vitit 1959 ndalohen të kthehen në atdheun e tyre, qoftë edhe si vizitorë, 
do të shërbejë si kapar për tolerancë që duhet t’u bëhet krimeve jashtëdimensionale që u 
kryen brenda vendit tonë në këta 46 vjet.  

Një vendim i tillë për amnisti të përgjithshme të atyre që janë larguar nga atdheu, nuk 
venit respektin ndaj gjakut të dëshmorëve, të cilët, me idealin e tyre të pastër, luftuan për liri e 
demokraci. Përkundrazi, toleranca nderon aspiratat e tyre, që u shkelën në këta 46 vjet nga 
klasa e privilegjuar e diktatorëve punistë.   

Do të pyes ata që qëndrojnë në mundësitë e vjetra anakronike: po në luftën e padrejtë 
46-vjeçare, të ashtuquajtur luftë e klasave, me tmerret e mëdha të saj, a s’pati kriminelë dhe 
kolaboracionistë me serbët, rusët, kinezët dhe nga ana tjetër a s’pati edhe viktima? Në këtë 
kohë të agimit të pluralizmit dhe të demokracisë a s’keni ju nevojë për tolerancë kur krimi me 
pafajësitë shikohet çdo ditë në rrugë, në punë e kudo? Po marrëdhëniet me shtetet që dikur 
kanë qenë fashiste, që na pushtuan e sot po marrim ndihma prej tyre, a i fyen dëshmorët 
vallë? Unë them se jo. Tashmë koha ka parashkruar shumë gjëra. Amnistia e tyre le të jetë 
provë për të bindur edhe opinionin ndërkombëtar se ne nuk jemi ata të djeshmit dhe se vërtet 
po rinovohemi.  

Duke përfunduar, shpresoj për objektivitet të deputetëve në gjykimin për vendosjen e një 
ligji sa më të mirë për të dënuarit politikë. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi -15 minuta pushim.  
 

*   *   * 
 
Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, kanë mbetur edhe 12 veta për të diskutuar, 

prandaj do t’ju lutesha që të mos përsërisim, të jemi konstruktivë në propozimet tona, për të 
bërë të mundur nesër në mëngjes që grupet parlamentare të shqyrtojnë një formulë që kanë 
përgatitur përfaqësuesit e grupeve parlamentare së bashku me specialistët.  

Fjalën e ka deputeti Ndriçim Hysa.  
Ndriçim Hysa - Të nderuar kolegë,  
Meqë formula e mbarimit të diskutimeve nuk u zgjidh, edhe unë po diskutoj, megjithëse 

kisha mendimin për t’u tërhequr.  
Projektligji “Për amnistinë e të dënuarve politikë” që marrim sot në shqyrtim, iu nënshtrua 

një diskutimi të gjatë maratonë, aq sa edhe vetë ish-të dënuarit do të jenë mërzitur me 
diskutimet tona. Më duket se këtu më tepër po anojmë nga interesat e programeve partiake 
sesa nga realiteti. Pikërisht te ky realitet e shoh edhe unë këtë ligj, mbasi e kaluara ndikoi 
rëndë mbi këta ish-të burgosur të ndërgjegjes.  

Shpesh në fëmijëri e më vonë, kur ne rriteshim bashkë me shokët tanë, luanim bashkë 
me ta, shkonim në shkollë po bashkë, shikonim që disa prej tyre veçoheshin, dhe kjo jo për 
gjëra kryesore. Ishte kjo pasojë e luftës së klasave. Dhe shumë prej tyre që unë i kam shokë, 
sot mund të ishin këtu bashkë me mua ose në auditorët e Universitetit. Ndaj them që e 
kaluara duhet parë e lidhur ngushtë me kushtet konkrete historike të asaj kohe, mbasi, sa po 
shohim e dëgjojmë, po errësohet gjithçka, po shkohet deri atje sa në emër të ish-të dënuarve 
politikë, siç e ritheksova në fillim, të nxihet gjithçka, të shpallet antikombëtare e gjithë politika 
50-vjeçare. Po a do ta besojë populli? A do ta besojmë ne ish-skllevërit e bejlerëve e të 
tregtarëve, që nga kasollja e injoranca dolëm në dritë, vazhduam shkollën e u bëmë me 
universitet? A do ta besojë mbarë popullsia e ndershme fshatare apo e qyteteve, që shkollën 
e kanë pasur falas, mjekësinë falas, kushtet e tjera sociale, ndonëse ndonjë shok do të më 
korrigjojë: minimale, por ishte ecje? Kush i thau kënetat? Kush e solli dritën elektrike? Kush 



na shkolloi ne që bëjmë politikë sot këtu në Parlament e që jemi grupe të ndryshme 
opozitare, që disa zotërinj kanë mbaruar specializime jashtë shtetit në këtë regjim antipopullor 
e kanë sot grada shkencore, nga doktorata e më poshtë? Atëherë t’i kthejnë. Po, është e 
vërtetë se nga e kaluara kemi ç’të mohojmë, izolimin tonë me botën, luftën e klasave deri në 
atë sens që u zhvillua, paaftësinë e disa drejtuesve që i pillte vetë sistemi, që fatkeqësisht sot 
vegjetojnë sa te Partia Socialiste, po ashtu me dyzina të mëdha tek opozita: Partia 
Demokratike, Partia Socialdemokrate, Partia Republikane etj., që në realitet më në hall kanë 
interesat e vet se ato të ish-të burgosurve politikë. Kjo i shërben një rivlerësimi klasor, një 
përmbysjeje klasash, që të fundosë vendin në luftë civile. Populli thotë: “Historia do të na 
ndëshkojë”. Mos, zotërinj apo shokë deputetë, boll u lodh ky truall, tani do të çlodhet, të futet 
në miqësi e në harmoni me njëri-tjetrin.  

Jam i mendimit që të miratojmë ligjin “Për amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve 
politikë” e sa më shpejt të kalojnë në gjykatë, që të marrin atë çka u takon, e pse jo, edhe të 
falen, por ama me rregull, sepse brenda tyre ka edhe nga ata që nuk e meritojnë. Jo të marrë 
pafajësinë edhe ai që i ka sjellë dëme këtij populli, që ka çuar në sabotime të mëdha, aq më 
keq të falen ish-kuislingët, pronarët e mëdhenj të tokave. Kjo do ta çonte fshatin në ish-
sinoret e mëparshme. Mos vallë ndonjë bir i ish-beut të djeshëm, i ish-pronarit tij djeshëm 
kërkon tapitë e babait, fabrikën ose vlerën e fabrikës së babait? A e beson populli këtë? Ndaj 
them të mos i ngatërrojmë të burgosurit e ndërgjegjes me ata që kërkojnë ish-pronat, që deri 
sot kanë ngrënë me çfarëdolloj mënyre e sot kërkojnë të bëhen kryekuzhinierë. Sipas të 
mençurve: “Ustai nuk e harron zanatin”. Ndaj me realizëm, me vërtetësi, me sinqeritet ish-të 
burgosurit presin zgjidhje e jo fushatë partiake. Iku koha e monizmit. Sot nuk mund të kalohet 
në një monizëm të ri. Populli të buzëqesh përkohësisht, por nuk të vjen pas. Realitetin e sheh 
çdo njeri në sy.  

Së fundi kam edhe një sugjerim për Qeverinë. Zona që unë përfaqësoj, Dumreja, ka qenë 
zonë kodrinore, por nga viti 1986 deri në vitin 1990, me një rivlerësim nga burokratët, është 
bërë një klasifikim i padrejtë duke e kaluar në zonë fushore. Tani përsëri kaloi në zonë 
kodrinore. Këtë ia sugjeroj Kryesisë së Kuvendit, në qoftë se nuk është Kryeministri, mbase 
na ndjek dhe nga televizori mbas orës 22.30. Shtroj pyetjen: Kush do t’i kthejë paratë për 5 
vjetët klasifikim të padrejtë zonës së Dumresë? Nga ky klasifikim çdo familje ka humbur nga 
6000 deri në 20 mijë lekë të reja.  

Së dyti, Qeveria të zbatojë drejt ligjin për tokën e në veçanti nenin për ndihmë ndaj 
zonave kodrinore, ku edhe Dumreja pret ndihmën e shtetit, pret ujin nga hidroenergjetiku i 
Banjës, siç u tha para se të ngrihej, pret mekanikën, pret bazën materiale. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - T’i përmbahemi temës, ju lutem!  
Fjalën e ka deputeti Franko Kroqi.  
Franko Kroqi - Të nderuar deputetë,  
I nderuar Kryetar,  
Projektligji “Për amnistinë e të burgosurve politikë” që na është paraqitur për miratim 

duhej të ishte miratuar nga Partia e Punës, e cila me kohë e ka ndier erën e demokracisë. 
Përse kjo parti nuk e bëri këtë hap, kjo është çështje e brendshme e saj.  

Në kushtet e sotme të një Parlamenti pluralist dhe të një Qeverie pluraliste të stabilitetit 
kombëtar e të distancimit nga Partia e Punës, në kushtet e pranimit të dokumenteve të 
Helsinkit dhe të njohjes në përgjithësi të të drejtave ndërkombëtare të njeriut, këtij projektligji i 
ka ikur koha. Siç e tha edhe zoti Baleta në mënyrë figurative, amnistia është një vendim që 
merr monarku për të shlyer gabimet dhe fajet e tij, gabime e faje këto të monarkut Parti e 
Punës. Në rast se disa nga ju, të nderuar deputetë të Partisë Socialiste, vazhdoni të mbeteni 
në esencë përfaqësues të Partisë së Punës, atëherë unë e kuptoj përse ju doni vetëm të 
shlyeni dhe jo të përgjigjeni. Ju thoni që kështu kanë qenë ligjet dhe ashtu janë zbatuar. Por 
harroni se edhe hartimi, edhe zbatimi i tyre është bërë nga e njëjta dorë, nga dora e 
diktaturës, nga e cila thoni se jeni distancuar. Ju harroni se kur janë dënuar këta njerëz, 
faktikisht nuk ka ekzistuar ndarja e pushtetit legjislativ me atë ekzekutiv e gjyqësor. Ju harroni 
se organet e drejtësisë, duke përfshirë edhe dikasteret që s’janë organe të tilla, hetuesit, 
prokurorët e gjykatësit, kanë qenë të detyruar, për vetë ekzistencën e tyre, të zbatojnë 
urdhrat e partisë shtet dhe kjo, për t’u dalë hakut këtyre organeve gjyqësore, u kishte lënë në 
dorë edhe nenin e politikës penale, nen i cili i shumëzonte me zero të gjitha ligjet e tjera.  

Ligji kushtetues që kemi miratuar më 29 prill 1991, kemi thënë që hyn në fuqi menjëherë. 
Pra ky ligj na ndalon të marrim vendime të kundërshtim me të për ngjarje pas datës 29 prill 
1991, por jo për ngjarje para datës së mësipërme e aq më tepër kur, siç thamë më lart, për 
dënimet e mëparshme kanë përgjegjësinë e tyre edhe organet e drejtësisë.  



Për të qenë korrektë me ligjin kushtetues të datës 29 prill 1991, ne mund të shtojmë në të 
një nen, ku t’i njohim të drejtën Parlamentit që, krahas abrogimit të ligjeve të mëparshme, të 
marrë edhe vendimet e zhdukjes së pasojave të këtyre ligjeve. Në rast se dëshironi, hajde t’i 
hapim dosjet, t’i futemi që tani rishikimit edhe një herë të të gjitha proceseve hetimore-
gjyqësore dhe të jeni të sigurt se krahas pafajësisë që duhet t’u japim shumë të burgosurve 
politikë, duhet të dënojmë edhe shumë dëshmitarë të rremë, shumë hetues, prokurorë e 
gjykatës. Mos harroni se edhe sot në organet e drejtësisë vazhdojnë të punojnë njerëz me 
mendësi e metoda të vjetra, që i kanë ca borxhe drejtësisë. Për këtë kujtoni edhe gjyqin e 
fundit të Shkodrës. Edhe ndërhyrja e zotit Berisha në esencë këtë çështje prekte, pavarësisht 
se si dhe kujt iu drejtua. Por në qoftë se zoti Abdiu ka marrë flamurin e mbrojtjes së këtij 
projektligji, që nuk do t’u njohë të drejtën e pafajësisë disa të burgosurve politikë, atëherë le 
të mbajë edhe përgjegjësinë e kolegëve të tij, qoftë edhe duke qenë vetë personalisht i 
pastër.  

Flasim për pajtim kombëtar. Edhe unë jam dakord me këtë pajtim. Por ç’do të thotë 
pajtim? Të gjithë e dimë se pajtim do të thotë kur i pafajshmi fal të fajshmin dhe e drejta 
morale për të falur i takon të pafajshmit që e ka pësuar nga i fajshmi. Pajtim jashtë këtij 
rregulli nuk mund të ekzistojë. Atëherë si e kërkoni pajtimin ju që nuk doni të njihni të 
pafajshmit? Kush kërkon që të falë?  

Të japim amnistinë, thonë disa, dhe pastaj të fillojnë të gjithë si të barabartë, nga i njëjti 
start, të shkojmë drejt ekonomisë së tregut, drejt kapitalizmit. Të më falin të pranishmit, po kjo 
është vetëm demagogji. Nuk mund të fillojë nga i njëjti start qoftë i burgosuri politik pa shtëpi, 
pa mjete financiare të mjaftueshme, pa aftësi profesionale, fizike etj., qoftë dhe punëtori apo 
nëpunësi i thjeshtë me zotin Klement Kolaneci, i cili po kërkon të bëhet afarist edhe në fushën 
e minierave e të metalurgjisë së kromit. Fatkeqësisht afaristë të tillë si zoti Kolaneci, Kapo 
etj., të maskuar e të pamaskuar, po na bëhen si shumë. Këta zotërinj kanë kohë që kanë 
startuar dhe e kanë filluar garën në mënyrë të pandershme. Sipas të gjitha rregullave të 
garës, këta startistë hileqarë duhet të skualifikohen.  

Si konkluzion, jo vetëm që nuk mund të pajtohem me projektligjin që na është paraqitur 
për miratim, por kam vërejtje edhe për zotërinjtë qeveritarë që na e paraqesin. Kjo Qeveri 
pluraliste që është miratuar, është Qeveri Stabiliteti dhe jo qeveri koalicioni, e aq më tepër të 
bëhet fasadë, pas së cilës pushtetmbajtësit partiakë po nxitojnë të marrin në dorë pushtetin 
ekonomik. Detyra e parë e kësaj Qeverie është stabiliteti. Dhe ky stabilitet nuk mund të 
krijohet pa drejtësi. Por, që të vihet në vend drejtësia, duhet të vihen para përgjegjësisë dhe 
të dënohen liderët e korruptuar të Partisë së Punës, t’u pritet rruga afaristëve të tillë, njerëzve 
të afërt, bashkëpunëtorëve të këtyre liderëve, të shkatërrohet organizimi mafioz i armës së 
sigurimit në shërbim të tyre, të dënohen vrasësit e Shkodrës dhe t’u njihet pafajësia e të gjitha 
të drejtat e tjera të dënuarve politikë për krimet e ndërgjegjes, të arratisjes, rrëzimit të 
monumenteve etj. Në rast të kundërt kjo Qeveri, pavarësisht nga përbërja e saj, nuk do të 
gjejë përkrahje në popull e nuk do të justifikojë misionin e vet.  

Sa më sipër, projektligji i paraqitur duhet të ripunohet, duhet bërë kategorizimi i gjithë të 
burgosurve politikë e jopolitikë, si dhe i të internuarve që janë të pafajshëm, nga ata që duhen 
amnistuar apo duhen falur, pa i futur të gjithë në një thes.  

Të nderuar deputetë, ju ftoj që këtë problem ta shohim me drejtësi dhe të gjejmë rrugët 
ligjore, duke abroguar ligjet e padrejta, në mënyrë që secilit të burgosur t’i jepet e drejta që i 
takon dhe që i është mohuar nga diktatura më e egër e më mizore që ka njohur ndonjëherë 
vendi ynë. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Kolë Tonaj.  
Kolë Tonaj - I nderuar zoti kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Të flasësh për të dënuarit politikë pas zotit Pjetër Arbnori, deputet i cili e ka më të provuar 

e jetuar këtë punë dhe pas sqarimeve që dha juristi specialist i ftuar këtu në Parlament, të 
them të drejtën për çdo deputet do të ishte një fije e vështirë, sepse ndonëse deputeti Pjetër e 
ka me të jetuar, ndonëse juristi e ka me të studiuar, ne të gjithë e kemi me të dëgjuar. 
Megjithatë, si deputetë të popullit, si përfaqësues të tij, me aq sa e lejon kultura juridike dhe 
njohja e secilit, çdonjëri shpreh mendimet e tij për këtë ligj, që është në provat më të mëdha 
të këtij Parlamenti.  

Dikujt këtu ose poshtë mund t’i duken këto diskutime edhe të stërgjatura. Unë do të 
mendoja se jo. Duke qenë se Parlamenti ynë është një parlament historik, duke qenë se 
deputetët që janë këtu i ka sjellë pikërisht momenti historik, them se çdo ditë që kalojmë këtu 



është një provë historike, është provë për vetë rëndësinë e këtij ligji, po është provë edhe për 
hapat që bën në drejtim të formimit të fizionomisë së shtetit tonë të parë juridik.  

Nëse çdo ligj ka anën e vet politike apo ekonomike, unë mund të them se ky ligj që kemi 
përpara, përveç anës politike e ekonomike, ka edhe anët e tjera. Ai është sa çështje nderi aq 
edhe çështje dinjiteti, është një ligj që ka brenda sa çështjen e humanizmit njerëzor, ashtu 
dhe të shpirtit të tij të tronditur. Si i tillë ai duhet vlerësuar si ndër provat më të mëdha të këtij 
Parlamenti. Kjo për vetë faktin se nga të gjitha bëmat e diktaturës së kuqe, më e egër në të 
gjitha vendet komuniste, më e tmerrshme e më tragjike ka qenë ajo që ka të bëjë pikërisht me 
jetën e njerëzve. Të famshmet ligje, që pretendohet se vetëm këto e patën fajin, duke qenë 
se ishin “përjetë të mira” afruan, martuan apo shartuan me vdekjen më tepër jetë sesa vetë 
çlirimi i vendit.  

Unë mendoj se ky ligj dhe hartimi i tij është njëra anë, ana tjetër është ajo se kush e 
zbatoi këtë ligj. Nga shumë deputetë u theksuan këto anë si të shkëputura nga njëra-tjetra, 
ndërsa unë do t’i merrja si dy anë të përbashkëta. Të panumërta qenë propozimet, montimet 
dhe inskenimet nga zbatuesit e këtyre ligjeve, të cilët çdo provokacion e quanin provë. 
Suksesi i punës së tyre varej nga ajo se sa njerëz kishin dënuar apo po dënonin. Pra ligji qe 
shumë i lig, por zbatimi i tij qe edhe më i lig, aq sa populli e fiksoi në atë që ka ligje të 
shkruara dhe të pashkruara, të cilat për të njëjtin akt, nga i njëjti trup gjykues, në të njëjtën 
kohë, të dënonin njëherë me humbje jete, njëherë me 25 vjet, njëherë me 20 vjet dhe arrinte 
puna që në të njëjtën kohë të bëhej dhe falje. Fol pastaj, për zbatim të ligjit. Ndaj edhe kur 
diskutojmë për këtë ligj, që për mua duhej titulluar “Për amnistinë dhe rehabilitimin e të 
dënuarve politikë”, dy janë momentet kyçe, mendoj unë, ku duhet të përqendrohemi:  

Së pari, të zbulohet e vërteta rreth ish-të dënuarve të ndërgjegjes nga e famshmja shpikje 
e komunistëve për nenin agjitacion e propagandë, i cili të dënonte ngado që t’ia mbaje, edhe 
po të shprehje simpati, edhe po të shprehje antipati, edhe po të shaje, edhe po të lavdëroje, 
edhe po të flisje, edhe po të heshtje. Për këtë të publikohen e të njihen gjyqet sekrete me 
dyer të mbyllura, mbi bazën e të cilave të gjykohet dhe të kategorizohen: ata që i hëngri 
ideologjia që mbrojtën dhe ata që i hëngri ideologjia që kundërshtuan. Për të parën mendoj të 
ketë amnisti, për të dytën mendoj të ketë falje, sepse këta janë fajtorë pa faj.  

Së dyti, të zbulohen përgjegjësit e të mbajnë përgjegjësinë e duhur, sepse fajtorët deri në 
kriminelë janë shpesh jo të dënuarit, por ata që kanë dënuar. Ndaj ish-të dënuarve politikë 
është mbajtur një qëndrim, që tashmë dihet, tepër diskriminues. Ngado i ka shoqëruar 
deklasimi e diferencimi shoqëror, ngado për ta është kultivuar urrejtje e përçmim, madje këto 
janë futur deri edhe në tekstet e shkollës. Ngado janë shikuar shtrembër nga organet e 
partisë, të pushtetit e të ekonomisë. Këto kanë bërë që në jetë të shijojnë vetëm vuajtje e lot, 
mjerim e varfëri, gjak e vetmi. Kanë humbur pasurinë, janë privuar nga gëzimet, lumturitë, 
dashuritë e ndjenjat njerëzore, kanë tjetërsuar karakterin e kanë kultivuar cilësi të dobëta. 
Tërë jeta e tyre shkoi në burg, tërë rinia e tyre shkoi në tortura, tërë hapat e tyre u hodhën me 
panik, aq sa në burgun e vogël, siç e quanin ata, preferonin më parë ekzekutimin me vdekje 
sesa jetën në qeli, kurse kur dilnin në burgun e madh, në burgun e jetës, kërkonin të 
ktheheshin në burgun e vogël, sepse e shikonin më të tmerrshëm.  

Me një fill shprese ata iu gëzuan demokracisë që lindi. Në të gjitha angazhimet në shtyp e 
vëmë re këtë. Fjalët më të ngrohta ua dhurojnë rinisë dhe opozitës pikërisht për këtë 
mbijetesë. Kur lexon peticionin që kanë bërë, e kupton modestinë e tyre. Unë dëgjova më 
parë deputetin Ndriçim Hysa, i cili tha që kush i bëri gjithë këto arritje dhe përmendi një sërë 
arritjesh. Ndërsa në peticionin e ish-të dënuarëve politikë thuhet që ne kemi dorë në të gjitha 
këto arritje. Siç e tha edhe Pjetër Arbnori, ata janë njerëz të penës. Prandaj edhe joshja, 
nderimi etj. duhet t’u afrohen. E kujt më parë se atyre u takon shoqata për t’u organizuar? E 
kujt më parë se atyre u takon ngrohtësia në gjirin e shoqërisë? E kujt më parë se atyre u 
takon lehtësimi sadopak i plagëve të jetës? Pas gjithë këtyre pyetjeve unë propozoj:  

1. Të funksionojë më normalisht zyra e rehabilitimit të ish-të dënuarve politikë, e cila 
tashmë, siç jemi në dijeni, formalisht është ngritur.  

2. T’u kërkohet pendesë publike nga ata që ua kanë shkaktuar e projektuar këtë tragjedi 
të pashembullt. Faktikisht në disa mjedise, qoftë rrugëve, qoftë në vende të tjera, në mënyrë 
private ka filluar njëfarë pendese nga ish-autorët e këtyre dënimeve. Por unë kërkoj që kjo 
pendesë të bëhet në mënyrë publike dhe kolektive.  

3. Kuvendi ynë, me një nen të veçantë, të shfuqizojë ligjin për agjitacion e propagandë.  
4. Për çdo diskutim që ka të bëjë me ta, pavarësisht se nga kush bëhet, të ketë pretencën 

e përfaqësuesve të tyre ose të shoqatës së tyre.  



5. Detyrimisht këtu të merren në konsideratë edhe standardet ndërkombëtare për këtë 
problem. Të përfitohet edhe nga përvoja e Lindjes.  

6. Rehabilitimi i tyre të jetë domosdo material, moral, politik e social. Ai material të fillojë, 
siç u shprehën disa diskutantë, nga të dënuarit më të hershëm, të viteve ’45, sepse ata 
natyrisht kanë mbi shpinë vuajtje më të mëdha.  

7. Trajtimi i tyre dhe i familjeve të tyre të bëhet me përparësi si në drejtim të profesionit, 
punësimit, bursave për fëmijët e tyre, trajtimit shëndetësor etj., etj. Bile këtë unë do të isha i 
mendimit, siç kishte një artikull edhe gazeta “Mësuesi”, që trajtimi me përparësi i fëmijëve të 
tyre për bursa të fillonte qysh këtë vit. Domethënë një ndër kriteret midis të barabartëve të 
ishte edhe ana shoqërore.  

8. Për efekt të llogaritjeve të pensionit, personat e dënuar të gëzojnë të drejtën e 
zgjedhjes së pagës mesatare të marrë gjatë tre vjetëve jo në dhjetë vjetët e fundit, por ku të 
dëshirojë vetë i interesuari.  

9. Të aksidentuarve, të dëmtuarve, të paralizuarve në burg t’u lidhet pension.  
Pas gjithë këtyre ndonjë mendjelehtë do të dëshironte të kishte qenë edhe vetë i dënuar 

politik që të gëzonte këto të drejta që atij i duken privilegje, por në të vërtetë janë një 
minimum jetik i domosdoshëm për t’u lehtësuar sadopak shpirti i tyre i brengosur. Megjithatë 
ky supozim do të kishte pasur një të mirë, do të na jepte mundësinë neve të gjykonim e të 
vendosnim si për vete.  

Së fundi, kam një vërejtje për të nderuarën Kryesi. Po shikoj që shpeshherë po shkelet 
rregullorja e përkohshme që ne kemi miratuar për zhvillimin e punimeve të Kuvendit Popullor. 
Po jepet fjala më tepër se një herë për të njëjtën pikë, po bëhen replika të ndryshme edhe kur 
diskutantët po flasin këtu dhe nuk po ndërhyhet nga Kryesia, plus orari që nuk zbatohet etj., 
etj., që mendoj se nuk është e përshtatshme. Kam parasysh momentin kur diskutoi deputeti 
Naim Karriqi, që nga salla i ndërhynë me fjalët “Enver Hoxha ka vdekur, nuk rron më”, që për 
mendimin tim nuk duheshin thënë. Megjithatë, po të jetë puna, mund t’ju kujtojmë thënie nga 
më të ndryshmet për ditëlindjen e Enverit, që, siç është shprehur Ramiz Alia, ka vetëm 
ditëlindje, pra vetëm një datë; mund t’ju kujtojmë Foto Çamin që thotë se Enver Hoxha ishte 
ndër ata burra, për të cilët sado të flasësh, ende i mbetesh borxhli; mund t’ju kujtojmë këtu 
Hysni Milloshin, i cili thotë që ju deputetët e Partisë së Punës jeni këtu pikërisht sepse ai edhe 
i vdekur ju dha votën dhe, së fundi, mund t’ju them se edhe Enver Hoxha, po të ishte këtu në 
vendin tuaj, kur të diskutohej për këtë ligj do të thoshte: “Mbeçin pa punë burgjet tona!” 
Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Vërejtja për të mos dalë jashtë teme vlen për të gjithë.  
Fjalën e ka deputeti Dhimitër Miho.  
Dhimitër Miho - E nderuara Kryesi,  
Të nderuar deputetë,  
Duhet të themi të gjithë: “Bekuar qoftë dita që solli më në fund momentin të merremi me 

martirët!”. Kemi dëgjuar edhe herë tjetër të bëhet fjalë për amnistinë. E prisnin me padurim të 
privuarit nga liria, e prisnin të afërmit e tyre. Ajo dikur ishte një e drejtë e sovranit tonë august 
e bujar që në përvjetorin e ndonjë feste a kush e di çfarë tjetër u hidhte dy kacidhe liri si 
lëmoshë në dorë të të uriturit, ndërkohë që gjithnjë shtonte urinë tek ata. Mungesa e lirisë 
ishte një shfaqje tjetër e urisë kombëtare.  

Sot, të nderuar zotërinj, nuk mund të bëjmë fjalë për amnisti, që e përkthyer në gjuhën e 
pastër shqipe do të thotë “harrim”. Në gjuhën juridike ka kuptimin e faljes, veçanërisht për 
krimet politike. Nëse do ta quajmë këtë ligj “amnisti”, nuk bëjmë gjë tjetër veçse fyejmë 
martirët për faje të pabëra, për torturat, poshtërimet që kanë përjetuar në vitet e diktaturës. 
Mendoni sa cinike do të ishte nga ana e qeveritarëve nëse atyre që do të arrinin të mbijetonin 
nga kampet e përqendrimit nazist të Gestapos, nga kampet e diktaturës staliniste, t’u jepej 
amnistia. Jo, zotërinj, ata nuk falen. Janë ata që duhet të na falin, ata që i rezistuan dhunës, 
ata që u zhdukën pa një proces gjyqësor, ata që sot nuk kanë as varr. Janë ata që mund të 
falin fajtorët e krimeve, ata që u burgosën e u internuan, sepse duheshin tharë kënetat e 
duhej ndërtuar kjo apo ajo vepër madhore e për këtë sistemi i planifikimit kërkonte punëtorë 
të detyruar të ndërtimit socialist. Amnistia sot në kushtet e demokracisë mund t’u jepet 
fajtorëve të këtyre krimeve dhe jo viktimave të tyre… 

... Historitë e fshatrave u ideologjizuan, u materializua artificialisht lufta e klasave vetëm 
që të kultivohet përçarja.  

Shumë njerëz u diskriminuan dhe u përjashtuan nga pjesëmarrja normale në gjirin e 
shoqërisë. Është detyra e demokracisë në fshat të rehabilitojë njerëzit e thjeshtë, që dikur 
opinionit atje iu imponua. Integrimi i ish-të dënuarve politikë në shoqëri sot duhet të bëhet me 



drejtësi shoqërore, të hiqen ligjet e diktaturës dhe t’u njihet pafajësia atyre që i kanë vuajtur, 
duke gëzuar një rehabilitim të plotë moral, ekonomik e shoqëror. Të bëhet amnistia për 
kategorinë tjetër për të siguruar një pajtim të vërtetë kombëtar. Kështu distancohemi nga e 
kaluara dhe hyjmë në familjen e Europës demokratike. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Albert Karriqi.  
Albert Karriqi - Më falni, nuk mund të vij dot atje. Të kalohet emri im kështu (e kam 

vërejtje për Kryesinë) nga pozicioni që kam qenë në këtë vend tani, nuk e di çfarë serioziteti 
ka kjo dhe për çfarë qëllimi bëhet. Kanë kaluar disa diskutime. Kisha për të thënë disa gjëra 
rreth këtij problemi, megjithatë, falemnderit për gjithçka që u bë!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputetja Natasha Lako.  
Natasha Lako - I nderuar zoti kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Kam nderin që të diskutoj nga të fundit për një nga ligjet më të rëndësishme që do të 

aprovojmë në këtë sallë dhe që ka të bëjë me kërkesën e një faljeje të përgjithshme të 
ndërgjegjes së vrarë të një populli.  

Ne kemi miratuar bashkërisht disa ligje të rëndësishme, si dispozitat kryesore 
kushtetuese ose ligjin e tokës, por nuk mendoj se mund të ketë një ligj kaq të thellë sa ky që 
depërton në këtë ndërgjegje të vrarë të kombit tonë. Prandaj mendoj se ky është një diskutim 
që na çon drejt atyre njerëzve, të cilët kanë qenë të pafajshëm dhe kjo pafajësi e tyre rrezonoi 
në të gjithë popullin, deri në zhdukjen e eshtrave dhe deri në ato shtëpi fëmijësh, ku fëmijët e 
këtyre të dënuarve politikë nuk ushqeheshin njësoj si fëmijët e tjerë.  

Unë nuk do të ngrihesha këtu të diskutoja në rast se nuk do të kisha ndier se edhe nga 
grupi i deputetëve që i përkasin shumicës dhe që mendoj se janë në pararojë të këtij rinovimi, 
ishte shumë e vështirë që ky ligj të quhej ligji i pafajësisë, por arrihet deri te një lloj faljeje. Në 
fakt nuk është fjala për amnisti, nuk është fjala për falje, por për pafajësi; nuk është fjala, siç 
dëgjuam këtu nga një palë, për zemërgjerësi e humanitet, por si deputete e Partisë 
Demokratike unë mendoj se fjala është për një të drejtë që duhet vënë në vend. Dhe pikërisht 
për këtë kërkohet pafajësia për atë që u takon.  

Eshtë në të mirë të kësaj ndërgjegjeje të vrarë kombëtare dhe në të mirë të të gjithë 
popullit tonë që para tij, nga ata që që kanë përgjegjësinë, të kërkohet falje publike. Dhe të 
vjen keq që një falje të tillë nuk e dëgjuam as në kongresin e një partie që udhëhoqi vendin 
dhe kërkoi të udhëheqë ndërgjegjen e një populli për 50 vjet me radhë.  

Prandaj në rast se kërkojmë paqe sociale, në rast se janë më të fuqishëm moralisht ish-të 
dënuarit që kanë forca morale të falin, çdo qytetar i Shqipërisë ka të drejtë të pyesë: përse një 
palë tjetër nuk ka forcë morale që jo vetëm t’u kërkojë falje, por të shpallë edhe pafajësinë e 
këtyre të dënuarve?  

Gjithashtu nuk do të isha ngritur të diskutoja në qoftë se nuk do të kisha dëgjuar e kuptuar 
nga një pjesë diskutantësh që nuk janë distancuar ende nga e kaluara dhe u thurrin himne 
disa ligjeve hipokrite, si ai i zbatuar për kalimin e paligjshëm të kufirit apo për faljen e njerëzve 
të dënuar për agjitacion e propagandë pikërisht në kohën kur në vend të këtyre ligjeve u 
përdorën plumba. Këtu kam parasysh ngjarjet e 2 korrikut dhe demonstratat.  

Mendoj se është një detyrë e përgjithshme kombëtare që të bëjmë një pastrim të plotë të 
të gjithëve për një shërim të kësaj ndërgjegjeje të vrarë, për ato ligje hyjnore të njerëzimit që 
të vështrojnë nga larg dhe që ne duhet t’i bëjmë patjetër, sepse këtu u fol shumë për 
dëshmorët, por ne në radhë të parë duhet t’u kërkojmë të falur atyre dëshmorëve tanë që 
ranë për liri dhe jo aventurierëve politikë.  

Të miratosh këtë pafajësi të përgjithshme është në nderin e kombit shqiptar, është në 
nderin edhe të atyre që pothuajse si skllevër zbatuan me bindje ligje të padrejta, është në 
nderin e dhjetëra juristëve shqiptarë, të cilët kishin fatkeqësinë e madhe që të mos e 
ushtronin ashtu si duhet profesionin e tyre.  

Mendoj se duke miratuar një ligj, ku në bazë të tij të jetë pafajësia e dhjetëra njerëzve që 
kanë vuajtur me të padrejtë, duhet të shihen edhe disa probleme të tjera. Kryesorja mendoj 
është të ngrihet ndoshta një komision i veçantë nga të dyja grupet parlamentare dhe duke 
dënuar të gjitha ligjet mizore të së kaluarës të vendosim gjithashtu nëpërmjet ligjit, sepse ne 
jemi organi ligjvënës, se si do të organizojmë një komision të posaçëm, me anë të të cilit do 
të shpallet pafajësia.  

Ligjin për amnistinë e mendoj të lidhur me shumë probleme të tjera të sotme dhe me 
problemet e punën e Sigurimit të Shtetit Shqiptar dhe në këto momente gjykoj se riorganizimi 
i SHIK-ut, i cili po bëhet dhe do të na vijë projektligji për miratimin e këtij riorganizimi, duhet 
parë nga çfarë njerëz po bëhet, cilët njerëz po punojnë në grupe pune dhe a janë të caktuar 



nga Kuvendi Popullor apo janë njerëz të komprometuar në jetën e tyre. Të më falin shokët që 
po punojnë për këtë, por unë e mendoj me shumë rëndësi çështjen se nga cilët njerëz po 
bëhet ky riorganizim.  

Gjithashtu mendoj se është shumë e rëndësishme dhe që lidhet edhe me problemet që 
po trajtojmë, çështja e dosjeve. Kam mendimin se që në këto çaste të merret një vendim nga 
Kuvendi Popullor dhe të gjitha dosjet të jenë nën kontrollin e Kuvendit Popullor.  

Po ashtu mendoj që në qoftë se do të miratojmë një komision ku gjykatat dhe juristët do 
të merren me problemin e pafajësisë, nuk e di, po e hedh si mendim që qoftë ata të Gjykatës 
së Lartë, qoftë kryetarët e gjykatave të rretheve, sigurisht brenda rregullave, të rishihen edhe 
një herë dhe të mos jenë më atë që kanë qenë të implikuar në proceset e montuara dhe të 
turpshme. Nuk po hyj në gjykimin e tyre.  

Si grua, si nënë, si qytetare mendoj se përsëri ne si Kuvend duhet të kemi forca për të 
nxjerrë një ligj që të ndalojë mbajtjen e armëve nga civilët. Të bëjmë një kontroll të tyre dhe ta 
miratojmë këtë ligj.  

Të gjitha këto i shikoj të bashkëlidhura me problemin që po diskutohet. Dëshiroj, meqë 
jam brenda profesionit tim dhe se kemi të bëjmë me një ligj të ndërgjegjes kombëtare, që 
vërtet është e trazuar dhe shprehet në forma të ndryshme, të perifrazoj një poet amerikan që 
thotë: “Kundërshtoni shumë, binduni pak, sepse bindja e plotë të çon në skllavëri të plotë dhe 
nga skllavëria e plotë asnjë popull i botës nuk del dot kurrë”. Por janë pikërisht këta të dënuar 
që e shpëtuan popullin shqiptar nga kjo skllavëri e plotë, sepse kundërshtuan, dhe pikërisht 
në këto çaste mjerë ai që mbetet në skllavërinë e plotë, që nuk largohet nga e kaluara. Unë 
përsëri u bëj thirrje pikërisht këtyre shtresave që kërkojnë të jenë të bindurit e ligjeve të vjetra, 
të çlirohen nga kjo skllavëri, sepse edhe ata janë pjesë e popullit shqiptar.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Sadedin Balla.  
Sadedin Balla - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Duhet të kesh një zemër të madhe që të ndiesh dhimbjen dhe vuajtjet e tjetrit, kur s’i ke 

provuar vetë. Prandaj diskutimet e shumë deputetëve, tek të cilët gjendet veç ndarja e 
pushteteve dhe asgjë më tepër, janë pa ndjenjë e pasion, me një logjikë mekanike dhe bosht 
formal.  

Dëgjohen me vëmendje dhe ndjen respekt për Pjetër Arbnorin e Esat Myftarin, se flasin 
pikërisht ata që i kanë hequr mbi kurrizin e tyre, në formën më drastike, padrejtësitë e regjimit 
diktatorial. Flas me ndjenjë e pasion unë e shumë të tjerë që në formë ndoshta jo aq të 
ashpër sa ata që kanë provuar burgun, por të egra, poshtëruese, diskriminuese i kemi ndjerë 
gjithë jetën privacionet që na pati krijuar sistemi komunist, të etiketuar si njerëz apo familje 
me biografi “të keqe”. Për çfarë? - pyesnim vetveten. Për çfarë? - pyesnin të afërmit e 
dashamirësit. Për çfarë? - pyesnin banorët e qyteteve tona. Për çfarë? - pyesnin 
punëdhënësit. Përgjigjja ishte unike: s’i kishim bërë asnjë të keqe askujt. Madje jo vetëm 
familja, por as farefisi. Përkundrazi, të gjithë tregonim respekt për gjyshin, babain, respekt të 
cilin e fituam te njerëzit edhe ne bijtë e tyre për punën që bënim. Por as lavdëroheshim, as 
stimuloheshim. Bile ndonjëherë, kur ndonjë drejtor apo anëtar partie guxonte të thoshte për 
ne se është i dalluar, i hiqej vërejtje për devijim nga lufta e klasave. Ndërkohë para syve tanë 
kalonin të paaftët, servilët, spiunët, që nderoheshin, stimuloheshin e sa më shumë hile e 
dredhi tregonin e manifestonin, aq më shumë fitonin detyra të larta. Para nesh kalonte ajo 
plejadë njerëzish që brenin e gërryenin këtë regjim. Mirë thonë se çdo sistem pjell 
varrmihësin e vet, varrmihës të qetë, barkaluqë, kolltukofagë, burokratë, që i kultivonte 
diktatura.  

Duhet të jesh demokrat, t’u kesh vënë gjoksin proceseve demokratike, të kesh pranuar të 
vetësakrifikohesh që të flasësh me ndjenjë e pasion për të burgosurit politikë, për të arratisurit 
e të përndjekurit e jo “demokrat” që i ka pranuar me pahir këto procese, që ke nostalgji për të 
kaluarën, që s’të zë gjumi për kolltukun që po humbet. E le të kujtojmë Hegelin, i cili thotë se 
pa pasione të mëdha nuk kryhen vepra të mëdha. Nuk do të quhej vepër e madhe ajo që po 
bën ky Parlament për martirët e demokracisë, në qoftë se ne, me vendimet që do të marrim, 
nuk do të vëmë në vend nderin dhe dinjitetin e tyre, që patjetër është i lidhur 
pazgjidhshmërisht edhe me anën materiale e financiare.  

Kuçedra e luftës së klasave, pjellë e komunistëve, bëri kërdinë më shumë se kudo këtu 
në Shqipëri nga ata që zbatonin teorinë antinjerëzore, duke e pasuruar atë më tej me dogmat 
e kuçedrës marksiste-leniniste, lloji më i egër i kuçedrës komuniste.  

Edhe në qytetin e Krujës, në malin e saj u inaugurua ose u rihap do të thoshim tyrbja e 
Salisalltegut dhe tek fliste hirësia e tij, babai i Kryegjyshatës, duke treguar se Salisalltegu 



kreu veprën e lartë njerëzore për t’i shpëtuar njerëzit e këtyre anëve nga kuçedra që kërkonte 
kurbanë për ditë e javë, muaj e vite, që po shfaroste e dërrmonte banorët, që po shkretonte 
vendin, mua dhe të pranishmëve të tjerë na vinte ndër mend ngjasimi i mirëfilltë me kuçedrën 
tonë. Tek shikoja fytyrat e qeshura të krutanëve, përshëndetjet e tyre, urimet, mirëkuptimin, 
mendoja me vete: vallë, vërtet ia premë të gjitha kokat kuçedrës komuniste apo mos i ka 
mbetur ndonjë kokë e fshehtë diku në errësirën e shpellës? Vallë, mos është ajo që 
turbullon? Vallë mos është ajo që heq shpatën e Skënderbeut në Tiranë duke kujtuar se po 
heq shpatën e demokracisë për të treguar se populli po merr nëpër këmbë heronjtë? Por jo, 
Salisalltegu, me ndihmën e popullit, nuk u shkul nga vendi pa ia prerë të gjitha kokat 
kuçedrës. Pra edhe demokracia nuk do t’ia lërë kokën e fshehtë asaj kuçedre që po heq e 
lëngon e atëherë ndoshta edhe puna jonë në Parlament do të lehtësohet.  

Bota bënte çudi për 50 vjet tek dëgjonte çdo vit që Shqipëria zinte vendin e parë në 
raportet vjetore të organizatës “Emnesti Internejshënëll” për shkeljen e të drejtave të njeriut. 
Si është e mundur në një vend kaq të vogël? Ç’ironi! Një vend i vogël kampion botëror në 
fushën çnjerëzore?! Ç’është Mandela para Mandelëve shqiptarë? Ç’është Mandela para 
Osman Kazazit tonë 44-vjeçar në skëterrë? Sa të tillë ka Shqipëria? Dhjetëra, ndoshta dhe 
qindra. Madje ndoshta jemi Parlamenti më interesant në botë. Kami brenda një Mandelë. Kjo 
na jep të drejtën që edhe vendimet t’i marrim të veçanta. S’kemi punë me Bullgarinë, as me 
Italinë, as me Hungarinë etj., sepse, siç e thashë, në fushën çnjerëzore s’kemi të krahasuar 
me asnjë vend. Prandaj duhet të marrim dhe vendimet më demokratike në botë, vendime nga 
më njerëzoret.  

Dikush këtu tregonte për një burg në formë sinosoridale të zhvillimit të luftës së klasave, 
pa e zënë në gojë Krujën e rrethin e saj, ku ajo është zhvilluar në format më banale, se nga 
kjo Krujë kishin dalë Mustafa Kruja e Abaz Kupi. Vrasje, burgime, internime nga viti 1945 deri 
në 1955-n, burgime për bombën e hedhur më 1951-shin, burgime se vizitonte Hrushovi 
Shqipërinë, burgime e internime në vitet 1966-1967 kundër fetarëve, burgime e internime se 
botohej libri i Enver Hoxhës “Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë”, burgime e internime ky 
ishte refreni pothuaj i përditshëm në Krujë. Bile kohët e vona ndonjë partiak i nderuar, si për 
xhelozi, se kishte marrë pjesë në luftën partizane, u turrej këmba-këmbës krutanëve që 
shkonin në vendet fetare, duke mbushur dosjet pa fund, i ndihmuar nga spiunët e tij të 
përçudnuar. Luftonte ky partizan i kohëve të vona me tradhtarët krutanë që s’po zbatonin 
mësimet e baba Enverit. Madje Kruja e ndihmonte këtë partizan në përpilimin e fjalimeve, se 
ato fillonin e përfundonin me Merlikët e Kupët. Por këtu, të mos i hamë hakun, kuçedra filloi të 
hante edhe këlyshët e vet. Në këtë pikë duhet bërë kujdes, se kasta e gjeneralëve të 74-ës ia 
mori shpirtin popullit, po aq sa edhe Enver Hoxha. Prandaj trajtimi i të burgosurve politikë të 
bëhet i diferencuar. Të gjitha fatkeqësitë erdhën nga diktatura dhe ligjet e saj.  

Këtu shumë deputetë derdhin mllef kundër bejlerëve, se ata, sipas tyre, do të vijnë të na 
skllavërojnë. Medet për ty, o Gjergj Kastrioti, që të quajtën Skënderbe, për ty, o Ismail 
Qemali, që të thanë Ismail Bej, për ty, o Isa Bej, o Avni Rustem, o Naim Bej etj., etj., sepse nuk 
do të ambientohemi për të hyrë në histori! Historia na ka mësuar se kushdo që kundërshtonte Enver Hoxhën, 
qoftë person partiak apo organizatë, merrte vulën tradhtare. Në këtë prizëm as Balli Kombëtar 
dhe as Legaliteti s’mund të quhen tradhtarë, as krerët e tyre.  

Për të plotësuar një boshllëk që e kërkon “Zëri i popullit”, po ju kujtoj në emër të popullit të 
Krujës se në shtatorin e vitit 1941 Abaz Kupi mori pjesë në Këshillin Nacionalçlirimtar për 
bashkimin e kombit në luftë kundër okupatorit, pa dallim feje, krahine e ideje, qe iniciator për 
thirrjen e mbledhjes së Mukjes, për bashkimin e të gjitha forcave të vendit për luftë kundër 
okupatorit dhe për një Shqipëri etnike. Kur Partia Komuniste me Enver Hoxhën, me urdhër të 
serbëve, denoncuan marrëveshjen e Mukjes, pra tradhtuan interesat e kombit duke mohuar 
Kosovën, Abaz Kupi u shkëput nga Këshilli Nacionalçlirimtar, që e udhëhiqnin komunistët, 
dhe me shqiptarët e ndershëm përkrah vazhdoi luftën kundër okupatorëve. A nuk është turpi i 
kohës që gjithë pjesëtarët e familjes së tij kanë bërë rreth një mijë vjet burg e internim? 
Djemtë e Abaz Kupit e kanë afirmuar veten bashkë me kështjellën e demokracisë, kur për të 
paaftët krijojmë alergji dhe inteligjenca duhet të jetë në shkallën më të lartë, që të çojë 
përpara e të arrijë majat më të larta. Dhe, për mendimin tim, Presidenti ynë i pari është 
dakord që këta të vijnë, kur thotë se atdheu ka nevojë për mendjen e të gjithëve. Por unë kam 
një problem: Vallë, a po vonojë të vijnë për ta çuar para këtë vend? Vallë, a po vijnë ata 
djemtë e bejlerëve që t’i shpëtojnë fshatarët nga uria, varfëria e qorrsokaku ku i futën bejlerët 
dhe pashallarët e kuq? Për disa që i ha meraku për çiftin Abaz-Xhemal (Herri), unë po ju 
them se fëmijët e Abazit e të Xhemalit janë rreshtuar në një front kundër diktaturës së kuqe. 



Të gjithë po e shohim se populli ynë është bërë politikan. Siç thotë edhe Presidenti, ne nuk e 
hamë dot sapunin për djathë. Ai e kupton se ju bëni thirrje për luftë klasash. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, më konkretë! Fjalën e ka deputeti Stavri Frashëri.  
Stavri Frashëri - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Vendi ynë hyri në KSBE. Qeveria aderoi të firmoste dokumentet kryesore të demokracisë 

botërore, ku shënohen të drejtat dhe liritë e njeriut.  
Partia Socialiste u rinovua e u distancua nga pjesa e ligë e Partisë së Punës, e dënoi 

diktaturën, por lë në harresë ligjin e agjitacion-propagandës, ligjin për shkeljen e kufirit pa 
leje, ligjin për mbrojtjen e statujave me automatikë etj. Këto ligje kanë bërë kërdinë në 
popullin tonë. Ato i shërbyen diktaturës që jetoi me gjak, vuajtje e kufoma qindramijëshe.  

Për të dalë në një mendim për këtë projektligj duhet të shohim këtë masë të frikshme 
njerëzish në ç’kushte është: e pasigurt, pa shtëpi, pa punë, pa pension. Dëgjojini dëshirat e 
saj. Janë shumë zemërgjera, nuk kërkojnë hakmarrje, duan vetëm drejtësi. E drejtësinë e 
vendos ky Kuvend pluralist. Mos kini frikë se do të ngatërroni atributet e tre pushteteve. Së 
pari, këto ligje do t’i deklarojmë antipopullore, antidemokratike dhe do t’i nulifikojmë.  

Mendoj që gjykata të nxjerrë listën e të gjitha viktimave të pafajshme që janë dënuar dhe 
t’i shpallë të pafajshëm këta martirë. Kjo është një llogari fare e thjeshtë. Viktimat, siç thashë, 
janë zemërgjera, ato kërkojnë fillimisht emergjencat për të jetuar, ato e kuptojnë se rininë, 
familjen, lumturinë nuk mund t’ua rikthejmë. Vetëm në këtë mënyrë mund të vazhdojmë me 
amnistinë e personave të tjerë.  

Propozoj që të mos e zgjatim me debate të pafund, por të votojmë për nulifikimin e këtyre 
ligjeve antipopullore e antidemokratike. Po të dëshironi, shkoni e bisedoni me të burgosurit 
dhe do të shikoni vetë që hiqen zvarrë, janë pa pension, pa bukë, pa shtëpi, të cilat ua kanë 
rrëmbyer komunistët. Prandaj, ju lutem shumë, këtë drejtësi ta vëmë në jetë. Kaq kisha.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Lufter Xhuveli.  
Lufter Xhuveli - U bë gjatë që po diskutojmë për këtë ligj. Në të vërtetë të gjithë po e 

ndjekim me shqetësim dhe më duket se gradualisht kemi filluar të ndiejmë vërtet të tërë, 
pjesë-pjesë, shkallë-shkallë, kush më shumë e kush më pak, atë dramë që kanë përjetuar të 
gjithë të dënuarit nga ligji, do të thosha, i pamëshirshëm e i paarsyeshëm i agjitacionit dhe 
propagandës. Është gjykuar si është gjykuar në kohën e vet, fakt është se tani jemi të 
ndërgjegjshëm që ai ka qenë një ligj i gabuar dhe në sajë të këtij ligji të gabuar janë dënuar 
njerëz në mënyrë të gabuar. Pra, bashkohem me atë mendim që është thënë këtu, 
pavarësisht nga kush është thënë, se njerëz të pafajshëm janë bërë me faj dhe kanë vuajtur.  

Nuk bashkohem aspak me ekstremizmat që janë shfaqur këtu dhe ngado që janë 
shfaqur, me disa që duan të zbatojnë plagë të së shkuarës dhe t’i ngacmojnë ato, që s’më 
duket e arsyeshme, apo deputetë të tjerë të cilët bien në kontradiktë me tërë ndryshimet dhe 
qëndrimet që po mbahen tani. Janë bërë gjithë këto ndryshime, tërë këto përmbysje, që do të 
thosha se janë të arsyeshme, të pranueshme, të justifikueshme, të imponuara nga koha dhe 
zhvillimet.  

Kemi kaq ditë që këmbëmgulet këtu, do të thosha, në mënyrë të paarsyeshme. Në fund 
të fundit, duhet të vendosim në bazë të ligjit që kemi në diskutim, logjikën, arsyen, zemrën. 
Derisa pranojmë të gjithë së bashku që ligji ka qenë i gabuar, logjika të shpie që këta janë 
dënuar në mënyrë të padrejtë. Atëherë janë të fajshëm apo të pafajshëm? Logjika të shpie 
gjithashtu që duhet të jenë të pafajshëm. Në rast se mund të ketë nga këta që janë dënuar në 
këtë kuadër, disa që janë me faj, a nuk ia vlen barra qiranë që në një kohë kur ata kanë dalë 
nga burgu, në një kohë kur ata mund të kenë vdekur, për hir të kësaj shumice që vërtet janë 
dënuar në mënyrë të padrejtë, të mos zëmë tani t’i shpiem njerëzit nëpër dyert e gjyqeve në 
rast se themi që janë 8 mijë veta, qofshin prej këtyre të jenë dhe 4 mijë gjallë, atëherë a është 
njerëzore të pranojmë që këta 4 mijë veta të nisin të venë derë më derë nëpër gjyqe, ashtu 
siç u tha këtu, për të kërkuar pafajësinë e tyre? Si mund të pajtohemi me faktin që kanë 
vuajtur në mënyrë të padrejtë dhe tani t’ua shtojmë akoma më tepër, kur themi që duam të 
vendosim drejtësinë dhe demokracinë?  

Ma do mendja që jemi të gjithë të një mendimi që kjo punë të zgjidhet për së mbari. 
Mbetet puna e mekanizmit, si do të zgjidhim problemin, që të mos bjerë në kontradiktë 
Parlamenti me të drejtën e organeve gjyqësore, pra të mos ngatërrojmë pushtetet.  

Në fund të fundit do të propozoja që të mbyllen diskutimet me kaq sa janë bërë deri tani, 
mbase u bënë dhe shumë, por mendoj se ia vlente barra qiranë, qoftë edhe për të 
ndërgjegjësuar një pjesë të madhe të opinionit, që nuk është i përpunuar në atë shkallë që 
duhet për këtë çështje dhe Komisioni i Ligjeve e i të drejtave të njeriut të përpiqet për të gjetur 



një zgjidhje juridike dhe të na e paraqesë nesër, të cilën ta votojmë qoftë në parim, qoftë 
konkretisht e ta mbyllim këtë çështje në favor të dhënies së pafajësisë të gjithë atyre që janë 
dënuar në këtë mënyrë. Nuk kam parasysh këtu ata të dënuar, siç u tha edhe nga parafolësit, 
që kanë lyer duart me gjakun e popullit ose ata që kanë bërë krime të njohura, të publikuara, 
të pranuara, të evidentuara.  

Ky do të ishte mendimi dhe propozimi im. Pra komisioni përkatës, ndoshta nesër në një 
mbledhje të veçantë të tij, ta shikonte këtë punë dhe në konsultim me juristët e me 
institucionet juridike që kemi këtu, të na jepte një zgjidhje të pranueshme. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Ridvan Peshkëpia.  
Ridvan Peshkëpia - Mbas diskutimeve të të nderuarve Berisha, Imami, Ceka, Myftari, 

Arbnori e së fundi Xhuveli, është e vështirë për mua të gjenden gjëra të reja për t’u thënë. 
Por, sidoqoftë, desha të shpreh krenarinë që më jepet mundësia të jap disa mendime për 
këtë ligj, i cili ka qenë ëndrra e shumë e shumë viktimave përtej hekurave të kryqëzuar, përtej 
detit, si dhe e familjeve të tyre në fshatrat e internimit. Jam krenar, gjithashtu, që jam në 
grupin e deputetëve të Partisë Demokratike, e cila pa dyshim është forca politike kryesore që 
bëri të ndryshojë politika e shtetit shqiptar ndaj krimit të ndërgjegjes dhe viktimave të ligjeve 
të përbindshme që polli komunizmi në Shqipëri. 

Ligji, me saktësinë e tij, me logjikën e tij të ftohtë sado i mirë të jetë, është diçka krejt 
tjetër, mendoj unë, nga mënyra se si shoqëria, me ligjet e pashkruara, mund t’i integrojë ata 
në ingranazhet e saj. I takon këtij Kuvendi, mendoj unë, që të aprovojë një urdhër apo 
medalje për të gjithë ata që për fjalën e lirë, për luftën për demokraci vuajtën tortura në 
burgjet e tmerrshme. Le të jetë ky një shpërblim moral i pakrahasueshëm, që do t’i 
shndërronte këta leprozë politikë të djeshëm zyrtarisht në qytetarë të nderuar të Republikës 
së Shqipërisë. Them zyrtarisht, pasi moralisht populli ka kohë që ua ka dhënë këtë status. 

Mbështes fuqimisht idenë  e ngritjes së monumentit të viktimave të ndërgjegjes, të 
viktimave të luftës së  klasave, të atyre që sot, të gjallë apo të vdekur, kemi detyrën t’u japim 
vendin që u takon në shoqërinë e re shqiptare. Mbështes ngritjen e këtij monumenti në 
qendër të Tiranës, në piedestalin e ish-monumentit të diktatorit, që u shkaktoi aq vuajtje atyre, 
familjeve të tyre dhe gjithë popullit. Do të ishte një veprim kuptimplotë ky për të dëshmuar se 
ky vend po zëvendëson diktaturën me demokracinë, diktatorin me demokratët. 

Me mijëra janë ata demokratë të cilët kaluan pjesën me të madhe të rinisë së tyre në 
burgje dhe me kontributin e tyre bënë shumë për këtë vend. Të shumtë ishin ata të cilët lanë 
jetën galerive e kënetave. Të shumtë ishin ata që, ndonëse dolën të gjallë, nuk patën 
mundësi as të shkollohen, as të kualifikohen, jo më si bijtë e pushtetmbajtësve, po as si 
bashkëmoshatarëve të tyre të thjeshtë. Nuk mundën të arsimohen për shkak të luftës së 
klasave as bijtë e tyre dhe as nipërit e në këto kushte nuk mund të flitet për integrim të plotë 
të tyre në jetën e vendit pa marrë masa diferencuese në favor të tyre. Në rast se pjesa më e 
madhe e fëmijëve të viktimave nga brenda radhëve të Partisë së Punës mundën të 
arsimohen për shkak të pozitës së derinjëfarëkohshme të prindërve të tyre, fëmijët e atyre që 
i rezistuan pushtimit komunisto-sllav të vendit, fëmijët e anëtarëve të grupit të deputetëve, 
fëmijët e nacionalistëve, të antikomunistëve etj. ndodhen sot në rangun e qytetarëve të dorës 
së dytë. Është detyra jonë që t’u japim përparësi të drejtave të tyre për arsimim e punësim 
deri në dikasteret më të larta shtetërore, jo për të krijuar ndonjë shtresë të re të privilegjuar, 
por për t’u dhënë vendin që u takon e që u është mohuar padrejtësisht, vendin e qytetarit të 
nderuar.  

E gjithë Shqipëria është dëshmitare e edukatës së lartë morale, patriotike e qytetare që 
ata kanë demonstruar vazhdimisht. Ata patën rrisk përbuzjen e urrejtjen, minierën e 
bujqësinë. Por edhe kur ndokush nga fëmijët e tyre arriti të shkollohej, ai do të studionte 
përgjithësisht për minierë e agronomi, dhe kur ndokush prej tyre diplomohej, atë e priste 
miniera apo fusha. E ata kanë punuar pa ngritur kokën në frontet më të vështira, ndonëse 
bashkëmoshatarët e tyre, shpeshherë më pak të aftë, merrnin degët universitare më të mira, 
bursa për studime universitare e pasuniversitare për jashtë.  

Ka ardhur koha që edhe për ish-të persekutuarit të livrohen bursa e degë të preferuara, 
si: mjekësi, drejtësi, gjuhë të huaja, shkenca të natyrës etj. Është detyra e komiteteve 
ekzekutive pluraliste që me elasticitet të japin kontributin e tyre në këtë drejtim për të 
pakësuar dhimbjet e tyre, por edhe jona si Kuvend për t’i mbështetur ata ligjërisht. Dhe nuk 
duhet harruar se shumë nga ata rrjedhin nga familje tradicionalisht patriote, intelektuale e 
luftëtare për çështjen kombëtare.  

Janë dëgjuar në këtë Kuvend shumë zëra për mospërfshirje në këtë ligj të krerëve të 
Ballit e të Legalitetit. Dua t’u them këtyre deputetëve që të mos e shohin historinë e 



Shqipërisë me syzet e Partisë së Punës dhe të Enver Hoxhës. Historia shumë shpejt do ta 
tregojë, siç po e tregon përditë, se kush kanë qenë dhe kush janë ata bij të këtij vendi që i 
kanë dashur të mirën e kush e ka shitur atë. Desha të kujtoj se midis atyre krerëve që 
aludohen kanë qenë patriotë të mëdhenj e bij heronjsh, si Mithat Frashëri, i biri i Abdyl 
Frashërit, Hasan Dosti, arkitekti i Mukjes, Abaz e Bahri Omari, iniciatorë të lëvizjes patriotike 
në vitet ’45 në vendin tonë. Të gjithë ia kushtuan jetën e tyre çështjes kombëtare e ylli i tyre 
polar ka qenë bashkimi kombëtar, që sot është ndër pikat kryesore të programeve të të gjitha 
partive. Në kushtet e pluralizmit është e paprarueshme që armiqtë e PPSH, PS, të 
komunistëve e të Enver Hoxhës të vazhdojnë të quhen armiq të popullit. Ta kenë të qartë të 
gjithë se në rast se historinë e bëmë fitimtare në Shqipëri, fitimtare është demokracia.  

Kërkoj me forcë që ky ligj të përfshijë të gjithë ata shqiptarë, të cilët nuk kanë lyer duart 
me gjak shqiptari, pavarësisht se çfarë funksionesh mund të kenë pasur në organizata apo 
parti të ndryshme, që PPSH-ja i ka shpallur si armike e tradhtare.  

E pranoj idenë se ne të gjithë, kush më shumë e kush më pak, kemi përgjegjësi për 
gjendjen e krijuar. Por si gjithmonë për të kënaqur komunistët do të doja t’u jepja atyre pjesën 
e luanit në këtë përkatësi. Ndërsa partisë sime meritën e ndryshimit të politikës së shtetit ndaj 
demokratëve të martirizuar apo viktimave të diktaturës.  

Absurditeti vazhdon të na shoqërojë në punën tonë. Në rast se shpallim amnistinë, ne 
nuk u kemi hequr aspak të drejtën gjykatave të vazhdojnë të krijojnë viktima të reja. Dhe më 
absurde është se ne anëtarët e opozitës, me sulmet tona kundër PPSH-së dhe udhëheqësve 
të saj të shtetit, vazhdojmë të shkelim përditë nenin 55 të Kodit Penal për agjitacion e 
propagandë. Kjo e ul seriozitetin e Kodit tonë Penal. Prandaj, për t’i hapur rrugën ligjore këtij 
ligji amnistie, për ta bërë atë sa më serioz e të efektshëm, është e domosdoshme të shembim 
bazën ligjore që polli viktimat, nenin e agjitacionit e të propagandës, i cili tani është i 
reformuar, ashtu sikurse dhe hartuesit e tij. Dua të them se pafajësia është ajo që u takon më 
shumë se çdo gjë këtyre demokratëve të martirizuar. 

Ligjet e agjitacion propagandës dhe të tentativës për arratisje nuk janë veçse ligje 
antikushtetuese e këta bien ndesh edhe me Kushtetutën e vitit 1976, sado brutale që ishte 
ajo ndaj të drejtave të njeriut. Veç asaj, ato bien ndesh edhe me të gjitha konventat 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, disa nga të cilat herët a vonë janë nënshkruar edhe 
nga shteti ynë. 

Së fundi, nga kjo faltore dua të shpreh konsideratën më të lartë për demokratët e 
martirizuar dhe t’u uroj atyre gjithë të mirat në jetën e re që po çelet për to. I falënderoj edhe 
deputetët për vëmendjen. 

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Mark Nokaj. 
Mark Nokaj - I nderuar Kryetar, 
Të nderuar deputetë, 
Ndiej një sadisfaksion të madh kur dëgjoj në këtë Kuvend nga të gjithë deputetët, 

pavarësisht se në ç’parti  bëjnë pjesë, kur dënojnë aktet e shëmtuara që iu bënë këtij populli 
fatkeq për 40 vjet nga regjimi totalitar komunist i përbindshit Enver Hoxha. 

Të nderuar deputetë, është e pamundur që në këtë Kuvend të madh të mos kemi parë e 
dëgjuar prej çdo deputeti për viktima e plagë të rënda në këtë popull. Mjerisht kam jetuar në 
atë zonë ku populli i saj ka pësuar drama e tragjedi tejet çnjerëzore, duke filluar qysh ditët e 
para të çlirimit e deri në vitin 1950. Jam dëshmitar okular në vrasjen e Babë Rexhës (Rexhë 
Deliut), burrë i ndershëm, burrë i mirë, burrë që qe mjaft i lavdishëm, i respektuar e i nderuar 
prej gjithë zonës ku unë banoj dhe të gjithë rrethit të Krujës. U vra nga forcat e veta që e 
shoqëronin. Për 50 orë populli i Gurëzit u ngujua nga forcat e Sigurimit në kishë, ku iu 
nënshtrua masakrave më çnjerëzore. Së fundi, para këtij populli u vranë 10 burra pa gjyq nga 
më të mirët e fshatit. Në mes tyre edhe i rrituri jetim, 23 vjeçar, kryetari i rinisë së fshatit 
Nikollë Dedë Koleci. Në fshatin e Gurëzit është familja e Mirajve, që zë vendin e gjashtë në 
Shqipëri nga numri i viktimave të shkaktuara nga regjimi tashmë i falimentuar.  

Vlerat dhe rëndësia e projektligjit që paraqet Qeveria dhe që po diskutohet, janë me 
përmasa të mëdha. Por kur shihen plagët, viktimat, burgjet, censurat, autocensurat e 
shkaktuara, duhet ta thellojmë gjykimin tonë. Megjithëse një pjesë e madhe e viktimave është 
e pakthyeshme, sepse janë të vdekur, ata janë martirë, siç janë dëshmorët e Luftës 
Nacionalçlirimtare.  

Neni famëkeq, i zi i agjitacionit dhe propagandës bëri kërdinë. Tre nga priftërinjtë e fshatit, 
me gjyq të inskenuar, u vranë. Është e njohur se të gjithë priftërinjtë e mjerë u bënë kurbanë 
të murtajës komuniste. Plaku i shkretë 80-vjeçar, kur u dënua për agjitacion e propagandë me 
20 vjet burg, tha: “Mosni, bre burra, se do të vdes përpara e do t’i mbetem borxh gjykatës e 



ne nuk e kemi për nder t’i hyjmë tokës me borxh!”. A do ta ketë përshkruar ndonjë histori që 
djali 16-vjeçar vritet duke kaluar kufirin dhe si për lavdi, lakuriq, lidhet me tela me gjemba në 
spondin e makinës dhe për hir të vigjilencës revolucionare e shëtisin fshat më fshat duke 
mbledhur popullin e duke i thënë: “Ja, kështu e pëson çdo njeri që prek kufirin e shenjtë”. 
Këto tragjedi nuk mund të përshkruhen. Vetëm, o Zot, të dalë një Shekspir që të thurë këto 
lavdi të përbindshme të komunizmit në këtë vend të shkretë. Ja, pra, kështu u thur lavdia e 
Partisë së Punës, kështu u thur lavdia e Komitetit Qendror, e Byrosë Politike, lavdia e dy-tre 
herë hero të popullit, arkitektit të pavdekshëm të këtyre krimeve më çnjerëzore, Enver 
Hoxhës.  

Ne kemi afro 4 muaj në këtë Kuvend dhe nuk ka asnjë deputet që nuk distancohet të 
paktën me fjalë nga të tilla veprime, qoftë edhe nga ato ekonomike. Është shumë vonë, por 
më mirë vonë se kurrë.   

Ligji për agjitacion e propagandë duhet të hiqet e të dënohet, sepse s’do të kishte deputet 
këtu gjatë jetës në këtë Kuvend që të mos dënohej, në qoftë se do të ishte në fuqi ky ligj, si 
ata të Partisë Socialiste, me zotin Dritëro Agolli në krye (më fal që po të përmend emrin), 
ndërsa ata të Partisë Demokratike po e po. Por edhe vetë Kryesia me zotin Aleks, për 
mosdenoncim, që sipas xhaxhit Enver, janë më të rrezikshmit armiq.  

Sugjeroj që t’u kërkohet të falur të gjithë të dënuarve politikë, të ngrihet një përmerdore 
madhështore në Tiranë, në vendin ku ishte diktatori Enver Hoxha, t’u jepet shpërblim të 
burgosurve politikë, strehim, kushte jetese dhe t’u kthehen pasuritë që u janë sekuestruar, si 
dhe të gjitha dorëshkrimet, sepse kemi priftërinj që kanë shkruar vepra të mëdha për historinë 
e vendit.  

Propozoj që të zgjidhet një komision pluralist në qendër e në rrethe për të përcaktuar të 
gjitha viktimat e diktaturës komuniste, të përbërë edhe nga përfaqësues të ish-të burgosurve 
politikë të forumit për të drejtat e njeriut, të klerit katolik, mysliman e ortodoks. Unë mendoj, 
zotërinj deputetë, se ky komision do të kryejë një punë të madhe, qoftë dhe për ata të listës 
me 207 veta, duke përfshirë edhe Zogun. Ai vërtet vrau shumë kundërshtarë të tij demokratë, 
por ama Enveri zhduku nga faqja e dheut qindra e mijëra demokratë. Për ditëlindjen e Zogut 
na jepeshin ëmbëlsira, ndërsa për atë të xhaxhit Enver na jepej aksion në ujë e në baltë. 
Shyqyr, unë nuk jam as zogist, po kurrën e kurrës enverist. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Ismet Ferizaj.  
Ismet Ferizaj - Në këtë orë të vonë nuk dua ta lexoj diskutimin që kam përgatitur. 

Megjithatë, me qenë se e kam regjistruar emrin, dua të shpreh disa mendime.  
E nderuara Kryesi, kësaj radhe nuk e kam kritikën karshi jush, por karshi disa deputetëve 

që lëshojnë sallën. Është bërë e zakonshme që këtu të shfaqen dy shtresa: një shtresë e 
privilegjuar që po i regjistron emrat që herët e po i bën diskutimet, pastaj vjen shtresa tjetër 
më pak e privilegjuar, dhe në fund kërkojnë madje edhe t’ua mbyllin gojën të tjerëve duke 
thënë: “Mos diskutoni më, se mjaft është diskutuar për këtë ligj”, pra duke ua hequr dhe atë të 
drejtë legjitime që ua ka dhënë populli për të shprehur mendimin e tyre. Unë e di se ka njerëz 
shumë të mençur dhe më pak të mençur. Por ama në këtë sallë kam bindjen e plotë se të 
gjithë ata që kanë ardhur këtu janë të aftë t’i shprehin mendimet e veta për atë që i ka çuar 
populli.  

Ky ligj mua më duket pak i mangët. Unë kam pritur diçka tjetër. Siç kam biseduar me 
juristët, nuk unifikohen tre problemet: ai i pafajësisë, i amnistisë dhe ai i faljeve. Unë kam 
pritur që, pavarësisht se kush e ka në kompetencë, gjykata apo Kuvendi, duke hequr ato ligje 
që kanë ekzistuar, që shpesh njerëzit po i quajnë ligje famëkeqe, të vendosim edhe 
pafajësinë për të gjithë ata që janë të pafajshëm e që e meritojnë atë pafajësi. Do të ketë 
amnisti për të gjithë ata që duhet të amnistohen, do të ketë falje për të gjithë ata që mund t’i 
falë dikush, Presidenti a ndonjë tjetër.  

Me sa po dëgjoj e po kuptoj, shpeshherë po ngatërrohen problemet. Në këtë sallë nuk ma 
merr mendja të ketë as edhe një deputet nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike që 
të jetë dakord të falen, për shembull, kriminelët. Ose, aludohet ngandonjëherë që dikush po 
kërkon që kriminelët e Luftës Nacionalçlirimtare të falen e të quhen të pafajshëm. Jo. Në të 
gjitha kohërat ka pasur kriminelë shqiptarë, të cilët populli shqiptar kurrë nuk i ka falur. Akoma 
ekzistojnë e do të ekzistojnë histori tradhtarësh, kriminelësh, të cilët nuk i falim dot kurrë. 
Edhe në kohën e sotme do të ekzistojnë ata që s’i falim. Ne do të kërkojmë pafajësinë për ata 
që janë të pafajshëm, amnistinë për ata që mund të kenë gabuar e mund të ndreqen dhe falje 
për një pjesë që mund të ndreqen, e po s’u ndreqën, le ta marrin dënimin dyfish!  

Për këtë ligj, qofsha i gabuar, po mua më duket se kanë punuar ndoshta edhe ata njerëz 
që kanë punuar pikërisht për ligjin e agjitacionit dhe të propagandës. Vetëm se e kanë kthyer 



në krahun tjetër. Tani unë jam i mendimit që ligjet më shumë t’i nxjerrin gjykatësit dhe juristët 
sesa Akademia e Shkencave. Se ligje nxirrte edhe Akademia e Shkencave në Jugosllavi dhe 
i zbatonte me përpikëri qeveria dhe kuvendi serb. Nuk duhet të priremi nga ajo që dikush ka 
qenë i aftë për të nxjerrë ligje dhe o burra t’ia japim atij. Ato t’i shikojnë e t’i korrigjojnë juristët 
e sotshëm me mendime përparimtare demokratike.  

Unë jam i mendimit që njëfarë pafajësie duhet ta fitojë gjithë kombi shqiptar, jo vetëm ata 
që janë brenda vendit, por edhe ata jashtë, sepse e diskutojmë Enverin si diktator, por Enveri 
ka pasur njëfarë elite të vogël, e cila gjithë popullin, kombin shqiptar e ka mbajtur të izoluar në 
njëfarë kampi dhe as nuk e la të dalë jashtë, as të kontaktojë me të tjerët, as nuk ia dha të 
drejtat, as nuk e shpërbleu për atë punë që kishte bërë. Kështu që në njëfarë mase krejt 
populli shqiptar, brenda kufijve të sotëm të vendit, edhe ajo pjesë e Kosovës, e cila me të 
vërtetë nuk i ka pasur të drejtat që i kanë takuar, mbase ia ka mohuar Enveri dhe klika e tij e 
ngushtë lart, ka qenë e shtypur dhe e dënuar.  

Pafajësi duhet të kërkojnë patjetër të gjithë kosovarët që janë arratisur dhe kanë ardhur e 
jetojnë në Shqipëri pas vitit 1948. Pse? Sapo kanë ardhur, kanë ndejtur nëpër kampe. Janë 
të njohur tre kampe famëkeqe në Shqipëri, që nuk e besoj t’i ketë pasur fashizmi, kampi i 
Llakatundit në Vlorë, kampi i Semanit në Fier dhe kampi i Çermës në Lushnjë, të cilët kanë 
qenë apostafat për gjithë kosovarët që kanë ardhur në Shqipëri. Nuk ma merr mendja të ketë 
shpëtuar ndonjë kosovar pa hyrë në këto kampe. Atëherë këta kosovarë që kanë ardhur si të 
pafajshëm duhet ta fitojnë pafajësinë, sepse erdhën njerëzit që luftuan për liri e demokraci në 
Kosovë, ata që iu kundërvunë serbit dhe klikës së Titos në atë kohë që i shtypte dhe i 
shfrytëzonte. Nuk ma merr mendja që këta kosovarë të kërkojnë amnisti, por duhet të marrin 
patjetër pafajësinë, sepse kanë qenë të pafajshëm. Edhe janë burgosur. Këta dikush i ka 
burgosur. Atëherë këta njerëz duhet të përgjigjen. Megjithatë, populli shqiptar është një popull 
zemërgjerë dhe nuk ka kërkuar që t’i hyjmë edhe një herë dënimit të dikurshëm, por kërkon 
që të paktën atë pafajësi ta marrë në kohën e sotme, në kohën e demokracisë.  

Edhe një problem tjetër dua ta theksoj, se më kanë porositur kosovarët. Shumë kosovarë 
më kanë thënë që ta ngresh në Kuvend. Po diskutohet në disa qarqe, në disa rrethe, që 
kosovarët e kanë dashur Enverin. Është e vërtetë që janë shprehur gjithmonë për Enverin 
dhe për mirë, por kosovarët kanë unifikuar atë Enver si udhëheqës të popullit me atdheun, 
me kombin. Në qoftë se ata kanë folur dhe e kanë dashur Enverin, të jeni të bindur se kanë 
folur dhe kanë dashur kombin, sepse ky njeri që ishte udhëheqës i kombit, i popullit shqiptar 
në atë kohë, personifikonte një komb të tërë, një popull të tërë, një atdhe të tërë. Sot të jeni të 
bindur se ata e kanë kuptuar shumë qartë dhe e dinë shumë mirë se ai nuk mund t’i 
përfaqësojë, as s’i ka përfaqësuar kurrë, as atdheun, as kombin shqiptar. Prandaj ata 
kërkojnë që të kuptohet ky distancim i plotë, e kanë dashur, e duan dhe do ta duan atdheun 
gjithmonë, por jo Enverin si njeri.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Emanuel Heba.  
Emanuel Heba - Edhe pse u bënë shumë diskutime, mendoj se ne si deputetë kemi 

detyrë të shprehim qëndrimin tonë për këtë ligj kaq të rëndësishëm, i cili ka të bëjë me paqen 
sociale që duhet vendosur në vend dhe me konceptin tonë lidhur me këtë ligj që paraqiti 
Qeveria.  

Unë jam plotësisht dakord me mendimet që kanë shfaqur shumica e deputetëve të 
Partisë Demokratike lidhur me qëndrimin që mbahet për këtë ligj. Unë nuk e quaj të drejtë 
këtë ligj që ka paraqitur Qeveria. Dua të dalë qartë që ne nuk kërkojmë amnisti për njerëzit e 
dënuar për agjitacion e propagandë, pra për ish të burgosurit politikë, por kërkojmë që ata të 
marrin pafajësinë, sepse kanë qenë të pafajshëm. Kjo është një gjë shumë e qartë. Dhe më 
duket se edhe shumë deputetë të Partisë Socialiste e paraqitën këtë gjë shumë thjeshtë e 
shumë qartë.  

Megjithatë, edhe pse del e qartë, më duket se po abuzohet në mënyrë shumë të keqe 
nga mjaft deputetë dhe krijohen insinuata, të thëna të tilla për t’ia veshur palës tjetër. 
Konkretisht prej fillimit deri në fund është abuzuar, duke thënë se Partia Demokratike kërkon 
të falë kriminelët e luftës. Të tërë e kanë parë dhe e themi me plot gojën që ne distancohemi 
nga kriminelët e luftës. Kriminelët e luftës mbeten kriminelë lufte, ata i ka dënuar populli, i ka 
dënuar historia dhe do të mbeten gjithmonë të dënuar. Pra, ta kenë të qartë të gjithë dhe këtë 
e bëj që ta dëgjojë më tepër populli nëpërmjet televizorit sesa të dëgjoni ju që jeni në sallë, 
sepse ju e  dini shumë mirë. Dhe pikërisht fjalën e kam marrë që të protestoj për këtë abuzim 
që është bërë nga deputetët e Partisë Socialiste. Mua më duket se kam të drejtë të bëj këtë 
protestë, sepse me të vërtetë kështu është abuzuar.  



Për sa u përket qëndrimeve që mbahen lidhur me forcat nacionaliste që mund të kenë 
qenë në kohën e luftës, unë ashtu siç dënoj Enver Hoxhën për krimin që ka bërë, që e shiti 
Shqipërinë te serbi, ashtu dënoj edhe Ballin Kombëtar që nuk gjeti forca të luftonte krahas 
Partisë Komuniste kundër okupatorit, por bashkëpunoi me okupatorin. Përderisa bashkëpunoi 
me okupatorin, për mua ata i ka dënuar historia dhe nuk i fal. Por, ama, në këtë rast do të 
respektoj ato mendime nacionaliste që mund të kenë pasur disa njerëz të Ballit që duhet të 
luftojmë për gjithë Shqipërinë.  

Mua më duket se edhe zoti Xhuveli e paraqiti shumë qartë. Ne kërkojmë që të ketë 
pafajësi dhe jo vetëm amnisti. Mendoj që, ashtu siç u propozua, të dy grupet parlamentare 
ose Komisioni i Ligjeve të gjejnë një formulë, e cila të mos ketë konsensus në këtë çështje 
parimore. Unë si deputet i Partisë Demokratike nuk pranoj kurrë konsensus duke abuzuar në 
këtë drejtim. Domethënë të gjithë ish të dënuarit politikë, përveç kriminelëve që kanë bërë 
krime kundër shtetit, sabotime, duhet të falen. Ky është qëndrimi im ndaj kësaj çështjeje.  

Nuk dua ta zgjas më tepër, retorikë nuk dua të bëj, se koha nuk është për retorikë, por 
pozicionet i kemi të qarta. Nesër, po pati mundësi, të na jepet një formulë e plotë, që të mos 
ketë konsensus kompromisi. Ne do ta mbështesim Qeverinë, por do ta mbështesim për ato 
ligje të drejta, kurse për ligjet që shkelin të drejtat, parimet themelore demokratike, nuk kemi 
pse ta mbështesim. Falemnderit!  

Medin Duraj - Kam vetëm një fjalë. Sa për protestën e zotit Heba, ai ta gjejë një herë 
gjuhën me zotin Balla e me zotin Peshkëpia për okupatorët e për ata të tjerët, pastaj ne jemi 
dakord, e tërheqim, në qoftë se e kemi rënduar zotin Heba. Por ta gjejnë, që të flasin me një 
gjuhë të paktën, se ndryshe na foli zoti Heba, ndryshe shokët e tjerë.  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Teodor Keko.  
Teodor Keko - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Ky projektligj për amnistinë e të persekutuarve politikë, siç po shihet, na hapi shumë 

telashe, na ndau prapë në dy pole, na riarmatosi me fyerje e kërcënime ndaj të dyja palëve, 
nxori në pah një rudiment tonin, hakmarrjen absurde me injorancën. Dhe kjo është e 
kuptueshme.  

Amnistia në fjalë shënon vdekjen përfundimtare të diktaturës në Shqipëri. Ajo shënon 
vdekjen e këtij oktapodi, të cilit ne ia premë përfundimisht me këtë amnisti ventuzat 
gjakpirëse. Ne sot kemi nxjerrë në bankën e të akuzuarve disa ish-ligje kriminale. Por ato 
janë në letër bixhozi. Nga njëra anë është ligji kriminal, nga ana tjetër është banda e Enverit. 
Të dy njëlloj janë, kriminelë patologjikë.  

Kjo amnisti është një ngjarje historike për Shqipërinë tonë të drobitur. Ajo shënon hapjen 
e një gjyqi human e madhështor të Nyrenbergut shqiptar. Këtij Nyrenbergu i tremben shumë 
njerëz në këtë vend, të cilët e dinë se kur të flasë e vërteta në gjyq, iks bej me nam do të dalë 
një “engjëll” i vockël para Enverit. Beu me emër kishte nja 2 mijë njerëz që ia punonin pronat 
e tij kundrejt pagesës. Enveri kishte 2 milionë skllevër që ia punonin pronat tona kundrejt 
asnjë pagese. Unë shtroj pyetjen: Cili bej është më i rrezikshëm për popullin tonë, beu i parë 
apo beu i kuq? Kjo sikur s’na pëlqen ta pranojmë burrërisht.  

Nëse e duam Shqipërinë e nesërme të begatë, europiane, duhet të pranojmë polarizimin 
e shoqërisë, pasurimin e të aftit dhe varfërimin e dembelit. Dihet se pasurohet ai që ka mend 
dhe që nuk është parazit. Ky grup përbën elitën e një raceje njerëzore. Ne akoma do ta 
urrejmë e do ta luftojmë me tërbim këtë elitë vetëm se ka qenë dhe është e pasur? Atëherë 
ne jemi për progres apo për regres?  

Amnistia e përgjithshme do të shpallet nesër. Ajo do të shprehë dashurinë e popullit tonë 
për lirinë e mendimit të njeriut dhe urrejtjen e tij për diktaturën e çmendur, që të impononte 
edhe mendimin bashkë me veshjen e trupit.  

Fatkeqësisht disa njerëz në këtë sallë nuk e duan demokracinë, sepse ajo do të zhdukë si 
me magji barazinë banale që vihet re edhe në mes nesh. Kur një kushdo fyen një mjek të 
shquar, kur nga injoranca, pa gjë të keq, provokohen personalitete të shquara të shkencës e 
të politikës sonë, sepse deri më sot qejfi i monizmit idiot ka qenë të futen në një vathë të 
edukuar dhe të paedukuar, të aftë dhe të paaftë. Këta të paaftët nuk e duan demokracinë, 
sepse të kthyer si biçim bejlerësh donkishoteskë s’duan t’i braktisin pronat e tyre fitimprurëse, 
që ua la bujarisht për administrim Enveri, rrethet, ndërmarrjet, kooperativat etj. Shikoni ç’ka 
ndodhur këto ditë. Me ta marrë vesh ish-kryetarët monistë të rajoneve se do të 
shkarkoheshin, shpërndanë me ngut dhjetëra autorizime banimi, sipas interesave të tyre. A 
nuk është ky një veprim kriminal që fut në sherr një qytet të tërë? Të paaftët nuk e duan 



demokracinë, sepse ajo po i lë pa punë dhe po i kthen me të drejtë në profesionet origjinë që 
ata kishin përpara se të uzurponin atë pushtet shtetëror apo partiak që nuk e meritonin.  

Këtu u ngrit problemi i deputetëve të mbetur pa punë. Kjo u quajt luftë e re klasash dhe 
shantazh ekonomik. Mua më vjen turp që kemi deputetë të papunë në këtë Parlament, 
mirëpo Parlamentin nuk e kemi zyrë pune. Për shembull, ne mund të kishim deputete pa 
punë sot Lenka Çukon. Unë e di që ajo ka qenë brigadiere fushe brilante, aq sa i ra në sy 
edhe elitës së PPSH-së. Pse të mbetet pa punë Lenka kur e heq partia e saj nga funksionet 
partiake? Ta marrë shatin e të bëhet prapë bujkeshë e përparuar. Puna është nder, jo turp. 
Prandaj Parlamenti ynë s’ka punë me të papunët. Ai e ka për nder të ketë anëtarë të tij njerëz 
që punojnë ndershmërisht, pa përçmuar profesionin.  

Amnistia jonë, ngado të rrotullohemi ne, pavarësisht nga dëshirat tona, ka si hije të trupit 
të saj pafajësinë. Një i dënuar për bindje politike kundërshtare është i pafajshëm. Mua 
sinqerisht më vjen keq që në këtë sallë shpesh flitet me profanizëm, pa njohur as historinë e 
djeshme e as ligjësitë që mund të ndërtojnë të nesërmen e Shqipërisë europiane. Këtu ka 
raste që flitet qesim, me gjuhën e teksteve ordinere të djeshme për mbretin Zog, për familjen 
e tij dhe për ish-familjet e pasura shqiptare. Mbreti Zog mund të jetë më i keq ose më i mirë 
nga ç’e dimë ne. Për shembull, Kushtetuta e Ahmet Zogut ishte humane dhe model për ne 
sot, kurse ajo e Enver Hoxhës ishte kriminale. Me Kushtetutën e Zogut, të nderuar deputetë, 
ne do të kishim hyrë në KSBE që kur ajo u formua. Këto anë pozitive dhe ato negative t’i 
tregon qartë vetëm historia. Gjithashtu asnjë prej nesh besoj nuk e ka lexuar vendimin e 
deputetëve të vitit 1946 për motivimin e moskthimit të tij. Prandaj nuk është në nderin tonë të 
flasim për këto çështje kardinale pa shfletuar asnjë faqe literaturë serioze për to. Nuk është 
mirë t’u besojmë verbërisht trilleve të diktatorëve e të flasim “kodra pas bregut”, siç dëgjova 
disa herë në këtë sallë, për shembull, shokun Enver Naska, që përmendi shifrën e servirur 
nga diktatori se kemi 28 mijë dëshmorë të Luftës Nacionalçlirimtare. Kjo nuk do të thotë 
absolutisht asgjë. Dëshmori është dëshmor me zemër e mendje, jo me plagë. Në një luftë 
nacionalçlirimtare, ku hyjnë të mbrojnë atdheun qindra mijëra njerëz, pak rëndësi ka sa vriten, 
mund të vriten 100, mund të vriten të gjithë. Populli ynë i trajton dëshmorë të gjithë ish-
partizanët e ndershëm, të gjallët e të vdekurit.  

Është mjerim i madh të identifikosh tërë bejlerët e pasanikët me xhahilët e me shushunjat 
e tjera. Kjo mua më duket rrugaçëri. Është njëlloj sikur t’i trajtosh të barabartë si Enverin e 
shërbëtorët e tij dhe të gjithë ish-anëtarët e PPSH. Mos harroni se Skënderbeu ka qenë bej. 
Bej kanë qenë edhe vëllezërit historikë Frashëri, Ismail Qemali, Isa Boletini me shokë. Ne nuk 
duhet të biem në grackën e Enver Hoxhës, i cili shkatërroi familjet e mëdha shqiptare që 
kishin lindur intelektualë të shquar, sepse këto familje ishin kundër çmendurisë së tij. Pra ai 
veproi si Hitleri me çifutët. Dhe në vend të tyre krijoi familjet Hoxha, Çuko, Stefani e të tjera 
familje, që me mungesën e shkollimit e të kulturës e drejtuan këtë vend si feudalë fillestarë 
dhe e sollën në këtë pikë të hallit. Na hoqën edhe atë anë të ekzistencës shoqërore, 
edukatën e punës. Tani edhe ne do të vazhdojmë t’i terrorizojmë ish-familjet e mëdha 
shqiptare? Kriminelët nuk kanë punë të shkelin në Shqipëri as sot, as mot. Ama listat e 
kriminelëve nuk i harton një individ, po historia. Ne duhet ta kemi parasysh historinë. Biografia 
e Abaz Kupit ka edhe faktin që ka luftuar me armë në dorë kundër fashizmit okupator më 7 
prill 1939 në Durrës. Ai ka qenë dhe anëtar i Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar që u krijua 
në Pezë. Përfundimisht me Enverin atë e ndau Mukja. Ne të mos nxitohemi. T’i referohemi 
një herë historisë dhe të gjykojmë: cili nga këta të dy kishte të drejtë për Mukjen? T’i 
shënojmë të gjitha, t’i vëmë në peshore, pastaj të vendosim. Ne nuk jemi një Parlament 
jetëgjatë, na mungon edhe koeficienti i domosdoshëm kulturor për një parlament, jo për fajin 
tonë, por për kushtet në të cilat doli populli ynë në këto zgjedhje.  

Në kushtet kur kompetenca përgjithësisht në këtë sallë mungon për problemet e mprehta 
shoqërore, urgjentisht Parlamenti duhet ndihmuar nga specialistët me materiale serioze 
konsultuese. Këtu historianët duhet të paraqesin një studim vërtet shkencor për familjen 
mbretërore, që ne të mos vendosim në hava për fatin e saj, por me këmbë në tokë e me 
mend në kokë. Historinë dihet se e bëjnë ata që janë në front. Te ne historianët janë detyruar 
me dhunë si në kohën e Zogut dhe në kohën tonë për ta shtrembëruar historinë. Prandaj 
populli ynë, madje dhe ne, jemi të infektuar në këtë pikë. Detyra jonë e shenjtë, si Parlamenti 
i parë pluralist pas kaq kohe nën diktaturë, është dezinfektimi i popullit shqiptar, qoftë edhe 
duke humbur përkohësisht reputacionin tonë personal. Duhet pohuar publikisht se i pasuri 
është produkt i aftësive të tij personale dhe patriote, sepse ai, qoftë bej apo tregtar, duke 
pasuruar vetveten, pasuron atdheun e tij. Ky paragjykim i djeshëm nuk është në nderin tonë 
të ngrerë krye në këtë Parlament. Atij që nuk ishte kolaboracionist në luftë, që e përzunë dhe 



ia morën përdhunshëm pasurinë e vënë me djersë, të mos kemi turp t’i themi: të kërkojmë 
ndjesë për ç’të bënë prindërit tanë. Kjo është e ndershme, jo t’u nxjerrim nofka të tjerëve që 
boll kanë hequr prej nesh. Është në nderin tonë si Parlament t’i nxjerrim të ndershmit nga 
listat e zeza të kriminelëve dhe të futim në to kriminelët e vërtetë që na i kanë shitur për 
engjëj.  

Unë propozoj që amnistia dhe falja të shoqërohen me gjyqe kundër kriminelëve monistë 
dhe me dënimet e tyre. Ky është borxhi i parë që ne si Parlament dhe Qeveria jonë u ka ish 
të përndjekurve politikë. Nga kjo katastrofë morale Shqipërinë e shpëton vetëm një gjyq i 
ndershëm i tipit të Nyrenbergut. Ne s’duhet t’i trembemi këtij gjyqi. Do të ishte në turpin tonë 
të përjetshëm që ish të dënuarit politikë të vazhdonin ta braktisnin atdheun, që e deshën aq 
shumë, të deziluzionuar nga moskujdesi ynë për ta, siç po bëjnë këtë vit, gjë që nuk u 
raportua këtu në Parlament, duke përtypur vargjet tragjike të “Këngës së lamtumirës” së 
Bajronit, e cila thotë: “S’qaj për gëzimet që humbas, rrezikun që më vjen, po vetëm qaj se nuk 
lë pas asnjë që lotin vlen”. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Bardhyl Reso.  
Bardhyl Reso - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar deputetë,  
Për sa i përket karakterit sociologjik, ligji për amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve 

është ligji më i rëndësishëm që do të miratojë Kuvendi Popullor, sepse lidhet në radhë të parë 
me çlirimin shpirtëror e pastaj atë material të një pjese të madhe të popullit tonë, i cili është 
trajtuar në mënyrë çnjerëzore për më shumë se 50 vjet.  

Mund të jetë rast unikal në historinë e popujve, në raport me popullsinë, që edhe 
Shqipëria zë vendin e parë krahas Bashkimit Sovjetik të periudhës së Stalinit për ndjekje 
penale, gjyqe të sajuara, internime dhe denigrim të personalitetit njerëzor. Patër Zef Pëllumbi, 
klerik katolik i dënuar me 28 vjet në burgun e Burrelit, më ka thënë: “Sipas të dhënave të një 
oficeri të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe ai i dënuar po në atë burg, në 
Shqipëri deri në vitin 1974, që filloi “zbulimi” i veprimtarisë armiqësore në kulturë, në art, në 
ekonomi e në mbrojtje, ka pasur 500 mijë dosje në Ministrinë e Punëve të Brendshme”.  

Traumat psikike e fizike, pa përmendur ato shpirtërore e materiale, janë pothuajse të 
pariparueshme për ata që i kanë pësuar. Po për çudi sot deputetët e Partisë Socialiste, ish të 
PPSH-së, kërkojnë të bëhen zbatuesit më shembullorë të ndarjes së pushteteve legjislative e 
gjyqësore dhe pikërisht ata që nuk kanë njohur asnjë lloj mbështetjeje ligji përveç porosive të 
sekretarëve të komiteteve të partisë dhe të Sigurimit të Shtetit. Në Shqipëri, Kushtetuta dhe 
ligjet kanë qenë krejt formale. Ekzistonte liria e fjalës, dhe pa thënë asnjë fjalë përfundoje në 
burg. Ekzistonte deri në vitin 1976 ligji për lirinë e besimit, të ushtrimit të fesë, por u 
shkatërruan të gjitha institucionet fetare, u vranë e u burgosën të gjithë klerikët dhe çdo 
besimtar fanatik, sepse kështu desh populli i mallëngjyer nga fjalimi programatik i Enver 
Hoxhës në shkurt të vitit 1967. Të tilla veprime janë bërë vetëm gjatë kryqëzatave, 
inkuizicionit dhe pogromeve të çifutëve, pra në periudhat më të errëta të historisë botërore. 
Në Shqipëri hetuesit, prokuroria, gjykatat kanë qenë vegla të verbra të diktaturës enveriste, të 
cilat bënin vetëm politikë penale dhe nuk zbatonin edhe atë legjislacion penal, sado i gabuar 
që ishte. Dëshira e dikujt vendoste për dënimet maksimale për të gjitha nenet e Kodit Penal. 
Nuk e kuptoj ndërgjegjen juridike të këtyre punonjësve të “drejtësisë”, prandaj po përsëris dhe 
një herë propozimin që kam bërë edhe më parë për largimin nga të gjitha këto organe të ish-
punonjësve më të zellshëm dhe kryesorë të drejtësisë socialiste.  

Kanë kaluar 50 vjet dhe disa shokëve deputetë u duket e padrejtë e johumane që të 
amnistohen të gjithë të dënuarit, po ata po zvarritin daljen para gjyqit dhe dënimin e atyre që 
kanë bërë krime kundër popullit deri ditët e fundit. Historia e Shqipërisë është e falsifikuar. 
Falsifikatori më i madh i saj është Enver Hoxha së bashku me kalemxhinjtë e tij, që akoma 
nuk marrin guximin e s’kanë kurajë të fshijnë rreshtat e gënjeshtrave të shkruara, prej nga 
nxirren menjëherë të pafajshëm të gjithë “armiqtë” e partisë e të popullit të shpallur nga Enver 
Hoxha.  

Mendoj se ligji për amnistinë dhe rehabilitimin duhet të ketë një nen kryesor, atë që do të 
dënonte veprimtarinë antikombëtare e antinjerëzore të Enver Hoxhës, duke filluar nga krijimi i 
partisë, organizimi i Konferencës së Pezës, i Mukjes, i Bujanit, i mbledhjes së Beratit, i 
prapaskenave me të dërguarit e Titos për bashkëpunimin ekonomik, financiar e ushtarak me 
Jugosllavinë, shitja e Kosovës si gjatë luftës dhe pas saj, lufta kundër intelektualëve më të 
mirë të vendit gjatë luftës, në vitet e para të Çlirimit dhe deri në fund të jetës së tij. Po 
përmend vetëm grupin e deputetëve. U dënuan intelektualë e patriotë si Kokoshi, dr.Enver 
Sazani, Sheh Karbunara, Shefqet Beja etj. Para varjes dua t’ju kujtoj se ky i fundit, i cili kishte 



ndihmuar me shuma të mëdha materiale Luftën Nacionalçlirimtare dhe personalisht Enver 
Hoxhën, nuk pranoi asnjë akuzë dhe në fjalën e fundit tha: “Historia do të tregojë se kush 
janë armiqtë e Shqipërisë”. Vonoi vërtet rreth 45 vjet të dalë në shesh e vërteta. Gjyqet e 
masakrat ishin pa fund, vetëm që të eliminohej pjesa më e shëndoshë e intelektualëve të 
ndershëm dhe aq të nevojshëm për ekonominë shqiptare, por jo sipas mësimeve që merrte i 
pashkolluari Hoxha nga jugosllavët, rusët e kështu me radhë. Pra, dënimi i veprimtarisë së 
krimeve të Shqipërisë nxjerr të pafajshëm gjithë të dënuarit prej tij gjatë historisë së 50 
vjetëve të fundit të vendit tonë.  

Desha të prek edhe një çështje tjetër, e cila ka lidhje me këtë problem, duke marrë shkas 
nga diskutimi i deputetit Gjoni, i cili ishte shumë i shqetësuar se Qeveria e Stabilitetit 
Kombëtar nuk po njeh Republikën e Kosovës. Më vjen çudi, se zoti Gjoni organizoi një miting 
në Tiranë, në korrik të vitit të kaluar, ku dënoi ngjarjet e ambasadave, që armiqtë e kombit 
shqiptar i kishin organizuar pikërisht më 2 korrik, kur Kuvendi i Kosovës shpalli Republikën e 
saj. Të jeni i sinqertë, zoti Gjoni. Do të ishte në nderin tuaj që ta kërkonit që në atë kohë 
njohjen e Republikës së Kosovës. Megjithëse më mirë vonë se kurrë. Por pse pikërisht tani 
kur po diskutojmë këtë ligj? Mbase duke e shtrirë tragjedinë kosovare në kohë, më duket se 
po kërkoni amnisti edhe për të gjitha gabimet e Enver Hoxhës dhe të politikës së Partisë së 
Punës për problemin kosovar për 50 vjet me radhë. Ngjarjet në Jugosllavi janë shumë të 
rrezikshme. Serbia kërkon vetëm shkak për të hapur luftën në të gjithë Jugosllavinë dhe në 
Kosovë. Prandaj, megjithëse ju jeni Kryetar i Komisionit për Punët e Jashtme të Kuvendit 
Popullor, përpara se të shprehni deklaratat tuaja patetike në Parlament, që nuk mund t’i 
vlerësoj për çfarë qëllimesh bëhen, mendoj të konsultoheni me ekspertët e Qeverisë dhe të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për radhën e veprimeve diplomatike.  

Në përfundim u kërkoj deputetëve të këtij Parlamenti të hartojmë një ligj me mendësi të 
reja për amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve për t’u ndarë njëherë e mirë dhe jo për t’u 
distancuar nga ajo e kaluar, që i lutem Zotit të mos përsëritet më.  

Në vijim të propozimit të deputetit Xhuveli, i cili tha që Komisioni i të Drejtave të Njeriut të 
shikojë e të përgatisë një ligj, i cili të marrë parasysh diskutimet më racionale që bënë të 
gjithë deputetët, unë kam këtë propozim: deputeti Ahmet Kamberi të mos jetë më në rolin e 
Kryetarit të Komisionit të të Drejtave të Njeriut. Një njeri i cili ka shkelur të drejtat më 
elementare të njeriut mendoj se nuk i takon ta kryesojë këtë komision. Prandaj i lutem 
Kryesisë ta shikojë këtë problem.dhe përpara se komisioni të fillojë punën të diskutohet qenia 
e tij kryetar i komisionit. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Blerim Çela.  
Blerim Çela - Këtu ka pak deputetë, por shumë njerëz nga populli, që na ndjekin, kanë 

dëshirë të na dëgjojnë. S’ka rëndësi se ikën ata zotërinj deputetë të Partisë Socialiste dhe 
s’kanë qejf të dëgjojnë arsyetimet tona, na dëgjon populli.  

Është në nderin tonë që po diskutojmë këtë ligj sa të rërdësishëm aq edhe humanitar, për 
t’u ndarë nga e kaluara e errët dhe obskurantiste e diktaturës së egër moniste, ku u morën 
nëpër këmbë të drejtat më elementare të njeriut.  

Mendimet e mia për këtë çështje janë këto:  
1. Të rehabilitohen e të pafajësohen të gjithë të dënuarit e ndërgjegjes, me përjashtim të 

atyre që kanë lyer duart me gjakun e popullit të pafajshëm.  
2. Të rehabilitohen të gjitha familjet e cilësuara si kulake, të cilat kanë ndier për 47 vjet me 

radhë mbi kurrizin e tyre diskriminimin poshtërues dhe heqjen e të gjitha të drejtave, që i la në 
errësirë qëllimisht e i ndau nga njerëzit e farefisit e të fshatit si me qenë lebrozë. Këto familje, 
që e patën vënë pasurinë e tyre me zotësi e djersën e ballit, ishin nga më fisniket dhe të tilla 
duhet të bëhen duke iu kthyer atë që iu morën forëcërisht: lirinë, shkollimin, nderin, dinjitetin 
dhe pronën e grabitur.  

3. Të kthehen pasuritë e konfiskuara të ish-tregtarëve, industrialistëve, zanatçinjve e të të 
gjithë personave që e kishin vënë me punën e tyre, duke përjashtuar latifondistët e mëdhenj.  

4. Të lejohen të vijnë në atdheun mëmë të gjithë të larguarit politikë, me përjashtim të 
atyre që kanë lyer duart me gjak ose që u bënë vegla e bashkëpunëtorë të okupatorit.  

5. Të dëmshpërblehen ekonomikisht të gjithë personat që kanë vuajtur dënime të rënda 
për arsye politike. Këta të burgosur i kanë dhënë shoqërisë duke nxjerrë krom e bakër, duke 
ndërtuar objekte civile e ushtarake pa shpërblim. Pra i kanë dhënë shoqërisë dhe ajo duhet 
t’ua kthejë, ndoshta me një afat të gjatë kohe, por fillimisht të marrin një pjesë të shpërblimit, 
të punësohen, të strehohen e të pensionohen për të filluar jetën normale. Partia e Punës, sot 
Partia Socialiste, t’u kërkojë të falur gjithë këtyre fatkeqëve.  



6. Të nxirren nga burgu edhe të burgosurit ordinerë që janë futur për rrahje dhe të 
rishqyrtohen dosjet e tjera duke i parë në një këndvështrim të ri.  

7. Të abrogohen ligjet e agjitacion-propagandës, të monumenteve të Enverit etj. si një 
faqe e turpshme e historisë së shtetit e të legjislacionit socialist, pasi, duke mbajtur pikërisht 
këto ligje, shumë persona pushtetmbajtës duan të shkarkojnë veten nga përgjegjësia e tyre.  

8. Të ngrihet një grup hetimor për të nxjerrë përpara gjyqit ata që kanë tejkaluar ligjet e 
epokës së Enverit, e të tilla ka në një masë të konsiderueshme.  

Desha të parashtroj edhe problemin se ç’është besnikëria ndaj partisë. Një njeri i madh ka 
thënë: “Më mirë ndërroj partinë për hir të mendimeve të mia, sesa të sakrifikoj mendimet e 
mia për hir të partisë.” Pra nuk mund të qëndrohet në një parti që nuk përkon me mendimet 
dhe idetë e personit. Largimi nga kjo parti është një e drejtë elementare e njeriut. Përse e 
prekni këtë të drejtë, kur pranoni të zbatoni Kartën e të Drejtave të Njeriut të Helsinkit, zotërinj 
deputetë të Partisë Socialiste? Përse keni frikë nga largimi i anëtarëve prej Partisë 
Socialiste? Përse i gjykoni njerëzit me paragjykimet e kalura e u kufizoni lirinë e mendimit e të 
ndërgjegjes? A mos vallë ky është rinovimi që e publikuat aq bujshëm duke përmendur vend 
e pa vend të nderuarit Berisha, Baleta etj.? Mos u merrni me ta, se turpëroni veten, ndërsa 
ata i lartësoni si njerëz të lirë e përparimtarë, që nuk pajtohen me dogmat 47-vjeçare, njëra 
prej të cilave është militimi me zor në Partinë Socialiste.  

Së fundi, kërkoj që ish-udhëheqësit partiakë që kanë abuzuar, të vihen para përgjegjësisë 
ligjore, duke filluar menjëherë procesi penal dhe me hetimin e çështjes të merret një grup 
hetimor i zgjedhur nga Parlamenti. Këto që them, e nderuara Kryesi, i kam thënë edhe 
njëherë tjetër, të mos jenë fjalë boshe, por të vihen në jetë.  

Mbështes propozimin e zonjës Lako për transparencë në dosjet e Sigurimit të Shtetit, të 
korruptuarit të mos marrin pjesë në Shërbimin Informativ Kombëtar e dosjet e tyre të kalojnë 
në duart e grupeve parlamentare, sigurisht nga njerëz të caktuar prej nesh. Falemnderit!  

Aleksandër Meksi – Punimet i  vazhdojmë nesër në orën 10 00.  
 
E merkurë, 7.8.1991 
Aleksandër Meksi - Kryesia e Kuvendit, pasi diskutoi me kryesitë e grupeve 

parlamentare, e gjen të nevojshme një konsultim të mëtejshëm me Qeverinë, mbi bazën e 
sugjerimeve të paraqitura këtu, përpara se të kalohet në votim projektligji “Për amnistinë dhe 
rehabilitimin e të dënuarve politikë”.  

Fjalën e ka Fadil Nasufi, që ka kërkuar të bëjë një deklaratë në emër të Grupit 
Parlamentar të Partisë Socialiste.  

Fadil Nasufi - I nderuar kryetar i seancës,  
Të nderuar kolegë deputetë,  
Grupi i deputetëve të Partisë Socialiste, për të gjitha ligjet që kemi aprovuar deri tani në 

Kuvend, është treguar i vëmendshëm, ka punuar me kujdes, me preokupacion e ndjenjë 
përgjegjësie të lartë. Kjo frymë i përshkoi diskutimet e tij edhe për ligjin për amnistinë. Ai e 
konsideron këtë më shumë se një ligj, e sheh atë si një kod të mirëkuptimit shoqëror për tani 
e për të ardhmen. Prandaj deputetët e Partisë Socialiste janë që të shpallet amnistia në 
kuptimin më të gjerë të saj, të bëhet rehabilitimi në rrugët legjitime. Këto kanë të bëjnë me atë 
kuptim të drejtë të proceseve demokratizuese që po përjeton shoqëria jonë pluraliste.  

Debatet për të hartuar një ligj sa më të plotë, sa më të drejtë dhe sa më human janë krejt 
të kuptueshme për Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste. Por ai nuk mund të pajtohet me 
disa mendime dhe prirje të rrezikshme të së djathtës ekstreme që u shprehën nga disa 
deputetë, sidomos nga ata të Partisë Demokratike, Azem Hajdari e Sadedin Balla. U hodh 
baltë mbi Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Enver Hoxha, komandant i kësaj lufte, u quajt 
tradhtar. U cilësuan si antikombëtare disa figura të tjera të shquara të Frontit 
NacionalÇlirimtar, bile kuadrot drejtues të luftës, si heronjtë e popullit Haxhi Lleshi, Myslim 
Peza, Hysni Kapo, Shefqet Peçi. U bë thirrje për të ardhur bejlerët e çifligarët, që të marrin në 
dorë fatet e vendit dhe të përparojë kombi.  

Grupi i Parlamentarëve të Partisë Socialiste priti që Partia Demokratike t’i hidhte poshtë 
dhe të distancohej publikisht nga këto deklarata që bien erë revansh e larje hesapesh. Por 
për fat të keq kjo nuk ndodhi. Në këto kushte detyrohemi të pyesim Partinë Demokratike dhe 
liderët e saj: a janë me Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare? Janë kundër apo pro 
organizatave tradhtare të Ballit Kombëtar dhe të Legalitetit që bashkëpunuan me okupatorin? 
Detyrohemi të deklarojmë se të denigrosh këto figura do të thotë të denigrosh komandantët e 
komisarët e 70 mijë partizanëve dhe të shkelësh mbi gjakun e 28 mijë dëshmorëve, që nuk 
luftuan në vëllavrasje, por në luftë kundër okupatorëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre vendas. 



Të cenosh figurën e Haxhi Lleshit duhet të kihet parasysh se cenohen ndjenjat e Dibrës së 
nëntë maleve dhe të Martaneshit të Baba Fajës. Të cenosh Babë Myslimin do të thotë të 
cenosh në plagë Pezën heroike të djegur e të shkatërruar nga okupatorët e tradhtarët. Të 
cenosh Shefqet Peçin e Hysni Kapon, shqiponja të Labërisë, do të thotë të trazosh Labërinë 
stradhe, të hedhësh baltë mbi Luftën Nacionalçlirimtare e udhëheqësit e saj, do të thotë të 
prekësh ndjenjat e popullit të ndershëm e patriot. Prandaj bëni kujdes, se historia e luftës nuk 
është bërë këtu në Parlament, por maleve të Gorë-Oparit dhe Skraparit, të Labërisë dhe 
Malësisë, është bërë në qytete e në fshatra, është shkruar nga gjithë populli.  

A kuptohet se ku shkohet kështu? Një gjë mund të thuhet: Këto janë nxitje për revansh 
dhe s’kanë të bëjnë aspak me unitetin kombëtar që kërkojmë të ndërtojmë, ato çojnë ujë në 
dëm të çështjes kombëtare e në dobi të destabilizimit.  

Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste distancohet nga këto qëndrime. Falemnderit!  
Neritan Ceka - Deklarata e mbajtur në emër të grupit të deputetëve të Partisë Socialiste e 

drejtuar kundër Grupit të Partisë Demokratike shkon jo drejt konsensusit, jo drejt një 
Parlamenti, i cili duhet t’i dalë zot vendit, por drejt përçarjes. Akuzat që i bëhen Partisë 
Demokratike dhe përpjekja për të marrë mbi vete të gjitha meritat e historisë, për të 
përvetësuar dëshmorët, luftën, është në vazhdën e traditës së Partisë së Punës, e cila e 
quante veten shpëtimtare të kombit dhe pararojën e tërë kombit shqiptar. Kjo kohë ka 
mbaruar. Prandaj, në qoftë se duam t’i dalim zot vendit, t’i dalim jo mbi bazën e mburrjeve, jo 
mbi bazën e ideologjisë, po mbi bazën e ligjeve.  

Ne këtu shqyrtuam, siç e thamë edhe një herë tjetër, një ligj jo vetëm për amnistinë 
politike, por edhe për dhënien e të drejtave të tjera juridike, ekonomike atyre grupeve 
shoqërore që vuajtën nga diktatura dhe u dënuan me pa të drejtë. Diskutimi u përqendrua 
pikërisht në këtë fakt: këta njerëz që u dënuan me të drejtë apo me të padrejtë, duhet të 
fitojnë vetëm disa të drejta të kufizuara apo të drejtën e madhe që të konsiderohen të 
pafajshëm?  

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, duke e nxjerrë veten të paimplikuar me të 
kaluarën, duke e ndier veten se s’mban asnjë përgjegjësi për fajet e bëra nga një parti e nga 
një klikë që ka qenë në udhëheqje të këtij vendi për një kohë të gjatë, kërkon pafajësinë e të 
dënuarve nga ligjet që kishin të bënin me lirinë e mendimit.  

Unë i sqarova deputetët e nderuar të Partisë Socialiste. Në qoftë se ne nuk gjejmë një 
bazë juridike, në qoftë se nuk i konsiderojmë ata të pafajshëm për shprehjen e lirisë së 
mendimit, kur kjo ka qenë e garantuar nga Kushtetuta e vitit 1946 dhe ajo e vitit 1976, nga 
Karta e Kombeve të Bashkuara, ku kemi aderuar si shtet që në vitet 50, në qoftë se ne duk i 
quajmë këto ligje si të padrejta, si ligje antikushtetuese për kohën, nuk kemi të drejtë t’u japim 
këto gjëra që parashikon ligji sot.  

Këtu ka dy qëndrime. Një qëndrim është që të implikohemi, ta njësojmë veten me 
diktaturën, të themi që ligjet kanë qenë në rregull dhe të mira, por që e kanë pësuar ata që 
janë burgosur dhe keqtrajtuar nga këto ligje. Në rast se ka këtu deputet që e pranon këtë, kjo 
tregon që është implikuar me diktaturën. Personalisht unë nuk do të pranoja në asnjë mënyrë 
të votoja për një ligj kur nuk gjykohen ligjet antikushtetuese. Pasi të kemi gjykuar ato ligje, 
atëherë t’u japim të drejtat këtyre njerëzve që kanë vuajtur. Kjo është esenca.  

Deputetët e Partisë Demokratike, duke e quajtur veten jo vetëm të distancuar nga e 
kaluara, por të paimplikuar me të kaluarën, duke mohuar këtë të zezë të së kaluarës, 
kërkojnë dhënien e pafajësisë për gjithë të dënuarit e mendimit. Kjo është esenciale. Më tej 
me këtë ligj nuk mund të shkojmë. Ndryshe, siç ju thashë edhe një herë tjetër, në qoftë se ne 
do t’ua lëmë këtë punë gjykatave, do të bëjmë të kundërtën e asaj që duhet të bëjmë, 
domethënë do të hapim dosjet, do të kërkojmë hetuesit, gjykatësit, dëshmitarët për t’i dënuar, 
për t’i futur nëpër burgje, sepse kanë zbatuar ligje antikushtetuese. Në qoftë se nuk bëjmë 
zero, në qoftë se nuk anulojmë dhe dënojmë këto ligje antikushtetuese, kemi lënë të hapur 
një plagë, duhet të hapim dosjet, duhet të fillojmë edhe një herë luftën e klasave. Ky është 
qëndrimi i Partisë Demokratike.  

Për sa u përket diskutimeve që u bënë, akuzave që i bëhen Partisë Demokratike, do të 
thoshim se kjo parti përbëhet nga deputetë, të cilët janë të lidhur me Luftën 
Nacionalçlirimtare. Nuk ka deputetë në këtë parti që të kenë qenë kundër Luftës 
Nacionalçlirimtare, si një luftë kombëtare për çlirimin e vendit. Por në diskutimet doli një gjë, 
që nuk është një mendim vetëm i Partisë Demokratike, që Lufta Nacionalçlirimtare ka pasur 
edhe aspektin e kalimit në një luftë civile, në një luftë klasore dhe këtë kalim Partia 
Demokratike e ka dënuar. Një luftë nacionalçlirimtare është luftë nacionalçlirimtare dhe 
efektet e saj negative janë pasqyruar në momentin kur ka kaluar në një luftë klasore.  



Ne jemi për të amnistuar ata që kanë vuajtur, jo si pjesëmarrës në Luftën 
Nacionalçlirimtare, jo ata që i janë kundërvënë kësaj lufte si një luftë për çlirim, jemi për të 
amnistuar ata që kanë vuajtur nga aspekti klasor i kësaj lufte, ata që nuk kanë ngritur dorën 
kundër popullit, ata që nuk kanë lyer duart me gjakun e popullit, të atij populli që luftonte 
sinqerisht për lirinë e tij. Këtu, ai që mundohet të shtrembërojë të vërtetën, e bën me qëllim 
dhe do që të ndajë popullin edhe një herë sot, ta hedhë dhe në një luftë të re klasore sot.  

Për sa i përket çështjes së Enver Hoxhës, ai që e futi popullin në luftë klasore që në 
Luftën Nacionalçlirimtare, ai që e vazhdoi dhe e thelloi këtë luftë, ai që na mblodhi sot këtu 
për të vendosur ligj e të reja, për t’u ngritur kundër diktaturës, se për të vendosur diktaturën 
ka qenë Enver Hoxha, këtu ne nuk bëjmë asnjë lëshim. Si Parti Demokratike ne jemi kundër 
tërë pasojave që solli teoria dhe praktika e Enver Hoxhës. Këtu, në qoftë se ka deputetë që 
duan të mbrojnë veprimtarinë e Enver Hoxhës, le ta mbrojnë, por le të dalin si një grup i 
veçantë e të thonë që ne jemi enveristë, pra ta dimë që kemi këtu edhe një parti enveriste 
dhe t’i sqarojmë këto punë.  

Partia Demokratike e ka shpallur në programin e saj që është për mbylljen e dosjeve, 
është kundër larjes së hesapeve. Edhe në diskutimin e këtij ligji kemi ngulur këmbë që jemi 
kundër larjes së hesapeve. Por Partia Demokratike nuk është për heronj të përhershëm. Ne 
kemi shpallur se ata që kanë shkelur ligjet e asaj kohe, ata që kanë abuzuar mbi ligjet e asaj 
kohe, nuk do t’i shpëtojnë gjykimit jo vetëm të historisë, por edhe gjykimit të organeve 
përkatëse, atyre ligjeve që ne po vendosim, pavarësisht nga emri, nga dekoratat, nga meritat. 
Para ligjit nuk ka lëshime, para ligjit të gjithë janë të barabartë dhe ky është ligji më themelor i 
çdo ligji. Në qoftë se ka pasur akuza për persona të caktuar, Partia Demokratike nuk merr 
përsipër t’i përfaqësojë në Kuvend. Ato janë mendime personale të deputetëve të caktuar. Kjo 
s’bën pjesë në linjën e Partisë Demokratike, ne nuk e kemi praktikuar kurrë që të dalim si 
grup dhe të akuzojmë persona të caktuar, ajo është detyrë e komisioneve që cakton Kuvendi, 
është detyrë e organeve përkatëse, e hetuesisë, prokurorisë dhe e gjithë organeve të tjera 
ligjore. Partia jonë dhe grupi ynë parlamentar këtu në Kuvend nuk merr përsipër këtë barrë, 
akuzat që bëhen në drejtim të personave të caktuar.  

Unë mendoj se diskutimet të cilat mundohen të fitojnë kredi politike, që mundohen të 
akuzojnë parti ose grupe parlamentare me motive që nuk i takojnë, nuk e ndihmojnë punën e 
këtij Parlamenti. Ne e kemi bërë të qartë edhe në programin tonë se nuk jemi as për kthimin e 
bejlerëve, as për kthimin e pasardhësve të Zogut. E kemi thënë që qëndrimi ynë është ai 
qëndrim, i cili është kushtetues. Shqipërinë do ta gëzojnë ata që nuk e kanë shkelur 
Kushtetutën dhe nuk e shkelin atë, ata që u binden ligjeve të këtij shteti e të këtij Parlamenti. 
Por me paragjykime ne nuk shkojmë. Në qoftë se ne duam t’i transmetojmë këtij Kuvendi 
ligjet, traditat dhe paragjykimet e së kaluarës, kjo kohë ka marrë fund. Çdo gjë duhet të bëhet 
në bazë të ligjit që vendos Parlamenti. Unë mendoj se ka ardhur koha të gjykojmë në bazë të 
së sotmes, jo në bazë të paragjykimeve.  

I ftoj deputetët të mos humbim kohë, të mos merremi me deklarata, me diskutime, por të 
kalojmë praktikisht në shqyrtimin e atyre ligjeve, për të cilat vendi ka shumë nevojë. Situata 
në vend është e tillë që kërkon nga Parlamenti miratimin e menjëhershëm të atyre ligjeve që 
na dërgon Qeveria, por një miratim i tillë që të jetë në përputhje me ndërgjegjen e çdo personi 
dhe të çdo grupi parlamentar. Ne as ju imponojmë mendimet tona, por as nuk duam të na 
imponohen mendimet dhe opinionet e personave të caktuar. Falemnderit!  
 
Seanca 30 shtator 1991 
 

Aleksandër Meksi - Rifillojmë punimet. 
(Deputeti Çun Jonuzi proteston.) 
Aleksandër Meksi - Mua më duket, zoti Jonuzi, që kemi një çështje shumë të 

rëndësishme. Unë ju vë në dispozicion gazetat, merrini erzin publikisht tani e ta mbyllim 
çështjen! 

Fatos Nano - Grupi i deputetëve socialistë u njoh me projektin e paraqitur nga Qeveria, të 
ripunuar, për amnistinë dhe rehabilitimin. U njoh edhe me amendament apo sugjerimet 
konstruktive të Komisionit të të Drejtave të Njeriut dhe të atij juridik. Jam i ngarkuar në emër 
të grupit  të deputetëve socialistë dhe të kryesisë së Partisë Socialiste të shpall publikisht 
këtë qëndrim. Demokracia që po ndërtohet në Shqipëri nuk është dhe nuk do të jetë thjesht 
një çështje ideologjikisht partiake, por një proces i hapur dhe i vazhdueshëm transformues i 
shoqërisë sonë. Të gjithë, pra, duhet t’i gëzojnë frytet e saj. Por të parëve u takon kjo e drejtë 
atyre që e pësuan më shumë nga veprimet antidemokratike të sistemit monist, ish të 



burgosurve dhe të përndjekurve politikë. Grupi i Partisë Socialiste me këtë bindje diskutoi për 
projektligjin e paraqitur para disa kohësh nga Qeveria lidhur me amnistinë. Ne e thamë hapur 
dhe qartë se gjithë të dënuarit apo të arratisurit politikë, përveç kolaboracionistëve të 
fashizmit dhe atyre që shfrytëzuan deri në palcë punëtorin dhe fshatarin, duhet të shpallen të 
pafajshëm. Duke konsideruar si një fitore të madhe demokratike ndarjen e tre pushteteve, 
legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, shpreh mendimin që pafajësia, në të gjitha komponentet e 
saj, të jepet nga organi të cilit i takon kjo e drejtë. 

Në bazë të ligjit “Mbi dispozitat kryesore kushtetuese”, të aprovuar nga Parlamenti ynë i 
parë pluralist, dhe që përbën përpjekjen tonë të parë serioze për të dërrmuar përfundimisht 
shtetin partiak, duke kaluar në ndërtimin dhe konsolidimin e shtetit juridik, pas kthimit të 
projektligjit Qeverisë, grupi ynë ka vazhduar konsultimet me specialistë të vendeve të huaja, 
të dërguar nga organizma të OKB-së apo të KSBE-së.  

Ne kemi kërkuar, gjithashtu, që Qeveria të marrë të gjitha masat jo vetëm për të 
përpunuar projektligjin, por veçanërisht për të zgjidhur disa nga kërkesat më jetike të ish të 
burgosurve politikë dhe të familjeve të tyre. Natyrisht këto i kemi kërkuar me qetësi për 
zgjidhje konkrete dhe jo për zhurmë propagandistike. Konstatojmë që në këtë drejtim ka 
pasur neglizhenca të pajustifikueshme të organeve shtetërore. Nuk janë marrë masa urgjente 
konkrete për punësimin, strehimin dhe trajtimin ekonomik paraprak të ish të burgosurve dhe 
të përndjekurve politikë. Për pasojë u krijuan situata më të rënda dhe aspak humane. Për më 
tepër edhe projektligji i ri i paraqitur nga Ministria e Drejtësisë dhe i aprovuar nga Qeveria, 
nuk është gjë tjetër, veçse një redaktim i sipërfaqshëm i projektligjit të mëparshëm. Ai nuk 
hap rrugë për ta zgjidhur çështjen  përfundimisht dhe saktësisht, prandaj mendojmë që ai të 
ripunohet thellësisht, por jo më duke kaluar në duart e burokracisë, por nga vetë ne 
parlamentarët mbi bazën e amandamenteve konstruktive të paraqitura sot nga komisionet në 
fjalë. Si përfaqësues të popullit, të gjithë deputetët duhet ta dëgjojnë më mirë zërin human të 
kohës, duke i dhënë këtij problemi të mpehtë një zgjidhje të gjerë dhe të plotë politike. 
Kryesia e Partisë Socialiste dhe grupi i deputetëve të saj kanë bindjen se problemi nuk është 
thjesht juridik. Ai nuk mund të zgjidhet as me manipulime të teknikës ligjore sado të sakta të 
jenë ato. Rekomandime teknike që e zbusin problemin, kemi pasur dhe nga specialistë të 
Komisionit të Refugjatëve të OKB-së në Gjenevë. Por ky është një rast i veçantë për 
Shqipërinë, për pasojat dhe dukuritë që ai ka marrë dhe si i tillë edhe duhet trajtuar. 
Juridikisht ndoshta nuk jemi plotësisht të saktë, por për hir të demokracisë, të humanizmit, të 
paqes sociale aq të nevojshme dhe të pajtimit kombëtar që është në rendin e ditës, për hir të 
vuajtjeve të padrejta që u janë shkaktuar këtyre njerëzve, ne mendojmë se duhet të marrim 
këtë vendim politik: Të përdorim kompetencat e Kuvendit Popullor për t’u dhënë ish të 
burgosurve dhe të përndjekurve politikë dhe të ndërgjegjes pafajësinë. Njëkohësisht është në 
nderin e këtij Kuvendi të parë pluralist dhe detyra jonë si përfaqësues të popullit që në emër 
të shtetit juridik t’u kërkohet falje për dënimet politike dhe vuajtjet që kanë pësuar në të 
kaluarën. Kjo duhet bërë sot. Të dënuarit nga një kompleks politik totalitar, tërësisht i 
kapërcyer nga koha, duhet të ndahen përfundimisht nga kalvari i tyre përmes një qëndrimi 
politik të ri, në përputhje me Aktin Final të Helsinkit, Kartën e Parisit dhe dokumente të tjera 
ndërkombëtare, që shprehin standardet bashkëkohore të demokracisë. PS është plotësisht 
me këtë qëndrim, sepse ai përputhet me interesat tanë të çështjes kombëtare, të humanizmit 
socialist europian. Prandaj kjo pafajësi duhet të ketë shtrirje të gjerë dhe rezonancë 
shoqërore në të gjitha hapësirat demokratike të vendit, duke bërë që këta njerëz të 
integrohen njëlloj si të tjerët në proceset e reja demokratike. Njëkohësisht kërkojmë që të 
ngarkohen menjëherë organet përkatëse që këtij vendimi t’i jepet forma ligjore dhe të 
rregullohet juradikisht dha praktikisht plotësimi i të gjitha të drejtave që u takojnë ish të 
burgosurve dhe të përndjekurve politikë si shtetas të barabartë të Republikës sonë. Qeveria 
të  marrë masat që ata të gëzojnë të drejta ekonomike, morale, politike, sociale si të tjerët me 
përparësi dhe të respktohen pa asnjë paragjykim nga shoqëria jonë e re. Është në nderin e 
këtyre njerëzve që kanë manifestuer prej kohësh frymën demokratike aq të nevojshme për 
zhvillimin dhe mosfrenimin e përparimit të Shqipërisë, të mos trajtohen asnjëherë dhe për 
asnjë rast në një kategori me ata që kanë vjedhur, kanë vrarë apo që kanë terrorizuar njerëz 
të pafajshëm. Për krime të kësaj natyre nuk ka dhe nuk do të ketë pafajësi. Në emër të 
kryesisë së Partisë dhe të grupit socialist të Parlamentit shpreh vullnetin, gatishmërinë për t’u 
angazhuar me të gjitha forcat në një luftë të ndershme politike që në Shqipërinë demokratike 
askush dhe asnjëherë të mos kërcënohet më, të mos përndiqet më, të mos burgoset më për 
hir të mendimit të tij të lirë, të alternativave që zgjedh apo të idealeve që mbron, për hir të 
bindjeve politike, partiake apo individuale. Ju ftoj, të nderuar kolegë deputetë, që qysh në 



fillim të votojmë së bashku për të marrë vendimin politik të pafajësisë dhe pastaj të 
përpunojmë me argumente ekspertësh nenet përkatëse.  

Sali Berisha - Të nderuar deputetë,  
I nderuar Kryetar,  
Ligji që na paraqitet është një ligj vendimtar në kuptimin e ndarjes së shoqërisë shqiptare 

nga e kaluara. Dhe mendoj se ka vetëm një ndarje, për të cilën Partia Demokratike është 
shprehur gjithnjë, është pafajësia e plotë e të gjithë atyre që vuajtën dhe u dënuan, u 
pushkatuan, u burgosën apo u internuan gjatë kësaj periudhe, nga koha e luftës gjer sot, për 
mungesë të lirisë së ndërgjegjes, duke mos harruar asnjëherë se regjimi që u instalua mbas 
luftës, regjimi komunist, preku formën më të shtrenjtë të të gjitha lirive, që është liria e 
individit.  

Nga ana tjetër, PD, duke qenë gjithnjë e palëkundur në këtë parim, u bën thirrje 
deputetëve t’i përmbahen me forcë këtij parimi. Por do të doja që t’i kërkonim Qeverisë së 
Stabilitetit Kombëtar, e cila në kuadrin pikërisht të stabilizimit të gjendjes të hartonte një 
program të posaçëm për rikthimin e këtyre njerëzve në jetë normale jo më të favorizuar, por 
siç jetojmë ne të tjerët. E vërteta është që në qoftë se kjo Qeveri, në morinë e halleve të 
mëdha, një burim financiar të caktuar nuk gjen dhe nuk cakton për to, fjalët dhe ligjet tona do 
të kenë vlerë morale, por këta përsëri do të vazhdojnë të jetojnë në zinë dhe mjerimin, në të 
cilën i zhytëm.  

Nga ana tjetër, nuk e them aspak këtu për të bërë propagandë apo për ashtu, por është 
në nderin e këtij Kuvendi që krahas kërkesës ndjesë këtyre qytetarëve të vuajtur, të bëjmë 
dhe një dënim solemn të krimit dhe diktaturës, e cila pa dyshim është përgjegjëse për këtë 
vepër. Falemnderit!  

Panajot Barka - Të nderuar zotërinj të Kryesisë,  
Të nderuar kolegë,  
Projektligji që lidhet me pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të burgosurve 

politikë, i cili rishqyrtohet në Parlament, tregon edhe njëherë se përbën një moment që lidhet 
me pafajësinë dhe rehabilitimin e vetë demokracisë së dënuar dhe dhunuar aq brutalisht prej 
regjimit diktatorial të sistemit shoqëror totalitar. Nga ana tjetër, ky rikthim i imponuar nga 
greva e urisë së ish të burgosurve politikë tregon më së miri se si Parlamenti, ashtu dhe 
Qeveria jonë ose më saktë ata që përbëjnë pjesën që vendos, nuk janë shpenguar akoma 
nga mentalitetet e vjetra për të marrë me guxim, kurajë demokratike e pa paragjykime 
vendime të tilla, që në thelb shprehin vetë karakterin e demokracisë që po zbatojmë në 
Shqipëri. Pra, duhet që edhe njëherë, në mënyrë krejt të pafajshme, 91 veta të riburgosen të 
vetësakrifikohen për të drejtat e tyre të ligjshme. Është pikërisht kjo arsyeja që do të kërkoja 
që ky diskutim për të aprovuar ligjin në fjalë të transmetohet i plotë nga ana e televizionit. 
Grupi Parlamentar i OMONIA-s edhe njëherë shprehet hapur e qartë se ky ligj duhet të marrë 
parasysh të gjitha kërkesat e ish të burgosurve politikë, i bindur në zemërgjerësinë, 
atdhedashurinë dhe shpirtin demokratik të këtye njerëzve, se ata s’duan shkatërrimin 
ekonomik, politik, social të Shqipërisë, por një ligj që u garanton të drejtat e tyre, dhënien apo 
realizimin e të drejtave mëse të domosdoshme tani dhe lënien e të tjerave për perspektivën. 
Ashtu si ata janë çliruar nga kompleksi i hakmarrjes eventuale se besojnë në demokracinë e 
vërtetë, ashtu edhe ne duhet të çlirohemi nga komplekset dhe të gjykuarit e tyre si njerëz të 
këqij me vulën e biografisë apo si kundërshtarë që kërkojnë revansh. E themi këtë, se për 
organizatën tonë OMONIA çlirimi nga këto komplekse negative gjeti që në fillim zbatimin 
praktik. Ky ligj, pra, në gjykimin tonë duhet të jetë ligji i pafajësisë për të dënuarit e 
ndërgjegjes, veçanërisht për ish të burgosurit e tillë të minoritetit grek, që janë dënuar për 
arsye edhe më absurde. Kjo pafajësi duhet të shoqërohet menjëherë, në fillim ligjërisht, me 
rehabilitimin ekonomik e moral. Në qoftë se kjo është kompetencë e Kuvendit Popullor, duhet 
ta bëjë Kuvendi Popullor, bile do të pajtohesha me atë mendim që Kuvendi Popullor edhe pa 
pasur atë kompetencë ta marrë në këtë rast dhe në rast të kundërt duhet t’i hapë dritën 
jeshile për veprim organit kompetent. Ky ligj, nga ana tjetër, duhet të jetë ligj edhe për 
amnistinë e të gjithë atyre që kryen me të vërtetë faje, por që nuk duhet të vuajnë për tërë 
jetën apo dhe brez pas brezi një faj të tejshkuar. Madje edhe këta të amnistuar kanë nevojë 
për një rehabilitim në radhë të parë moral  dhe në rast të veçantë ekonomik. Mendoj, 
gjithashtu, se në ligj duhet të parashikohet patjetër si shpërblim i ish të dënaurve politikë, 
shpërblimi ekonomik, pra, për gjithë atë punë të kryer vite me radhë nëpër burgje. Po ashtu 
duhet theksuar se ata jo vetëm duhet të kthehen në qendrat e tyre të banimit, por të 
respektohet liria e vendosjes së tyre kudo në Shqipëri, ku ata pëlqejnë, dhe pikërisht në këto 



vende shteti t’u krijojë mundësi që të jetojnë si njerëz të barabartë me të gjithë të tjerët. 
Falemnderit!  

Aleksandër Meksi - Mbasi grupet parlamentare u shprehën, mendoj që mbi bazën e 
këtyre që u thanë dhe vërejtjeve të komisionit të bëjmë miratimin në parim, pastaj të kalojmë 
nga titulli deri në  

fund një për një, si zakonisht, mbi bazën e vërejtjeve. Atëherë kush është për miratimin 
në parim mbi bazën e vërejtjeve të komisioneve dhe të grupeve parlamentare?  

Abdi Baleta - Është moment vërtet tepër i rëndësishëm, prandaj që ta dimë se për se do 
të votojmë në parim. Vërejtjet që kemi këtu, nuk na bindin shumë. Kurse ato deklarata që u 
bënë, flasin për një ndryshim thelbësor të këtij projekti. Flitet për pafajësi, kurse këtu kemi 
amnisti dhe rehabilitim.  

Aleksandër Meksi - Më duket e thashë qartë mbi ç’bazë do të votojmë.  
Abdi Baleta - Dakord, dakord, më falni që nuk e kuptova dot qartë unë.  
Aleksandër Meksi - Kush është për miratimin, pra, mbi bazën e këtyre që thamë? 

Kundër? Abstenim?  
Miratohet me unanimitet ligji. (Duartrokitje).  
Kalojmë në parashtrimin e vërejtjeve në formën e amendamenteve. Fillojmë nga titulli. Ka 

ndonjë vërejtje?  
Arben Imami - Jemi të mendimit si grup parlamentar që titulli duhet të ndryshojë mbi 

bazën e këtij parimi, parimit të pafajësisë, dhe mund të titullohet: “Projektligj për pafajësinë, 
amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve politikë.”  

Abdi Baleta - Do të thosha që është më i përshtatshëm: “Ligj mbi pafajësinë e të 
dënuarve dhe të përndjekurve politikë.” Duhet edhe të përndjekurve, sepse ka pasur edhe të 
dënuar pa vendim gjyqësor. Dhe mendoj që fjala rehabilitim nuk duhet të jetë në titull, sepse 
pafajësia përfshin rehabilitimin.  

Arben Imami - Mendimi im është që ka disa krime që mund të amnistohen, po nuk mund 
të jepet pafajësia. Megjithatë zoti Baleta mund ta dijë më mirë. 

Specialisti (Shefqet Muçi) - Nuk po i hyj problemit të kompetencës se u tha këtu dhe 
është e qartë që në dispozitat kryesore kushtetuese përcaktohet ndarja e tri pushteteve. Për 
titullin të thuhet vetëm “pafajësi” është krejt e pajustifikueshme, se atje janë disa kategori 
personash, bëhet fjalë për pafajësinë e atyre që kanë agjitacion e propagandë, tentativë për 
arratisje, si dhe krijimin e organizatave  kundërrevolucionare. Këto vetëm në nenin 3. Ndërsa 
në nene të tjera bëhet fjalë edhe për vepra terrori, për vrasje me pasoja vdekjeje etj., etj. 
Nëse Kuvendi merr përsipër që t’u japë pafajësi të gjithëve, edhe atyre që kanë kryer tradhti 
të lartë ndaj atdheut, spiunazh, vrasje etj. është e drejta e Kuvendit, le ta zgjidhë si të dojë. 

Xhelil Gjoni - Unë mendoj që nuk duhet të vazhdojmë kështu, se nga një praktikë po 
vemi prapë në ato praktika. Në qoftë se ministri mendon që Kuvendi këtu po shkel në dërrasë 
të kalbur, duhet t’i thotë që shiko, zoti Kuvend, je vend i shenjtë dhe nuk duhet të shkelësh në 
dërrasë të kalbur. Prandaj këtu është ministri, duhet të na ndihmojë, ne jemi deputetë, po nuk 
jemi specialistë dhe të na thotë: këtu dhe këtu nuk duhet ta merrni këtë, pastaj bëni si të doni 
ju, mbajeni përgjegjësinë para kombit.  

Aleksandër Meksi - Nuk është e nevojshme të thuhet fjala “bëni si të doni ju”, bëhet 
vërejtje, jepet mendimi i specialistit dhe...  

Azem Hajdari - Zoti Kryetar, ishte një fitore e madhe ndarja e pushteteve, ashtu siç është 
një fitore e madhe tani votimi i pafajësisë. Unë mund të thosha se ministri, me këtë akt 
qytetar, i cili përmban veçse mbjelljes së humanizmit në shoqërinë shqiptare nga dy partitë 
politike parlamentare, duhet të japë dorëheqjen, për faktin se ky projektligj i ardhur në 
Kuvendin Popullor sot për miratim, vjen jo me votimin e Qeverisë. 

Ne e kemi kthyer para një muaji e gjysmë këtë ligj, ia kemi çuar Qeverisë, Qeveria ia ka 
dhënë Ministrit të Drejtësisë dhe ky e sjell sot në Paralament pa marrë votëbesimin e 
Qeverisë. Për këtë unë mund të thosha se anëtarët e Qeverisë të Partisë Demokratike nuk e 
kanë votuar këtë projektligj dhe ky nuk erdhi këtu i votuar nga Qeveria. Prandaj unë mund t’i 
thosha Ministrit të Drejtësisë se me këtë vullnet që shprehu Parlamenti, duke qenë që shpreh 
atë përfaqësim dinjitoz të popullit, atij s’i ngelet asgjë tjetër veçse të japë dorëheqjen. 

Aleksandër Meksi - Një precizim, zoti Hajdari. Kjo më ka ardhur me firmën e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave. 

Azem Hajdari - Për këtë unë kam deklaratën e ministrave të Partisë Demokratike që në 
Qeveri nuk është ashtu dhe falënderoj kryetarët e dy partive për atë deklaratë me kurajë civile 
dhe me humanizëm, që dhanë. 



Ylli Vejsiu - Argumenti që sjell zoti ministër mund të ishte i drejtë në qoftë se me të 
vërtetë në nenet e këtij ligji përjashtohen aktet e terrorizmit ose të diversionit apo krimeve, pra 
në qoftë se ato janë këtu. Në fakt, në nenin 2, po ta shikoni me kujdes, flitet për këto akte 
terroriste dhe janë përjashtuar, kështu që argumenti i sjellë nga zoti ministër nuk qëndron. 
Kështu që dhe fjala amnisti s’ka përse të qëndrojë. 

Aleksandër Meksi - Unë kur i bëra vërejtjen zotit Baleta, thashë: a është e mjaftueshme? 
Nga një dëshirë që të mos mbetej pa qenë asgjë nga ato që duhet të jenë. Prandaj thashë që 
specialistët të na thonë.  

Në qoftë se do ta firmosim dhe do ta çojmë për firmë te Presidenti, ne duam siguri. 
Atëherë, kemi propozimin e zotit Imami dhe të zotit Baleta: ”Për pafajësinë, amnistinë dhe 
rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë dhe për pafajësinë e të dënuarve 
dhe të përndjekurve politikë.”  

Medin Duraj - Zoti Kryetar, të na thuhet dhe propozimi i Komisionit të Ligjeve dhe i 
Komisionit Juridik, se nuk e dimë si ia kanë vënë titullin; si e kemi bërë për çdo ligj.  

Aleksandër Meksi - Nuk ka propozime nga komisionet.  
Lufter Xhuveli - Zoti Kryetar, nuk kemi kohë për të humbur. Mendoj të kalojmë 

menjëherë në votim.  
Agron Dibra - Zoti Hajdari hodhi idenë këtu, nga deklaratat e ministrave të Partisë 

Demokratike, që ky ligj nuk është miratuar nga Qeveria. Tani kërkoj:  është miratuar apo jo 
nga Qeveria ky projektligj? Dhe shpjegimet të na i japë Ministri i Drejtësisë që e kemi këtu në 
sallë, pastaj të kalojmë në votim.  

Aleksandër Meksi - Më duket se ua dhashë një sqarim që mua më ka ardhur nga 
Këshilli i Ministrave. Në qoftë se doni ta ndërpresim seancën dhe nesër të rimblidhemi pasi ta 
kemi verifikuar këtë, dakord.  

Namik Dokle - Në asnjë mënyrë të mos e ndërpresim seancën, por të kalojmë menjëherë 
në votim dhe do të isha dakord me mendimin e Imamit, se ai shpreh në thelb qëndrimet e dy 
kryetarëve të partive.  

Aleksandër Meksi - Atëherë kalojmë në votim për dy propozimet. Kush është dakord me 
propozimin e zotit Imami? Kundër? Abstenim?  

Miratohet me shumicë votash.  
Arben Imami - Para se të hyjmë në nenet me radhë, do të doja t’ju kujtoja juve, i nderuar 

kryetar i seancës, dhe të nderuarve deputetë, që kur ka kaluar ku ligj, para dy muajsh, se 
është ligj me histori të gjatë, Komisioni i Ligjeve ka propozuar një preambul dhe unë jam i 
mendimit që në këtë hyrje të mbahet qëndrim ndaj ligjit, ndaj diktaturës dhe Kuvendi të 
kërkojë falje; kjo edhe në bazë të ideve që u hodhën nga kryetarët e të dy partive dhe të 
grupit OMONIA. Jam i mendimit ta aprovojmë parimisht dhe të ulemi ta shkruajmë. Gjithmonë 
mbi bazën e idesë që tha zoti Nano, se nuk jemi ne ata që i kemi bërë këto krime.  

Aleksandër Meksi - Keni propozim konkret ju, zoti Imami, se në qoftë se nuk ka unë 
s’kam ç’hedh për votim, në qoftë se s’biem dakord.  

Arben Imami - Propozim konkret ka, sepse Komisioni i Ligjeve kur është mbledhur para 
shumë muajsh, ka bërë një hyrje të shkurtër, ashtu siç ka bërë dhe një vendim për ngritjen e 
një komisioni të posaçëm që të vazhdojë veprimtarinë e zbulimit të krimeve shtetërore. Në 
qoftë se aparati mund t’i nxjerrë, se nuk i kemi këtu mbi tavolinë, do të ishte mirë dhe të 
votohet pro ose kundër.  

Një deputet - Që Kuvendi mund të bënte një deklaratë ku mund të përfshiheshin ato që 
thanë kryetarët e partive dhe ligji duke qenë se është i shkurtër dhe ekzakt, do të thosha të 
procedojmë sa më shpejt.  

Arben Imami - Atëherë të dalim me një deklaratë të Kuvendit mbi ato baza që u shtruan 
këtu.  

Aleksandër Meksi - Jeni dakord me këtë propozim?  
Çun Jonuzi - Unë mendoj që Parlamenti mund të shprehet solidar, të aprovojë deklaratat 

që u bënë nga kryetarët e grupeve parlamentare dhe të procedojmë me ligjet. 
Pjetër Pepa - Me sa kuptova unë, deklaratat u përqendruan në pafajësinë e ish të 

dënuarve politikë; kurse në sugjerimin që bëri deputeti Imami, unë mendoj se shtyhet diçka 
më tej: ish të dënuarve që ishin të pafajshëm dhe u masakruan, u kërkohet falje për dënimin 
që u është bërë dhe njëkohësisht dënimi i tyre nuk ishte anonim, kishte dhe antitezën, ndaj, 
duke u kërkuar falje atyre, dënohet publikisht akti i ndëshkimit të padrejtë që u është bërë 
këtyre subjekteve të vendit tonë.  

Lufter Xhuveli - Mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm, i cili meriton të 
fiksohet, siç e kërkojnë vuajtjet a këtyre njerëzve që ne sot kërkojmë t’u japim pafajësinë. Do 



të ishte vërtet në dinjitetin e Kuvendit që t’u kërkonte falje zyrtarisht, qoftë dhe me 3 rreshta, 
para se të fillonte neni 1. Le të dokumentohet kjo bashkë me ligjin. Është ashtu siç tha 
parafolësi; po, do të ishte mirë t’ua kishim kërkuar faljen drejtëpërdrejt këtyre njerëzve që 
kanë vuajtur. Ta miratojmë në parim dhe në pushim bëjmë 3-4 rreshta.  

Neritan Ceka - Mund t’ju them që kjo është dhe pikëpamja e grupit tonë parlamentar në 
diskutimin që bëmë si grup; e mbështes këtë propozim dhe më duket se kjo pjesë është 
formuluar, njëherë, pra është e gatshme, të mos humbim kohë!  

Namik Dokle - Mendoj se s’ka pse të zgjatemi në këtë diskutim (Lexon pjesën e 
deklaratës së kryetarit të PS). Pra, deklarata jonë e përmban këtë, domethënë kemi votuar që 
t’u kërkojmë dhe falje.  

Ylli Vejsiu - Në të vërtetë ajo që tha deputeti Dokle është gjysma e asaj që kërkohet këtu 
në Kuvend. Kërkesa e faljes është njëra anë, dënimi është pjesa tjetër. Pra ajo pjesë që 
është, të plotësohet me të dytën dhe të dalim me deklaratë. Tjetër gjë është deklarata, tjetër 
është procedimi për ligjin. Opinioni publik duhet të marrë vesh sot nëpërmjet një deklarate të 
fuqishme, që ne kërkojmë dy gjëra: U kërkohet falje këtyre dhe kërkohet të dënohet diktatura. 
Kjo është gjithë substanca e kësaj deklarate.  

Pjetër Arbnori - Të kërkohet të abrogohen ligjet e padrejta që kanë shkaktuar dënimin e 
njerëzve.  

Aleksandër Meksi - Për sa jam në dijeni unë, zoti Arbnori, në Qeveri janë dërguar nga 
ana e Ministrisë së Drejtësisë pikërisht kjo që kërkoni ju dhe do të na vijnë këtu, sepse 
abrogimi i tyre një për një në të gjitha nenet të Kodit të Procedurës Penale nuk janë pak, do të 
na vijnë këtu në Kuvend.  

Neritan Ceka - Për të mos e zgjatur këtë diskutim duket sa kemi arritur në këtë 
konsensus: nga një anë të bëjmë deklaratën, si bazë të mbahet ajo që mbajti zoti Nano, 
është një bazë shumë e mirë, edhe idetë që u prekën nga zoti Berisha, dhe së dyti të merret 
drafti i propozuar i OKB-së që ekziston në materialet që keni në dispozicion dhe të bëhet 
fillesa e ligjit, e cila patjetër duhet të fiksohet si një dokument me rëndësi të madhe historike. 
Dhe mendoj tani të kalojmë në trajtimin nen për nen.  

Arben Imami - Si mund të zgjidhet teknikisht problemi? Po votuam parimisht që jemi 
dakord, ju keni në dorë qoftë preambulën që është bërë një herë nga Komisioni i Ligjeve, 
qoftë preambolën që kanë bërë dy specialistët e OKB-së që ishin këtu para një muaji dhe ato 
pastaj i votojmë këtu konkretisht.  

Aleksandër Meksi - Në rregull, atëherë zoti Ceka dhe zoti Dokle do të hartojnë 
deklaratën, zoti Imami dhe zoti Kallço do të na shkruajnë preambulën. Kush është dakord? 
Kundër? Abstenim?  

Miratohet me shumicë votash.  
Kalojmë në nenin 1.  
Abdi Baleta - Në fakt desha të flas jo për nenin 1, po për propozimin që bëri zoti Arbnori. 

(Ka reagime në sallë).  
Me gjithë reagimet me gojë, unë mëndoj se vendoset me kartona. Unë mendoj që duhet 

të jetë një dispozitë e tillë.  
Aleksandër Meksi - Atëherë propozimi im është ky: të ndërpresim punimet, zoti ministër 

të na bjerë ligjet.  
Abdi Baleta - Pse të na i bjerë zoti ministër! Zoti ministër na i pruri ligjet. Ne ligjin e zotit 

ministër po e kthejmë mbrapsht. Ai nuk pruri ndonjë ligj për pafajësinë dhe ne bëmë ligj për 
pafajësinë. Zoti ministër pati dy muaj e ca dhe ne kemi të drejtë të propozojmë edhe kur nuk 
na i bjen zoti ministër apo zoti Kryeministër.  

Aleksandër Meksi - Po në rregull, bëni propozimin konkret atëherë!  
Abdi Baleta - Propozoj konkretisht: “Abrogohen të gjitha dispozitat ligjore mbi të cilat janë 

mbështetur ndëshkimet e të dënuarve dhe të përsekutuarve të ndërgjegjes, sepse bien në 
kundërshtim me parimet e drejtësisë dhe të drejtat e njeriut, në kundërshtim me kushtetutat e 
shtetit shqiptar, Kartën e OKB-së dhe dokumentet e tjera ndërkombëtare mbi të drejtat dhe 
liritë themelore të njeriut.” Ky është formulimi që kam bërë unë dhe për precedent kujtoj që ne 
kemi abroguar një ligj të tillë themelor siç është Kushtetuta, kështu që mund të abrogojmë 
edhe ligje të tjera. 

Aleksandër Meksi - Jo, jo, nuk ka probleme teknike në këtë aspekt. Ai ligj ose ato ligje 
që do të vijnë për këto nene të veçanta që janë shumë më tepër se ato që thatë ju, ne do t’i 
abrogonim vetvetiu duke i miratuar. Nuk ka probleme teknike këtu. 

Abdi Baleta - Dakord, kjo është një punë shumë e thjeshtë; një ngritje kartonash a 
aprovon ose e hedh poshtë këtë, nuk ka vonesë.  



Medin Duraj - Unë kam mendimin që ne të fillojmë votimin nen për nen dhe mendimi që 
ka Baleta, meqë e ka shqetësim, në fund të ligjit; të bien një nen shokët e Ministrisë së 
Drejtësisë dhe e mbyllim atë problem. S’kemi pse e vonojmë tani. Në qoftë se ka merak zoti 
Baleta, le ta plotësojë dhe të na e bjerë në fund atë nen. Mos e shtyjmë tani! 

Aleksandër Meksi - Derisa propozimi është i tillë...  
Pjetër Arbnori - Nuk mund të jepet pafajësia pa abroguar ligjet që kanë shkaktuar 

dënimin e këtyre njerzve që sot shpallen të pafajshëm, se s’ka kuptim pastaj. 
Neritan Ceka - Unë jam dakord me këtë formulim që bëri zoti Baleta, por nuk e quaj të 

domosdoshme të jetë në fillim ose në fund. Parimisht kjo i referohet Kushtetutës; ne kemi 
abroguar, si të thuash, me ligjin themelor që miratuam, të gjitha ato ligje që ishin në 
kundërshtim me atë ligj themelor që miratuam dhe kjo qëndron brenda logjikës juridike. Unë 
do të isha më tepër ta miratojmë meqë qëndron brenda parimit, në qoftë se jemi dakord mund 
ta votojmë dhe në fillim e pastaj ia gjejmë vendin. Në parim të do isha për ta votuar. 

Aleksandër Meksi - Po në ç’kuptim në parim? Domethënë ne do ta aprovojmë me 
tekstin. Mund ta votojmë në fund apo në fillim,  për gjetjen e  vendit teknikisht nuk ka ndonjë 
problem. 

Neritan Ceka - Unë them ta votojmë dhe do ju thosha që në parim ai qëndron, nuk ka 
asnjë gjë në kundërshtim me aq sa kemi vepruar deri sot. 

Aleksandër Meksi - Ka ndonjë vërejtje për këtë nen? (Pas disa reagimeve nga deputetë 
të ndryshëm) Më falni, po e komplikoni çështjen kot! Nuk ka asnjë rëndësi nëse ky votohet në 
fillim apo në fund. Ky nen hyn te 1-shi, te 3-shi, te 7-ta ; prapë nuk ka asnjë rëndësi, veçse 
tregon kulturën tonë juridike dhe asgjë tjetër, një rreshtim i rregullt i tyre. 

Maksim Konomi - Unë them që ky nen duhet të vendoset që në fillim, sepse në bazë të 
këtij neni ne do t’i quajmë ata të padënuar, si rrjedhim edhe të pafajshëm. Do të jetë rrjedhim 
logjik i këtij neni për t’i quajtur ata të padënuar.  

Arben Imami - Zoti Kryetar, mendimi im personal: Kemi bërë dispozitat kryesore 
kushtetuese, që janë mbi frymën e Kartës së OKB-së, të Helsinkit etj., dhe kemi thënë që çdo 
nen, çdo ligj, i cili bie në kundërshtim me frymën  e kësaj minikushtetute abrogohet. Faktikisht 
ne i kemi të abroguara ato. 

E dyta, në qoftë se ne do të bëjmë një preambul ku do të themi që dënojmë ligjet e shtetit 
që i përdori këto ligje, nuk ka nevojë më të flasim në përgjithësi, ose përndryshe duhet të 
themi: abrogojmë nenin 55 shkronja “c”, nenin 64 shkronja “d”, duhet hyrë pastaj konkretisht. 
Kur të vijnë konkretisht, i bëjmë konkretisht. Unë jam që të votohet, por është pa kuptim që të 
votohet. 

Dodë Kaçaj - Jam dakord me mendimin e deputetit Imami dhe harrojmë edhe anën tjetër; 
në çdo projektligj që kemi shqyrtuar kemi marrë nenet siç na i paraqet ligji, pastaj në fund, 
kush ka pasur mendime për nene të reja, kemi formuluar dhe nenin, i kemi gjetur dhe vendin. 
Tani t’i përmbahemi asaj procedure që kemi ndjekur deri sot, edhe mendimit të deputetit 
Imami dhe vazhdojmë punën. 

Bashkim Kopliku - Më duket domosdoshmëri ta vemë nenin që propozon zoti Baleta. 
Pse? Po të hapni faqen 2, do të lexojmë: “Pushohen ndjekjet penale për vepra penale të 
parashikuara nga ky nen për gjithë çështjet hetimore etj., etj.,”. Domethënë, me gjithë atë 
Kushtetutë “të famshme” që kemi, ne kemi çështje në vazhdim. A e kuptoni logjikën? Në qoftë 
se do të ishte kështu, nuk do të kishte njeri në proces. Zotërinj, nuk jemi kështu. Se me të 
vërtetë që e kemi shkruar në nenin 42, dhe jam unë më duket autori i shtesës, që bien poshtë 
të gjitha ato që bien në kundërshtim, megjithatë, se e përsërisim edhe njëherë kështu, nuk 
bëjmë keq. Është më e konkretizuar këtu. 

Aleksandër Meksi - Megjithatë, hedhim në votë nenin ku thuhet: “Abogohen të gjitha 
dispozitat ligjore, mbi të cilat janë mbështetur ndëshkimet e të dënuarve e të persekutuarve të 
ndërgjegjes, sepse bien në kundërshtim me parimet e drejtësisë e të drejtat e njeriut, me 
kushtetutat e shtetit shqiptar, me Kartën e OKB-së dhe dokumentet e tjera ndërkombëtare 
mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.” 

Lush Përpali – Unë, për mendimin tim, bashkohem me deputetin Imami, s’ka kuptim të 
hidhet në votë. Pse? Unë do të votoj kundër për këtë propozim, po nuk jam kundër që këto 
ligje të abrogohen, pra, detyrohem të votoj kundër, ndonëse nuk jam kundër abrogimit të 
ligjeve. Për të  abroguar ligjet, unë kam  mendimin që ato duhet të merren një nga një, dhe 
mbase nuk ka nevojë të formohet një nen. Me shqetësimin unë jam dakord, po mund t’i lihet 
detyrë Kuvendit Popullor që në këtë sesion, bile sa më shpejt, të marrë në studim të gjitha ato 
ligje dhe t’i abrogojë një nga një sipas procedurave. S’mund të aprovohen ligjet në parim. 



Bardhyl Baltëza - Pavarësisht nga dëshirat tona dhe sa e kuptojmë këtë problem, më 
duket se është domosdoshmëri votimii këtij ligji. Përderisa ne themi në nenin 2 “pushohet 
ndjekja penale”, do të thotë që nesër të vazhdojë ndjekja penale? Për kallëzimet që do të 
bëhen nesër në bazë të këtyre ligjeve, do të vazhdojë ndjekja penale? Përderisa ne, është 
një paradoks juridik dhe unë habitem se si zotërinjtë e drejtësisë nuk e kanë parë këtë gjë; 
përderisa ato janë dakord të quhen të pafajshëm njerëzit që janë dënuar për këto probleme 
dhe e dyta të pushohen ndjekjet, domethënë që nesër të lëmë një shteg që të vazhdojnë 
ndjekjet. Ne duhet të ndahemi njëherë e mirë nga kjo punë dhe nuk ka asgjë të keqe ta 
abrogojmë ligjin që tani. Më duket se duhet kuptuar drejt. Ne i bëjmë nder këtij Kuvendi, duke 
abroguar këto ligje momentalisht. 

Xhemal Gazidede - Kam mendimin që ne të fillojmë miratimin e neneve një për një dhe 
në fund, ashtu siç kemi bërë për ligjet e tjera, të themi që të gjitha ligjet që bien në 
kundërshtim me kërkesat e këtij ligji, të shfuqizohen. Nxjerrim edhe atë merak që kanë shumë 
diskutantë këtu. Edhe deputeti Imami më duket se këtu e kishte idenë. Pra, ta cilësoja në 
fund pasi të bëjmë miratimin e ligjit.  

Abdi Baleta - Zoti Kryetar, unë mendoj që nuk është momenti për të bërë shumë 
komente dhe nuk i kuptoj vërtet disa komente jo në fund, jo në fillim. Edhe sikur të jetë ashtu, 
që është më mirë në fund jo në fillim, mendoj se nuk është kjo çështja kryesore. Këtu është 
bërë një propozim dhe rregulli më elementar, kur kemi hyrë në fazën e propozimeve, dhe u 
tha “ramë dakord në parim që do ta miratojmë ligjin bashkë me amendamentet”, jo këtë 
projektligj që kemi këtu, domethënë qysh në fillim kur miratuam ligjin, në parim, ramë dakord 
me amendamentet që do të bëheshin etj. Ky është një propozim. I mirë, i keq, ky propozim u 
hodh. Jemi në fazën e votimit, mendoj që duhet të jemi racionalë, çështjen ta zgjidhim. 
Dakord ose jo, me votim, dhe të mos bëjmë shumë komente, se ndryshe nuk mbarojmë. Ju 
lutem shumë, unë kërkoj, dhe si autor i propozimit nuk kam ndër mend as ta tërheq, as të 
them se nuk duhet të jetë neni 1. E propozova, kërkoj që të hidhet në votë në qoftë se nuk ka 
arsye të tjera.  

Stavri Kallço - Unë mendoj se këtë ligj po e rëndojmë më shumë sesa duhet. Nuk është 
e thënë që të gjitha kërkesat që kemi, t’i përmbledhim në këtë ligj. Mendoj ta fillojmë nga neni 
1, të vemi deri në fund, mandej të bëjmë plotësime. Kërkesat e kolegëve parafolës unë them 
se nuk janë të drejta dhe nuk mund të vijnë këtu. Ata thonë të abrogojmë të gjitha ligjet për të 
cilat janë përndjekur të dënuarit politikë. Unë them se një pjesë të këtyre i ka abroguar 
Kuvendi i mëparshëm dhe ne ato s’kemi si t’i abrogojmë. Po kështu ka ligje të tjera që, 
pavarësisht se deputeti Baltëza iu referua paragrafit 3 të nenit 2 dhe thotë që të pushohen 
ndjekjet penale për këto vepra, mandej do të rifillojmë përsëri, unë them që do të pushohen 
deri tani, mandej do të fillojnë përsëri. Pse? Për shembull, në nenin 2 kemi dhe ligjin për 
mbledhjet, grumbullimet dhe manifestimet e shtetasve në vendet publike. Këtë e miratuam në 
sesionin e parë. Tani ne s’kemi si ta abrogojmë këtë ligj që miratuam 2 muaj përpara. Ky ligj 
do të jetë në fuqi dhe kush do ta shkelë këtë, do të dënohet. Deri tani i dënuam për shkak se 
e dimë përse i bënin manifestimet, kurse tani e tutje ne nuk do të lejojmë të shkelet ky ligj. 
Gjithë manifestimet do të bëhen konform ligjit që kemi miratuar. Prandaj nuk mund të futim 
abrogimin e gjithë këtyre ligjeve me një dispozitë të veçantë. Pra, ta fillojmë nga neni 1 deri 
në fund.  

Panajot Barka - Unë do të desha t’i bëja një vërejtje Kryesisë me këtë rast. Jemi në 
momentin e propozimit të një diçkaje dhe duhet të kërkojmë propozime të tjera, dhe në qoftë 
se nuk ka propozime të tjera të hidhet në votim dhe të vazhdohet pastaj procedura e njohur 
dhe e zakonshme. Vetë ne po i hapim shteg një diskutimi kaq të gjerë në një kohë që themi 
që këtë ligj duhet ta aprovojmë sa më shpejt. Në qoftë se u bë një propozim, të hidhet në votë 
dhe të mos ketë komente mbi atë gjë.  

Aleksandër Meksi - Si rregull hidhen propozimet mbi nenet dhe pastaj nenet plus, por 
unë mendova që ky nen i parë, që për mua duhej të ishte me shifrat e sakta, për të qenë në 
rregull, duhej të ishte në krye të ligjit, me shifrat e sakta të neneve, të ligjeve, të datave. Kjo 
sipas mendimit tim. Megjithëkëtë, unë e di që tani nuk e bëjmë dot. Unë dua që të firmoset 
sot ky ligj. Qartë tani?  Kush është për ta miratuar këtë? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet!  

Kalojmë në nenin 1. Ka vërejtje për këtë nen, ju lutem?  
Abdi Baleta - Mendoj që neni 1 ka nevojë për një redaktim tani, në frymën e re që u 

krijua këtu në Kuvend dhe që ndryshon rrënjësisht nga ajo frymë që ka projekti i sjellë nga 
Qeveria. Prandaj sugjeroj që neni 1 të jetë si vijon: jo “amnistohen”, po “janë të pafajshëm  të 
gjithë shtetasit shqiptarë që janë arratisur nga Shqipëria gjatë luftës ose pas Çlirimit të vendit 
deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, për shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së tyre politike si 



gjithë personat që kanë kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme.” Siç e shikoni, ndryshimi 
qëndron këtu, pikërisht në atë frymë që ne miratuam, “janë të pafajshëm”. Shtoj që në qoftë 
se mbahet fjala “amnistohen”, kjo do të bjerë në kundërshtim me frymën e ligjit, do të bjerë në 
kundërshtim me realitetin, do të jetë e papranueshme, jam i sigurt, nga të gjithë ata persona 
të cilëve u drejtohemi ne.  

Aleksandër Meksi - Ka ndonjë vërejtje tjetër?  
Stavri Kallço - Herën e fundit kur diskutuam projektligjin për amnistinë, në nenin 1 

diskutuam edhe për ushtarët dhe oficerët tanë që janë jashtë kufirit, për të cilët në qoftë se do 
të amnistojmë veprën e kalimit  të paligjshëm të kufirit, do të mbeten disa vepra të tjera që 
kanë kryer ata, si shmangia e përgjithshme nga shërbimi ushtarak etj. të paamnistuara, 
kështu që rrezikohet mundësia që ata të mos kthehen vetëm me këtë amnisti. Shikoj 
mundësinë që të rishikohet edhe njëherë neni 1.  

Aleksandër Meksi - Konkretisht, ju lutem!  
Stavri Kallço - Siç e propozuam dhe radhën e parë që për ushtarakët të amnistohen dhe 

veprat, domethënë që kanë shoqëruar këtë, kalimin e paligjshëm të kufirit, largimi pa leje dhe 
shmangia e përgjithshme nga shërbimi ushtarak.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, me shkrim!  
Stavri Kallço - Është propozimi i komisionit i paraqitur radhën e parë edhe me shkrim.  
Haxhi Lleshi - Këtu duhet të kemi parasysh se na thuhet gjithë të arratisurit politikë. 

Njëherë të kemi parasysh mirë se kemi të arratisur politikë kriminelë të luftës. Ne, ashtu si 
çdo popull që ka pasur tradhtarë, edhe organizata tradhtare, edhe kuislingë kemi pasur edhe 
në Shqipëri, prandaj nuk mund të konsiderohen të arratisur politikë edhe kriminelët e luftës që 
kanë vrarë, djegur e shkatërruar popullin tonë bashkë me fashistët italianë e gjermanë. Kam 
parasysh Baz Kupin, Namik Kreyeziun dhe shumë të tjerë. Edhe Ali Këlcyrën, që nënshkroi 
protokollin e famshëm Dalmaco-Këlcyra dhe ishte një nga krerët e Ballit Kombëtar, Mithat 
Frashëri është kriminel edhe më i madh, sepse forcat e tyre, të Ballit Kombëtar u vunë pa 
rezerva nën urdhrat e italianëve e gjermanëve. Kemi plot fakte, bile ka dhe njerëz të plagosur, 
që janë gjallë, që krahas italianëve e gjermanëve dhe rusëve të bardhë të Beleskut, kanë 
luftuar e janë vrarë në Dibër nga 16-19  tetor 1943. Prandaj në qoftë se i përfshijmë të gjithë 
të arratisurit politikë gjatë dhe pas luftës, që kanë bërë krime, edhe pas luftës, sepse ne 
s’kishim shtet, bile s’kishim as parti në 39-ën kur luftoi populli ynë e vazhdimisht, pastaj më 
vonë u bëmë me Parti Komuniste, s’kishim edhe shtet, sepse pa pasur shtet ata kanë luftuar 
kundër popullit. Kriminelët duhet të cilësohet më mirë këtu “kanë qenë në shërbim pa 
rezerva” të pushtuesve italianë e gjermanë. Unë nuk do t’i përmend tani të gjithë, se janë pa 
numër. Shumicën unë i njoh, Gani Kryeziun, e të tjerë, Mithat Frashëri, Ali Këlcyra, Hasan 
Dosti etj., por duhet të kemi parasysh se nuk mund të përfshihen kështu “të arratisur politikë”,  
cilët nga ata dhe si kanë shkuar atje, bashkë me Lekën e Zogut, përveç Zogut vetë, kanë 
çuar banda të organizuara, e thanë shokët këtu, kemi Hamit Matjanin, Zenel Shehun etj., që i 
kanë organizuar, me aeroplanë na i kanë çuar, nga toka dhe nga deti. Pra nuk mundet populli 
shqiptar, që la nam aq shumë në luftën për të drejtat e tij, dhe njëkohësisht i pari në Ballkan 
dhe në Europë që filloi rezistencën, pra në aleancë me popuj të tjerë që luftuan në koalicionin 
antifashist të popujve të robëruar edhe fqinj, bile edhe grekë, edhe jugosllavë, edhe italianë, 
sepse kur na u dorëzuan italianët, me mijëra, dhjetëra mijë italianë, ne i kemi çuar dhe në 
luftë si internacionalistë dhe u bëmë nga armiq me ta, u bëmë bashkëluftëtarë dhe sot  janë 
në Itali krenarë për atë luftë që kanë bërë përkrah shqiptarëve, me partizanët. Dihet se lufta 
që është bërë në Krujë më 22 shtator 1943 kundër gjermanëve, ku shumë gjermanë janë 
kapur rob dhe të plagosur; atje kanë luftuar dhe 4500 italianë me Piçinin në krye. Pra, duhet 
t’i kemi parasysh mirë këto, edhe në asnjë mënyrë kështu. 

Pjetër Pepa - Unë mendoj se propozimi që bëri deputeti Baleta është i saktë, sepse i 
përgjigjet në thelb edhe temës, titullit që i lamë këtij ligji. Për sa i përket diskutimit të deputetit 
Lleshi, mendoj se e ka vendin një pikë më poshtë, kur t’i hidhemi nenit 2, ku do të  trajtojmë 
subjektet që kanë bërë krime ndaj shtetit etj., etj. Ndërsa neni 1 përfshin si të pafajshëm të 
gjithë shtetasit shqiptarë që janë arratisur për probleme të ndërgjegjes, pra për probleme 
thjesht politike pa pasur krime ndaj shtetit, popullit etj., etj.  

Aleksandër Meksi - Veç dy propozimeve, të Kallços dhe të Baletës, një në hyrje, një në 
fund, keni ndonjë vërejtje tjetër?  

Namik Dokle - Duke mos qenë kundër me frymën e asaj që tha zoti Pepa, gjithashtu unë 
do të thosha që duhet përfshirë shqetësimi i deputetit Lleshi dhe kjo mund të zgjidhet vetëm 
me një fjali, duke ia shtuar nenit 1: “Nuk përfitojnë nga kjo amnisti kuislingët kolaboracionistë”.  



Arben Imami - Mendimi i Pepës qe shumë i qartë; në nenin 1 ne nuk kemi pse 
shprehemi as kundër, as pro për ato që thotë zoti Namik, kurse në nenin 2 diskutojmë pastaj 
nëse duhet futur ose jo, amnistohen ose nuk amnistohen, diskutojmë, është problem tjetër; 
duhen amnistuar pas 50 vjetësh apo nuk duhen amnistuar? Kurse në këtë pjesë të parë flitet 
për pafajësi për ata njerëz që kanë ikur për bindje politike, jo për njerëz që kanë bërë krime, 
sepse edhe Amerika që është kampion i demokracisë ka disa ligje që ndalon hyrjen e 
kolaboracionistëve dhe të nazistëve. Ne të qartë jemi për këtë pikë, por t’i grupojmë aty ku 
duhet. Kështu që, për mendimin tim, propozimi i Kallços dhe amendamenti që i bën Baleta, 
që është amendament në emër të grupit, është i përshtatshëm dhe e mbulon sferën e të 
gjitha këtyre arratisjeve, të cilat janë jo për kriminelë.  

Kostandin Hoxha - T’i lexojmë njëçikë me vëmendje; në nenin 1 nuk flitet për të dënuar, 
flitet për të arratisur gjatë luftës dhe pas Çlirimit për shkak të bindjeve dhe veprimtarisë së 
tyre politike. Domethënë ne këtu nuk kemi ç’konsiderojmë të pafajshëm, sepse ata nuk janë 
dënuar nga asnjë gjykatë. Në qoftë se konsiderojmë të pafajshëm, konsiderojmë ata që janë 
konsideruar të fajshëm nga gjykata. Në këtë nen nuk bëhet fjalë për një rast të tillë, aq sa ç’e 
gjykojnë, më falni, unë s’jam jurist.  

E dyta, mua më duket që kemi të bëjmë me një problem parimor. Jam plotësisht dakord 
me dhënien e pafajësisë të gjithë të dënuarve të ndërgjegjes, të gjithë atyre që janë dënuar 
ose kanë vuajtur për shkak të bindjeve të tyre politike ose se kanë bërë pjesë në organizata 
të ndryshme politike. Por duhet të kemi kujdes si Parlament që në qoftë se ne do të shpallim 
të pafajshëm kriminelët e luftës pa bërë asnjë përjashtim, ndoshta do të jemi vendi i parë në 
botë që e bëjmë një gjë të tillë. Dua t’u kujtoj të gjithë deputetëve se edhe në vende të tjera, si 
për shembull në Amerikë, nuk e pritën Kurt Vald Hajnin, President i Austrisë, për shkak të së 
kaluarës së tij gjatë luftës. Vjet në Kanada u arrestua njëfarë Ivan për krimet që ka bërë në 
Ukrahinë dhe iu dorëzua Izraelit, sepse ka vrarë shumë çifutë. Domethënë edhe vendet e 
tjera, në rrjedhën e dokumenteve botërore, frymës së Helsinkit, Kartës së Parisit etj., e bëjnë 
një diferencim të tillë, pra edhe ne duhet ta bëjmë.  

Aleksandër Meksi - Në rregull, do të kalojmë në votim me këto dy amendamente ndaj 
tekstit që keni ju të komisionit.  

Panajot Barka - Një saktësim; më duket se këtu ku thuhet: “deri në hyrjen në fuqi të këtij 
ligji”. Ligji për arratisjen më duket se është shfuqizuar njëherë dhe ka një datë të caktuar, kur 
të miratohet duhet të theksohet.  

Aleksandër Meksi - Sigurisht, është në vërejtjet e komisioneve. Ka propozim tjetër, ju 
lutem?  

Ahmet Kamberi - Propozoj që neni 1 të paraqitet ashtu siç na e kanë paraqitur ekspertët 
e OKB-së, me të cilët ne u konsultuam gjerësisht. Po e lexoj:  

“Neni 1  
Amnistia jepet për të gjithë shtetasit shqiptarë që deri në nxjerrjen e këtij ligji janë larguar 

ose janë përpjekur të largohen nga Shqipëria me ose pa autorizim, për shkak të besimit, 
veprimtarisë ose të organizimit të tyre. (Këtu mund të bëhet një modifikim për ata që janë 
kuislingë).  

2)Amnistia jepet, gjithashtu, për të gjithë shtetasit shqiptarë, duke përfshirë personelin 
ushtarak, që nëpërmjet arratisjes kanë lënë ose janë përpjekur të lënë vendin e detyrës pa 
qenë të autorizuar. 3)Amnistia jepet, gjithashtu, për sa u përket veprave penale të lindura nga 
moskryerja e shërbimit ushtarak të detyrueshëm për personelin ushtarak, që për shkak të 
pikëpamjeve të tyre politike ose për shkaqe të ndërgjegjes i shmangen paraqitjes në detyrë 
me thirrjen “nën armë”, ose pasi paraqiten në detyrë largohen pa leje zyrtare, me kusht që të 
paraqitet në institucionin (që ne do ta caktojmë, kush do të jetë, Ministria e Mbrojtjes), brenda 
30 ditësh nga shpallja e këtij ligji”.  

Pra unë mendoj se ky duhet të jetë.  
Tonin Alimëhilli - Po dalim nga titulli i projektligjit. Ushtarakët duhet të shqyrtohen në një 

projektligj tjetër.  
Së dyti, termi “kuisling” është më relativ te ne sesa në vende të tjera, sepse qeveri 

kuislinge ne kemi pasur edhe para Çlirimit, edhe pas Çlirimit. Pas Çlirimit kemi pasur qeveri 
kuislinge me Jugosllavinë, BS etj., për të cilën janë futur njerëz në burg, pra është sharë 
Titoja, është sharë Stalini etj., dhe njerëzit janë futur në burg. Pra nga një qeveri kuislinge 
janë futur në burg. Kështu dhe ata të tjerët përpara, pra, që kanë qenë të lidhur me fashizmin.  

Së treti, duhet të kuptojmë diçka që në programin e partisë komuniste ka qenë marrja e 
pushtetit me dhunë dhe kështu ka pasur përplasje të dy forcave, prandaj s’dihet cila mund të 
quhet forca që ka vrarë e cila që s’ka vrarë në këtë mes.  



Pra, duke u nisur nga këto specifika të vendit tonë, nuk duhet t’i përmendim këto hesape, 
sepse del baraz si para Çlirimit, ashtu edhe pas Çlirimit kjo punë.  

Neritan Ceka - Pavarësisht nga opinioni që mund të kem, mund të jem pro ose kundër 
zotit Lleshi apo zotit Alimhilli, por mendoj se këto janë aspekte të cilat nuk i takojnë këtij 
Kuvendi sot, sepse po u futëm në këto gjëra, do të ikim shumë larg dhe gjithë diskutimet e 
deritanishme më duket se ishin në kundërshtim me deklaratat e bëra nga zoti Nano dhe nga 
zoti Berisha. Prandaj unë them të kthehemi në temën që kemi, t’i ezaurojmë ato brenda 
kuadrit ligjor në të cilin po diskutojmë.  

Aleksandër Meksi - Ka propozime konkrete, ju lutem?  
Blerim Çela - Neni 1 unë propozoj që të formulohet në këtë mënyrë: “Pafajësohen të 

gjithë shtetasit shqiptarë që janë arratisur nga Shqipëria para dhe gjatë luftës” etj., etj...  
Aleksandër Meksi - Fjala juaj nuk ka diferencë nga zoti Baleta, “pafajësohen” “janë të 

pafajshëm” unë e quaj një.  
Gëzim Luli - Zoti Kryetar, unë propozoj që në nenin 1 pjesën e fundit të paragrafit ta 

heqim, në mënyrë që të dalë më e konceptueshme pafajësia, kurse “si dhe personat që kanë 
kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme” ta shtojmë tek amnistimi te neni 2. Kjo mendoj që e 
sqaron komplet problemin dhe i jep kuptim komplet nenit 1 dhe 2.  

Haxhi Lleshi - Deri tani na dolën gjëra të papritura duke diskutuar. Unë jam plotësisht 
dakord me propozimin që bëri në emër të PS shoku Fatos Nano, edhe për amnisti, edhe për 
falje, sipas rastit. Tani këtu dolën të tjera diskutime. Të gjithë të arratisurit nuk mund të jenë 
politikë, ka edhe kriminelë, dhe armiq në shërbim të pushtuesve italianë e gjermanë. Këto 
duhet t’i dallojmë. Tani thuhet se parimisht kanë qenë dy forca të kundërta këtu që kanë 
luftuar. S’është e vërtetë. Një forcë ka qenë populli me ushtarët e tij, që u ngritën gjatë luftës, 
u formua një ushtri e tërë; dhe pushtuesi; të tjerët, që kanë qenë në shërbim të pushtuesit 
s’kanë qenë forcë, vetëm tradhtarë. Prandaj duhet sqaruar mirë. Në qoftë se do të diskutojmë 
kështu, atëherë ne s’jemi dakord. Dhe është turp për këtë Kuvend të madh që diskutohet në 
këtë mënyrë.  

Osman Murati - Ne kemi rënë dakord në parim për këtë ligj. Kam një mendim që 
Komisioni i Ligjeve me dy ekspertë, Kryetarin e Gjykatës së Lartë dhe Ministrin e Drejtësisë, 
ju lutemi, për 2-3 orë nenet 1, 2 dhe 3 me këto mendime që u dhanë, t’i formulojnë dhe t’i 
marrim në orën 6.  

Ali Spahia - Ne jemi mbledhur sot për të miratuar ligjin mbi pafajësinë. Kështu, në këto 
konkluzione arritën edhe përfaqësuesit e tri forcave politike që marrin pjesë në Parlament. 
Unë mendoj se mjaft jemi sorollatur me shqyrtimet e neneve të këtij ligji në komisione, në 
Qeveri e në Ministrinë e Drejtësisë. Kemi dëgjuar mjaft; sot kemi një detyrë të miratojmë ligjin 
mbi pafajësinë e të dënuarve të ndërgjegjes; edhe mendimi që të hidhet në votë propozimi i 
Baletës me amendamentet e Kallços e të Lulit.  

Aleksandër Meksi - Ka vërejtje tjetër? Tani unë kam vetëm një vërejtje t’ju bëj dhe do të 
dëshiroja që të transmetohet. Morëm angazhimin që ta kalojmë me përparësi ligjin. Kush ka 
propozime i bën dhe të kalojmë në votim. Unë kam tri propozime, për të cilat duhet votuar në 
mënyrë të veçantë: i Baletës për hyrjen, ndarja, sipas Lulit dhe Kallços, e tekstit, që mbase 
detyrohemi ta saktësojmë dhe ta kapërcejmë.  

Abdi Baleta - Meqë isha propozuesi i ndryshimit, nisem nga ajo që ramë dakord që të 
bëjmë ligj për pafajësinë dhe jo për amnistinë.  

Më duket se këtu po del diçka tjetër tani. U tha një deklaratë që të bëjmë ligj për 
pafajësinë dhe ligjin duam ta shndërrojmë për amnistinë. Po u ndoq kjo taktikë, unë si deputet 
deklaroj se që nga ky moment nuk marr pjesë këtu dhe do t’u drejtohem zgjedhësve të mi që 
të më autorizojnë të mos jem më deputet i këtij Parlamenti. Këtu u bëj thirrje gjithë kolegëve 
të Parlamentit të jemi seriozë.  

(Reagime në sallë)  
Aleksandër Meksi - Tani ne po diskutojmë konkretisht, jo duke i treguar padrejtësinë 

palës tjetër. Po të kishim pasur mendime të njëjta, do ishim në një parti. Kjo dihet që nuk kemi 
mendime të njëjta. Nuk duhet të habitemi për këtë punë.  

Arben Imami - Ne mund të thërrasim cilindo këtu, po mua më duket se situata është 
shumë e qartë. Kemi rënë dakord për pafajësi. Këtu është fjala për pafajësinë e atyre 
njerëzve që janë larguar për shkaqe politike; amnistohen ushtarakët dhe amnistohen ata që 
janë larguar këta 8 muaj mbi bazën e ligjit tjetër.  

Shefqet Muçi - Më falni, tani meqë dola, e ndiej për detyrë ta sqaroj Kuvendin për disa 
probleme, pastaj Kuvendi e di vetë çfarë bën. Duke iu përmbajtur propozimit që bëri zoti 
Imami, t’i shpjegoj nja dy gjëra këtu, pastaj shikojeni problemin. Për pafajësinë, siç e pranuat 



ju këtu, për amnistinë dhe për rehabilitimin. Bile unë mund të thosha që ka edhe diçka tjetër 
këtu, ka për riparimin e dëmeve. Tani gjithë sekreti në kuptimin “pafajësi” ose “jo pafajësi” nuk 
bëhet as për nenin 1, as për nenin 2, po bëhet për nenin 3. Edhe radhën e parë që është 
bërë diskutimi, që të rikthehemi atje ku ishim, gjithë problemi bëhet për... “quhen të padënuar” 
është shënuar këtu, duke u barazuar për efekte morale, politike, sociale me personat e 
deklaruar të pafajshëm, të gjithë ata që janë dënuar për agjitacion e propagandë kundër 
shtetit, për arratisje, për sabotim, për krijimin ose pjesëmarrjen në organizata politike, për 
moskallëzim të krimeve kundër shtetit, e me radhë i keni disa të tillë. Pra, pafajësia bëhet për 
këtë kategori personash që janë shënuar në nenin 3 dhe ju arritët në përfundimin që do t’u 
jepni pafajësi dhe vendosët që do të vini titullin dhe për këtë bëhet problemi. Për sa u përket 
problemeve të tjera, domethënë ata që janë dënuar dhe do të deklarohen të pafajshëm, 
ndërsa për ata që nuk janë dënuar, për ata që nuk janë vënë para përgjegjësisë, është një 
koncept më elementar, që çdo jurist, pa vajtur fare në shkollë, e di që nuk mund të deklarohet 
i pafajshëm një njeri që nuk është vënë para përgjegjësisë, se të gjithë qytetarët quhet se 
janë të pafajshëm. Në nenin 1 bëhet fjalë që të gjithë personat e përmendur, të cilët ne nuk i 
dimë, nuk i kemi konkretizuar, nuk e dimë cilët janë, të jenë të lirë, të mos kenë frikë, se nuk i 
vë njeri para përgjegjësisë, nuk do t’u thotë askush që jeni fajtorë. Kjo është ideja e amnistisë 
në rastin konkret. Pra, nuk mund të bëhet fjalë këtu as për pafajësi, as për gjë tjetër. Thuhet 
“amnistohen” në kuptimin që secili të jetë i garantuar që gjatë gjithë jetës së tij nuk ka për t’u 
vënë para përgjegjësisë dhe nuk i thotë askush që ke bërë ndonjë të keqe në jetën e tij. Kjo 
është ideja e këtij neni. Ndërsa te neni 2 ndryshon problemi. Pra, të dënuarit këtu janë jo ata 
të nenit 1, por ata që rrezikohen të vihen para përgjegjësisë; “për të dënuarit”, bën edhe 
përjashtimet pastaj se të dënuarit këtu janë të kategorive të ndryshme, dhe thotë: “me 
përjashtim të atyre që kanë kryer akte terrori ose diversioni, kur këto vepra kanë sjellë vdekje 
ose pasoja të tjera të rënda.” Pra, kjo kategori personash është përjashtuar nga neni 3. Pra, 
në qoftë se në nenin 3 ju do t’u jepni pafajësinë, do të përjashtoni vetëm këtë kategori 
personash “... me përjashtim të atyre qa kanë kryer akte terrori ose diversioni, kur nga këto 
kanë ardhur pasoja vdekje ose pasoja të tjera të rënda”.  

Prandaj unë e ndjeva për detyrë ta bëja këtë sqarim, thashë, sipas titullit që i vutë ju, siç e 
propozoi zoti Imami dhe e miratuat. Në qoftë se ka ndonjë pyetje, meqë jam këtu, mund t’i 
përgjigjem.  

Ali Spahia - Ju e quajtët për detyrë, zoti Ministër, të na bënit këtë sqarim dhe unë e quaj 
për detyrë t’ju bëj juve një sqarim tjetër: është fryma e krejt projektit që na paraqisni ju, e 
papranueshme për ish-të burgosurit politikë, për ish-të burgosurit e ndërgjegjes. Nuk jua nxë 
goja të thoni se janë të pafajshëm. Ju kërkoni prapë të flisni për amnisti, të flisni për falje. Nuk 
jeni ju që i falni, zoti Ministër. Jo! Janë ata, të burgosurit politikë… 

Shefqet Muçi - Më fal një minutë. Unë po bëj fjalë për amnisti dhe për pafajësi dhe them 
që...  

Ali Spahia - Edhe amnistia është shumë pak, zoti Ministër. Janë të burgosurit politikë ata 
që ju falin. Ata kërkojnë vetëm pafajësi dhe asgjë më tepër.  

Shefqet Muçi - Neni 3 i ka të gjithë këta persona që janë përgjegjës për lëvizjen, për 
organizimin, ndërsa neni 2 ka dhe vrasjet, ka dhe terrorin.  

Ali Spahia - Edhe nenit 3, zoti Ministër, nuk i del fjala “pafajësi” s’mund ta përdorë, se 
është fryma e projektit ajo. Prandaj duhet t’u përmbahemi deklaratave të të dy kryetarëve të 
partive.  

Shefqet Muçi - Edhe projekti i paraqitur nga Kombet e Bashkuara nuk shtron problemin 
për pafajësi te këto dy nenet e para, ndërsa problemi për pafajësinë bëhet te neni 3. 
Domethënë janë ato 3 kategoritë kryesore plus edhe atyre të tjerave pastaj që lidhen me 
veprimtarinë politike.  

Panajot Barka - Një sqarim këtu, sa për atë që thoni se vazhdimisht ne jemi mësuar që 
të thërresim në ndihmë dokumentet ndërkombëtare kur nuk kemi argumente të tjera tonat. Në 
rastin konkret them që ato nuk na ndihmojnë dot për arsye se një i arratisur politik kishte me 
vete damkën e armikut të popullit, që nuk e kanë vendet e tjera një diçka të tillë, dhe e dyta, 
pas këtij personi të arratisur kanë vuajtur dënime të ndryshme shumë pjesëtarë të familjes 
dhe të afërm të tij. Kështu që pa u dhënë pafajësia këtyre njerëzve, të arratisur për bindje 
politike, nuk mund t’u jepet pafajësia edhe atyre të tjerëve pastaj. Kështu që në këtë aspekt 
duhet t’u jepet patjetër pafajësia edhe të gjithë të arratisurve për bindjet e tyre politike. Kjo 
është tepër-tepër serioze dhe nuk duhet t’i marrim parasysh çfarë thotë bota. Bota nuk i ka 
konsideruar armiq ata dhe kur tjetri është armik i popullit ka dënimin më të madh që i jepet një 
njeriu.  



Shefqet Muçi - Unë nuk jam kundër mendimit që shprehni ju, jam plotësisht me 
mendimin që shprehni ju, por them nga pikëpamja teknike pafajësi i jepet atij personi që 
është dënuar ose atij që është vënë para përgjegjësisë dhe do të thuhet nëse është fajtor apo 
i pafajshëm; ndërsa gjithë qytetarët e tjerë quhen të pafajshëm automatikisht: ne nxjerrim një 
dispozitë ligjore para së cilës i garantojmë që askush nuk do të vërë dorë mbi ta për asnjë 
gjë.  

Daniel Karanxha - Do ta pyes për diçka zotin Ministër: jam plotësisht dakord me 
propozimin e zotit Baleta që neni 1 duhet të thotë “janë të pafajshëm”. Për ç’arsye? Këta 
persona që janë arratisur nga Shqipëria, po ta pyes zotin Ministër, në qoftë se nuk do të 
kishim gjykuar të arsyeshme të iknin dhe të kishin qëndruar në Shqipëri, a do ishin bërë të 
fajshëm? Do të ishin bërë plotësisht të fajshëm. Duke thënë që janë të pafajshëm ne u 
tregojmë atyre botërisht që ky sistem ka ndryshuar, që kohët e errëta kanë perënduar njëherë 
e përgjithmonë, prandaj unë jam dakord që duhet thënë “janë të pafajshëm”, sepse ata kanë 
ikur me bindjen që janë të pafajshëm, por që një sistem i bënte të fajshëm, dhe po të kishin 
qëndruar në këtë sistem politik do t’u kishte ikur koka ose do t’u kishte ikur jeta në burg; 
prandaj jam plotësisht i mendimit që ta theksojmë “janë të pafajshëm”. 

Shefqet Muçi - Këtu problemi, mendoj unë para se të iki, është për personat që janë 
dënuar dhe që kanë vuajtur.  

Daniel Karanxha - Të mos i hyjmë historisë kot, se po t’i hyjmë historisë dhe po të 
shohim pas marrëveshjes së Mukjes nuk e di si do të ndahen lakrat, prandaj të mos i hyjmë 
historisë!  

Shefqet Muçi - Për ata që kanë vuajtur dënimin kjo ka shumë rëndësi, sepse ka të bëjë 
edhe me pasojat juridike prapa, do të marrin dëmshpërblimin e njerën apo tjetrën, ndërsa për 
personat e tjerë që nuk janë vënë para përgjegjësisë, por që supozohet se mund të vihen, për 
ata s’ka asnjë rëndësi në daç të marrin të pafajshëm, në daç të quhen që nuk do të…, për 
mua nuk ka ndonjë gjë.  

Aleksandër Meksi - A ka ndonjëri pyetje, ju lutem? Jo diskutim, pyetje!  
Mark Nokaj - Zoti Ministër, në këtë material që na servirni, pse nuk e gjej askërkund 

“pafajësi” që ta marrë vesh jo vetëm populli shqiptar, po gjithë bota që Parlamenti u dha 
pafajësinë të pafajshmëve.  

Shefqet Muçi - Neni 3 bën fjalë për një gjë të tillë, megjithatë, zotërinj deputetë, po ju 
lexoj vërejtjet që Kuvendi Popullor i ka kthyer Qeverisë, se tani vajti puna që duhet t’i themi 
një për një fjalët. Dhe Qeveria ka pasqyruar një për një të gjitha ato çfarë i ka dërguar 
Kuvendi Popullor dhe thuhet: Pika 1 Emërtimi i projektligjit të ndryshojë nga “amnistri” në “për 
amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve politikë”, e ka kërkuar Kuvendi. Ne si Qeveri thamë 
jemi dakord me Kuvendin. Pika 2. Në nenin 1, në rreshtin e parë, fjala “larguar” të 
zëvendësohet me fjalën “arratisur” - e kemi zëvendësuar. Në fund të shtohet ky paragraf: 
“Nga ky ligj përfitojnë ushtarakët që kanë kryer…” etj. Vazhdojmë në nenin 3, pas fjalës “të 
padënuar” të shtohet “dhe konsiderohen të pafajshëm për efekte moralo-politike dhe sociale” 
dhe vazhdon me radhë deri në fund. Qeveria nuk ka bërë asgjë tjetër veçse ka pasqyruar me 
besnikëri një për një të gjitha ato probleme, për të cilat e ktheu Kuvendi Popullor. Se çfarë 
kishin zotërinjtë në mend për sot, Qeveria nuk e merrte dot me mend, ne çfarë na dhatë këtu, 
na e dërguat në materlal, e pasqyruam.  

Azem Hajdari - Zoti Ministër, ju lutem shumë, jo Qeveria, sepse unë atë deklaratë që 
bëra këtu nuk e bëra kot. Ose duhet të tërheq unë deklaratën me shtatë ministrat e Partisë 
Demokratike, ose ju do të thoni ky është varianti i Ministrisë së Drejtësisë.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, zoti Hajdari, ju flisni në emrin tuaj, aq më tepër që njerëzit 
s’janë këtu, atëherë duhet të ndërpresim seancën… 

Azem Hajdari - Një pyetje, të lutem shumë, Leka…  
Aleksandër Meksi - Gjysmë ore pushim. (Reagime në sallë).  
Jo, po ju bëni deklarata të pafundme për dëshmitarë që unë nuk i kam këtu! Nuk kemi për 

të ikur pa bërë ligjin, sepse deklaruam që e miratuam në parim. 30 minuta pushim  
*   *   * 

 
Aleksandër Meksi - Rifillojmë punimet. 
Tekstit bazë të nenit 1 i janë bërë 3 propozime që mund të mblidhen në 2. Shtesa e parë 

është: “janë të pafajshëm” dhe vijon. Propozimi i dytë është që të shtohet: “Nga ky ligj 
përfitojnë ushtarakët që duke kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin kanë kryer veprën 
penale të largimit pa leje dhe shmangien nga shërbimi ushtarak” që duhet bashkuar, sipas 



propozimit tjetër, duke nxjerrë një nen më vete ose një paragraf më vete, jo në vijim të të 
njëjtit paragraf. Unë them se diskutuam boll.  

Arben Imami - Ju lutem shumë, zoti Nënkryetar, na lexoni variantet të votojmë, sepse 
duhet të mbarojmë shpejt.  

Ylli Vejsiu - Të më falë zoti Imami, po mua më duket që ky varianti i dytë është një 
përpjekje për të mbajtur fjalën amnisti. Këtu problemi shtrohet të zëvendësohet amnistia me 
pafajësinë. Në qoftë se ne lëmë fjalën amnisti, për mendimin tim, në të gjithë ligjin s’kemi 
bërë gjë, s’kemi arritur rezultat. Po ju them vetëm një fakt: Vijmë tani nga Komiteti Ekzekutiv i 
Rajonit nr. 2 dhe na thonë që gjendja po rëndohet jashtëzakonisht shumë në grevën e urisë. 
Dhe ata kanë kërkuar një grup deputetësh që, në përfundim të këtij ligji, të vejë dhe të 
deklarojë solemnisht që atyre u jepet pafajësia dhe kur themi pafajësi, të jetë pafajësi e plotë, 
jo gjysmake. Në titull - pafajësi, nëpër të-amnisti. Amnistia nuk është pafajësi, sipas 
etimologjisë së fjalës amnistia është harresë, duhet të harrojmë për diçka që ata s’e kanë 
bërë. Është një ironi që u bëhet. Njerëz që kanë ikur jashtë shtetit, ne duhet të harrojmë për 
një gjë që s’dihet çfarë kanë bërë, dhe ajo që është më ironike ne këta njerëz i përfshijmë në 
diasporë dhe nesër do të kërkojmë të vijnë këtu të investojnë. Përfytyroni në çfarë pozicioni i 
vëmë ata njerëz. Edhe janë të pafajshëm, edhe u japim amnisti, edhe pastaj u kërkojmë “ju 
lutemi na ndihmoni, na sillni investime se jemi keq ekonomikisht”. Të jemi më të shpejtë e 
racionalë. Mendimi im është që në përmbajtjen e këtij ligji fjala amnisti të mos jetë. Vetëm kjo 
është zgjidhja.  

Namik Dokle - Zoti Vejsiu me të drejtë paraqet shqetësimin që nga Komiteti Ekzekutiv i 
Rajonit nr. 2 ka informacion që gjendja e ish të burgosurve që janë në grevë është e keqe 
dhe ne rrimë merremi këtu me ata që hanë tani drekë në Bruksel, në Uashington, në Paris e 
ku e di unë ku. Atëherë të kalojmë menjëherë te neni 3 që ka të bëjë me ish të burgosurit 
politikë që kemi këtu. Të votojmë për ata, Kryesia të shkojë t’i njoftojë që janë shpallur të 
pafajshëm dhe të merremi pastaj me Brukselin e me të tjerat.  

Aleksandër Meksi - Unë kam dhe një propozim personal të fundit. Ju lutem, hapni pak 
faqen e parë! Të tentojmë që nenin 2 bashkë me 3-shin t’i bëjmë një. Në fakt janë...   

Neni 3 i bën të pafajshëm këtë kategori që është e dënuar për këto gjëra. Në qoftë se e 
vë të pafajshëm nuk ka më vlerë amnistia, e cila jepet kur je i dënuar.  

Hedhim në votë variantin e parë. Shtohen fjalët: “Janë të pafajshëm dhe amnistohen...” 
dhe vijon.  

Varianti… këtë thashë ta ndajmë më dysh që të mos votojmë nga 5-6 herë deri te fjala 
“politike” rreshti i 4-t… 

(Ndërhyn deputeti Duraj dhe shkëmbehen replika)  
Je shumë i paduruar Duraj, edhe atëherë kur ne nxitojmë.  
E kam këtë të drejtë, të moderoj diskutimin dhe t’i rregulloj ato. Do ta shohësh dhe në 

rregulloren e re që bëjmë. S’ke faj ti, ke të drejtë se na ke zënë ngushtë meqenëse janë ata 
atje. Mund të tregojë kushdo trimëri ndaj Kryesisë sot.  Mos e humbni rastin!  

Pra, vazhdojmë me votimin.  
Atëherë varianti i parë: “Janë të pafajshëm dhe amnistohen të gjithë shtetasit shqiptarë 

që janë arratisur nga Shqipëria gjatë luftës ose pas çlirimit të vendit, deri në datën 8 maj 
1990, për shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së tyre politike.” Të marrim pjesën e dytë, ju 
lutem: “amnistohen të gjithë personat që kanë kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme deri në 
kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji”. Është fjala nga maji i 90-ës e këtej, kur nuk ka më 
arratisje, po ka kalim të paligjshëm kufiri. Këtij do t’i bëjmë dhe shtesën për ushtarakët, të 
propozuar nga Kallço. Pra këto dy janë. Varianti i parë i pjesës së parë dhe varianti i dytë.  

Atëherë, kush është për variantin e propozuar nga Abdi Baleta?  
Kundër? Abstenime?  
Nuk miratohet ky variant.  
Kemi variantin e tekstit.  
Kush është pro? Kundër?  
Miratohet në këtë formë.  
(Ka reagime në sallë).  
Atëherë përsëris votimin. Ju lutem, sekretaria të numërojë! Pro?  
Azem Hajdari - Në rast se thuhet të gjithë ata që janë larguar edhe për veprimtari politike 

duhet të theksohet se nuk janë shoqëruar me krimin. Falja është ndërtuar mbi pendesën, 
kurrë nuk është shoqëruar me krimin. Në rast se bëjmë amnisti për ata që e kanë shoqëruar 
krimin, amnistia duhet të bëhet për krimin, prandaj është falje për ata që s’kanë pasur krimin, 
amnistia është për ata që kanë pasur krimin. 



Aleksandër Meksi - Gjëra të bëra 50 vjet përpara; dhe është menduar që të gjithë atyre 
që janë në listë prej 100 vetash, që kemi diskutuar edhe më parë, t’u jepet mundësia të 
kthehen në Shqipëri. 

Azem Hajdari – Mirë, dy kategori ka. Ka njerëz që janë larguar jashtë shtetit dhe kanë 
kryer krim,  ata falen dhe ne u krijojmë falje për përndjekjet e tyre politike. Ka njerëz që kanë 
bërë krimin dhe janë larguar, atyre s’u kërkojmë falje, por i amnistojmë.  

Aleksandër Meksi - Zoti Hajdari, këtu është fjala për 100 veta, të cilët janë në një listë të 
të ashtuquajturve kriminelë të luftës a të luftës civile etj., i marrim bllok dhe i nxjerrim, i 
amnistojmë pas 50 vjetësh. 

Azem Hajdari - Mua më intereson si është e drejta, se kemi të bëjmë me fushën e së 
drejtës. 

Aleksandër Meksi - Mua më intereson amnistia që do të thotë falje. 
Azem Hajdari - Jo, amnistia nuk quhet falje. Amnistia është e ndërtuar mbi krimin dhe 

falim krimin, kurse atij që ka kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme, sepse është përndjekur 
për pikpamjet e tij politike dhe nuk është shoqëruar me krimin ne i kërkojmë falje. 

Aleksandër Meksi - Është neni 3, mirë Azem, që i nxjerr të pafajshëm ata. 
Ju lutem, edhe njëherë të përsëritni votimin! 
(Zhurmë në sallë)  
A ka mundësi të na lejoni të vazhdojmë? Ju lutem kryetarëve të grupeve të vënë 

disiplinën në grupe! 
Pjetër Pepa - Mua më duket se ajo që thuhet që kjo është në pikën 3 është gabim. Në 

pikën 3 flitet për të dënuarit, ndërsa për të arratisurit flitet vetëm në pikën 1 dhe të gjithë të 
arratisurit që janë detyruar për arsye të tyre të dalin jashtë, ata jo vetëm që janë të pafajshëm, 
por janë edhe viktima. 

Aleksandër Meksi - Po lexoje, mor Pjetër, e ke në nenin 3! 
Gafur Shameti - Mua më duket se kemi 5-6 orë që po e harxhojmë kohën kot. Jemi 

dakord me propozimin e zotit Dokle të kalojmë direkt në pikën 3, të mbarojmë atë, pastaj të 
fillojmë me të tjerat, sepse ajo është më e rëndësishme. 

Neritan Ceka - Zoti kryetar i seancës, më duket sikur ishte një variant ku thuhet (nuk e 
them për kompromis këtë): Marrin pafajësinë gjithë këta persona. Pastaj, sipas rastit, 
vendoset: marrin pafajësinë apo amnistohen. Kjo është rruga e vetme. Votojmë për këtë dhe 
kalojmë. 

Aleksandër Meksi - Ju lutem, jepeni propozimin të saktë zoti Ceka, që ta hedhim në 
votë! 

Naim Karriqi - Që kur u futëm këtu, erdhëm me mendimin që ta kalojmë shpejt ligjin, 
sepse të ngujuarit u bënë 10 ditë dhe nuk më vjen mirë që ne merremi me replika. Kjo që tha 
zoti Neritan tani është racionale, prandaj të shtohet dhe ta votojmë, që ta kalojmë këtë ligj. 

Blerim Çela - Unë jua bëra një propozim, por ju nuk e morët parasysh. Të rrijë neni 1 
ashtu siç është, vetëm në vend të fjalës “amnistohen” të thuhet “pafajësohen” pastaj të 
shtojmë atë që propozova unë. 

Aleksandër Meksi - Më fal, po “janë të pafajshëm” dhe “pafajësohen” është njësoj, si ta 
hedh dy herë në votë? 

Blerim Çela - Jo, se zoti Baleta tha “janë të pafajshëm”, kurse unë kam shtuar “para” dhe 
këtë s’e ka zoti Baleta, ky është propozim i ri. 

Aleksandër Meksi - Ata që kanë ikur para luftës nuk janë të arratisur, mor vëlla! 
Bashkim Kopliku - Përsëris edhe njëherë qenien time dakord me zotin Dokle. T’i 

rikthehemi edhe njëherë nenit 3, pastaj nenit 1 dhe 2 që me të vërtetë kanë shumë mungesa. 
Pra të votojmë për nenin 3. 

Aleksandër Meksi - Me kusht që ta vëmë të parin në ligj. Keni ndonjë kundërshtim për 
këtë? T’jua lexoj sipas kësaj? 

“Quhen të padënuar dhe deklarohen të pafajshëm për efekte moralo-politike e sociale të 
gjithë personat që janë dënuar për agjitacion e propagandë kundër shtetit, për arratisje, për 
sabotim, për krijimin ose pjesëmarrjen në organizata politike, për moskallëzim të krimeve 
kundër shtetit, ata që janë dënuar për shpifje e fyerje kundër organeve më të larta të shtetit e 
të partisë, për shkelje të dekretit nr. 7459 për respektimin dhe mbrojtjen e monumenteve që 
lidhen me historinë dhe simbolet shtetërore, si dhe për shkeljen e dekretit nr. 7408 për 
mbledhjet, grumbullimet dhe manifestimet e shtetasve në vende publike.” 

Arben Imami - Në emër të grupit flas, që jemi dakord me këtë propozim që ka bërë 
komisioni. Të votohet. 

Abdi Baleta - Kam një propozim pak më të ndryshëm. Propozimi të formulohet: 



“janë të pafajshëm dhe quhen të dënuar” të hiqen fjalët “për efekte moralo-politike e 
sociale” dhe vazhdon deri në fund. 

Namik Dokle - Edhe unë flas në emër të grupit dhe jemi dakord me formulimin e nenit 
ashtu siç u shpreh dhe zoti Imami, vetëm do të shtoja një fjalë te sabotimi. Në qoftë se është 
një sabotim që ka hedhur në erë një pasuri të popullit, këtu natyrisht s’mund të jepet pafajësi, 
në qoftë se është sabotim me natyrë politike, patjetër duhet dhënë pafajësia, ose në qoftë se 
bëhet për sabotim të mbetur në tentativë që nuk është kryer, mund të bëhet një saktësim 
këtu, për të tjerat jemi dakord ashtu si edhe grupi tjetër parlamentar. Me saktësimin që bëri 
zoti Ministër dakord jemi, ta votojmë. 

Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar nenin 3 duke e vënë në parim? Kundër?  
Unë nuk e kuptoj pse pikërisht kur bëjmë votimin doni të flisni, asnjëherë përpara! 
Halil Elezi - Më duket se këtu po bëjmë lojëra fjalësh. Këtu quhen “të padënuar” dhe 

“deklarohen të pafajshëm”, t’i deklarojmë të pafajshëm, pastaj të quhen të padënuar. Kjo 
është esenca e këtij problemi, më duket mua. T’i deklarojmë të pafajshëm njëherë, se për 
këtë problem kërkojnë të burgosurit politikë. Janë të pafajshëm dhe deklarohen të padënuar. 

Namik Dokle - Meqë thelbin e këtij neni e votuam të gjithë unë jam  plotësisht dakord që 
ndërrimi i vendit të fjalëve të bëhet se s’ka asnjë problem. Meqë ky nen shumë i rëndësishëm 
u votua unë propozoj që kryesia të caktojë 3 deputetë që të shkojnë të njoftojnë ish-të 
burgosurit politikë që u bë ky votim. 

Aleksandër Meksi - Po të ketë mundësi vazhdojmë edhe me 3 nene të tjera që janë. 
Atëherë po e hedhim në votë me këtë: “Quhen të pafajshëm dhe deklarohen të padënuar...” 
dhe vijon siç qe. 

Abdi Baleta - Ne nuk kemi të drejtë t’i quajmë “të pafajshëm“, sepse ata janë vetë të tillë 
dhe janë të pafajshëm, prandaj duhet t’i quajmë “të padënuar”. Teksti është ky: që ata 
persona që janë dënuar padrejtësisht janë të pafajshëm dhe ne duhet t’i deklarojmë të 
padënuar. Këtë kemi të drejtë të bëjmë ne. Nuk është falje kjo që po japim ne. Janë të 
pafajshëm dhe quhen të padënuar, ky është thelbi. 

Bardhyl Fasko - Unë mendoj që edhe ju si Kryesi, pavarësisht se ju është tërhequr 
vëmendja 2-3 herë sot për anën procedurale, por edhe një zotëri ndoshta me qëllime të 
parapërcaktuara me dashje, kërkoni të vononi miratimin e këtij ligji që ka të bëjë me jetën e 
njerëzve. Ju lutem shumë, është votuar tri herë ky nen , ju përsëri vazhdoni ta rilexoni si abc-
në e klasës së parë. Nuk më vjen mirë dhe nuk është serioze. Ju lutem shumë, vazhdoni 
normalisht punën! 

Aleksandër Meksi - “Janë të pafajshëm dhe quhen të padënuar” etj., etj. Ka ndonjë 
vërejtje? Kush është për ta miratuar në këtë formë? 

Namik Dokle - Zoti Meksi, ju na lexuat nenin 3 siç është formuluar nga Komisioni i 
Ligjeve. U bë votimi, njëkohësisht u bë edhe një propozim i arsyeshëm që fjalëve t’u 
ndërrohet vendi. Ne e votuam këtë bashkërisht me konsensus, 2 a 3 ishin kundër, tani pse i 
rikthehemi një votimi tjetër? 

Franko Kroqi - Me sa duket të gjithë jemi në një mendje vetëm ndahemi në një pikë. 
Grupi ynë është për atë që ish të burgosurit politikë të gëzojnë të gjitha të drejtat që i takojnë 
duke përfshirë edhe anën ekonomike. Kjo është e qartë. Atëherë të bëhet votim nominal. 
Shteti sot vërtet s’ka, po atij duhet t’i jepet e drejta që nesër të kërkojë atë që i takon. 

Namik Dokle - Unë nuk e kuptoj deputetin Kroqi, sepse ne edhe në deklaratën e Kryetarit 
të Partisë Socialiste, edhe në votimin e ligjit (të këtij neni) jemi plotësisht dakord që ish të 
burgosurit politikë, e para, të deklarohen të pafajshëm, e dyta, t’u kërkohet falje, e treta, t’u 
jepen të gjitha të drejtat që u takojnë, dhe kemi kërkuar edhe në deklaratën e partisë, që 
Qeveria menjëherë, në mënyrë urgjente, të marrë masat për të gjitha të drejtat që u takojnë 
ish të burgosurve; për punësimin, për strehimin për arsimimin etj., etj. Tani çfarë na ndan këtu 
kur ne votojmë të tërë me konsensus?! Është ajo që tha një deputet që me qëllim këtu duan 
të vonojnë votimin e këtij neni.  

Ylli Vejsiu - Mund të bëjmë një kompromis këtu. Kur kemi kaluar në impase të tilla, ne 
kemi thirrur këtu specialistë për të na ndihmuar, për të na dhënë mundësi që të kalojmë nga 
një pikë e vdekur. A mundet që tani meqë kemi këtu në lozhë përfaqësues të Shoqatës së të 
Burgosurve dhe të të Persekutuarve Politikë të marrim një mendim prej tyre, se për ata bëhet 
kjo, a janë dakord me këto formulime? Është e qartë që mund të mos jetë procedurale, por ky 
ligj bëhet për ata. Të mos bëhemi kaq të ngurtë, le të japin dhe ata mendimin e tyre, në qoftë 
se gjykohet racionale.  

Aleksandër Meksi - Është marrë mendimi i tyre. Këtu jemi të detyruar të themi këtë: 
gjykoni mbi këtë, keni propozime, bëjini!  



Namik Dokle - Unë nuk e di pse zgjatet ky muhabet. Madje mund t’ju them se ne kemi 
biseduar me përfaqësues të ish të burgosurve politikë, kam biseduar unë personalisht me 
zotin Kalosh Kola; madje para se të lexohet deklarata këtu, i kam shprehur përmbajtjen e 
deklaratës së Partisë Socialiste. Ne kemi këtë qëndrim dhe po e përsëris edhe një herë 
botërisht, ta marrë vesh tërë Shqipëria: Partia Socialiste dhe Grupi Parlamentar i PS është 
dakord: 1) t’u jepet pafajësia ish të burgosurve politikë; 2) t’u kërkohet falje; 3) të përfitojnë të 
gjitha të drejtat ekonomike, juridike, ligjore, sociale, morale etj., etj. që burojnë nga kjo.  

Bardhyl Baltëza - Jam shumë dakord me fjalët që shprehu zotnia parafolës. T’i shprehim 
në ligj. Nuk kemi pse ta kufizojmë në ligj, se është bërë e modës që të tjera shkruajnë në 
gazeta, të tjera bëjnë për publikun dhe të tjera bëjnë në ligj. Jam plotësisht dakord dhe besoj 
asnjë nga grupi ynë parlamentar nuk është kundër të thuhet në ligj tekstualisht siç u tha. Të 
mos i kufizohet, duke barazuar për efekte moralo-politike. “Me të gjitha të drejtat”, le të 
shënohet kështu. Në fund le të bëjnë njëherë shokët ashtu siç flasin.  

Medin Duraj - Unë kam këtë për të shprehur: Morëm për bazë propozimin e Grupit 
Parlamentar të PD nëpërmjet deputetit Imami, e votuam. U ndërhy përsëri nga deputeti Imami 
për të ndryshuar fjalën amnisti, e hodhëm në votë. Tani na bëhet një provokacion përsëri nga 
deputeti Baltëza. Nuk është mirë që futen gjëra të tjera në Parlament. U bë propozimi, u hodh 
2 herë në votë dhe unë vërejtjen e kam për ju, si Kryesi, dhe është përgjegjësia juaj që nuk 
ka mendim as të grupeve parlamentere, as të Komisionit të Ligjeve dhe bëjmë këtu një çorbë 
që qysh nga mëngjesi deri tani nuk kemi miratuar asnjë nen.  

Stavri Frashëri - Jam shumë dakord me propozimin e zotit Dokle dhe të mos rrimë me 
lojë fjalësh; ta bëjmë tamam ligjin, t’u japim atyre pafajësinë e të gjitha të drejtat që u takojnë.  

Aleksandër Meksi - Zoti Dokle, ka mundësi të na e shkruai njëçikë propozimin, siç e 
thatë?  

Namik Dokle - E keni të shkruar, zoti Meksi, me ndryshimin që propozoi zoti Imami, që 
jam plotësisht dakord: “Deklarohen të pafajshëm ose janë të pafajshëm dhe quhen të 
padënuar për efekte moralo-politike e sociale të gjithë personat që janë dënuar për...”  

(Ndërpritet nga reagimet e deputetëve).  
Nëse e kanë të incizuar deklaratën time, le ta çojnë atje! Në qoftë se nuk e kam thënë 

fjalën ekonomike dhe fjala sociale nuk përfshihet në këtë, unë po ju them që të shtohet fjala 
“ekonomike” që ç’ke me të, sepse shumë më të arsyeshëm se ne janë ish të burgosurit 
politikë, sepse, në bisedën që bëra unë me përfaqësuesin e tyre, zotin Kalosh Kola, tha që: 
ne nuk duam të marrim nga populli i varfër,  ne duam, brenda mundësive që ka ky popull e ky 
shtet,  të garantohet edhe mirëqenia jonë.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, tregoni durim! T’jua lexoj edhe njëherë? “Janë të 
pafajshëm dhe quhen të padënuar, për efekte morale, politike, ekonomike e sociale të gjithë 
personat që janë dënuar për agjitacion e propagandë” etj., etj. Kush është për ta miratuar? 
Kundër? Abstenim? Miratohet me unanimitet. (Duartrokitje).  

Ky ishte neni që do ta vëmë të parin. Tani kalojmë te neni i mëparshëm nr.1.  
Azem Hajdari - Meqenëse përfundoi miratimi i nenit 3, që kaloi i pari dhe ne kryem atë 

akt qytetar që duhej ta kryenim, falënderohen të gjithë deputetët; në emër të deputetëve 
Genc Ruli, Gramoz Pashko, Albert Karriqi, Neritan Ceka, Mitro Çela, Arben Imami, Azem 
Hajdari, Ridvan Peshkëpia, Maksim Konomi, Teodor Keko, të gjitha ato shpërblime që kemi 
ne si deputetë i kalojmë në fondin e të burgosurve politikë dhe i bëjmë thirrje elektoratit tonë 
se 1% nga shumat që ne nuk do të pranojmë të marrim si deputetë, t’i mbledhin në fondet për 
t’u dhënë të burgosurve dhe të dënuarve politikë, për faktin se të gjithë e kuptojmë se ata nuk 
mund të bëhen më të pasur sesa populli i tyre. Populli është i varfër, Buxheti i Shtetit është 
bosh, prandaj mendojmë që të krijojmë një fond të gjithë së bashku për të shprehur dhe 
pendesën, se në një formë apo në një tjetër ne kemi qenë indiferentë në një kohë kur u 
ndërtua shteti totalitar.  

Namik Dokle: Përgëzoj iniciativën e zotit Hajdari dhe të shokëve dhe në këtë fushë mund 
të ndërmerren dhe iniciativa të tjera; ndërkohë unë njoftoj Parlamentin se grupi ynë 
parlamentar ka kërkuar nga Grupi Socialist i Parlamentit Europian që ishte në Shqipëri dhe 
që përbën shumicën e Parlamentit Europian me 181 deputetë, që ata të ndërhyjnë pranë 
Parlamentit Europian dhe të kërkojnë ndihma për ish të burgosurit politikë të vendit. 
(Duartrokitje nga deputetët e PS)  

Aleksandër Meksi - Jeni dakord të gjithë deputetët me propozimin e këtij grupi?  
Azem Hajdari - Ndihmat janë një gjë tjetër, kurse këtu me deklaratë ne kemi synim që 

gjithë shoqëria, që në një mënyrë apo në një tjetër, heshti ndaj këtyre, të krijojë fondet për 
ndihmën e tyre.  



Aleksandër Meksi - Ne mund të flasim për veten tonë, nuk mund të obligojmë të tjerët, 
tani nuk është mënyrë...  

Neritan Ceka - Leka, do t’ju kërkoja, për të qenë korrekt, edhe zotit Dokle, në atë 
mbledhje kemi qenë bashkë, kur pritëm delegacionin parlamentar dhe kërkesa u bë në emër 
të të gjithë Parlamentit Shqiptar. Nuk është një meritë e grupit socialist dhe unë nuk dua ta 
kthej në një propagandë tani, në favor ose në dëm të një partie tjetër, prandaj unë mendoj që 
të kalojmë në atë që ishte neni 1, të përfundojmë tërë ligjin dhe njëkohësisht të çojmë 
delegacionin që u propozua, për të njoftuar të burgosurit politikë që kjo pjesë themelore e ligjit 
e lidhur me atë u miratua.  

Petrit Llaftiu - Zoti Kryetar, ne në radhë të parë të burgosurve politikë u japim të drejtën e 
tyre morale të mohuar nga ish-diktatorët. Kjo është parësore për ta, që i ka nxitur në radhë të 
parë të hyjnë në grevën e urisë. Dhe nuk është kushti ekonomik sa ç’është kushti i parë. Unë 
jam qytetar dhe nuk më dhimbsen aspak ato 3 mijë lekë që më kanë dhënë si deputet. Veçse 
dijeni mirë dhe shokët ta mësojnë mirë, se të burgosurit politikë nuk kanë nevojë për 
lëmoshë.  

Në qoftë se shteti ynë sot është i varfër, ne mendojmë që së shpejti do të bëhemi të 
pasur. Dhe bile mund të themi që ne jemi të pasur, nuk jemi të varfër. Të kërkojmë ku është 
pasuria dhe mbi bazën e kërkimeve që do të bëjë Qeveria, të jemi në gjendje t’i shpërblejmë 
ata nga djersa e tyre që kanë dhënë në burg. Ata s’janë aspak dakord që të marrin nga buka 
e të tjerëve. Dhe dijeni mirë se sot që flas, ata ndoshta dhe më dëgjojnë në radio. Këto janë 
fjalë që m’i kanë thënë dje në takim me ta: “Nuk duam lëmoshë; në qoftë se shteti ynë është 
në gjendje të japë dhjetë lekë, dhjetë lekë i bëfshin si më mirë. Dhe paratë t’i kërkojmë aty ku 
i kemi”.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, mos na hiqni nga tema e diskutimit. Temën e kemi për 
nenet. Kalojmë në nenin 1, i mëparshmi. Ka vërejtje për formulimin nga teksti që keni?  

Abdi Baleta - Mua më ka lindur kjo ide tani, zoti Kryetar “meqenëse në titull ne e lamë ligj 
mbi pafajësinë, amnistinë dhe rahabilitimin e të dënuarve politikë”, nuk u pranua fjala “të 
përndjekurve politikë”, këta që janë jashtë shtetit nuk janë të dënuar politikë dhe ne s’kemi si i 
përfshijmë në këtë ligj fare, prandaj hiqeni nenin!  

Aleksandër Meksi - Jo, jo. E përfshijmë “të përndjekurit politikë”.   
Abdi Baleta - Më duket sikur s’e pranuat.  
Aleksandër Meksi – Tani, po të kthehemi të shikojmë ç’kemi thënë dje e pardje… Më 

falni, po kjo nuk është serioze.  
Abdi Baleta - Fjala “të përndjekurve politikë”, e mbaj mend mirë, nuk është pranuar.  
Aleksandër Meksi - Unë po lexoj ç’është firmosur këtu. Zoti Baleta, ju tërheq vëmendjen 

për shqetësim të procedurës. Unë po ju lexoj: “për pafajësinë, amnistinë dhe rebabilitimin e 
ish të  dënuarve dhe të përndjekurve politikë, firmosur nga Imami, firmosa dhe unë që t’ua jap 
atyre dhe kam shkruar sipër miratuar. Dhe nuk më duket hiç serioze që vazhdoni qeshni. Ju 
lutem!  

Rishikoni nenin 1, pasi keni miratuar atë të mëparshmin!  
Bashkim Kopliku - Kam një propozim për konsensus. Duke marrë edhe idetë e zotit 

Hajdari, do ta përpiloja kështu: “Janë të pafajshëm gjithë shtetasit shqiptarë që janë arratisur 
nga Shqipëria gjatë luftës ose pas Çlirimit të vendit, deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, për 
shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së tyre politike, dhe që nuk kanë kryer akte terrori ose 
diversioni dhe veprime që kanë sjellë vdekje ose pasoja të rënda”.  

Aleksandër Meksi - Më falni, po jua përsëris edhe një herë. Këtu, në këtë nen, bëhet një 
akt faljeje, amnistimi të atyre, të cilët mund të përgjigjeshin për gjëra të tilla, që janë 107 veta, 
shifra nuk është e saktë. Ju dëshironi të hiqen ata nga kjo listë? Kijeni parasysh që po 
propozoni këtë gjë, zoti Kopliku!  

Bashkim Kopliku - Më falni, më falni, pastaj vazhdon… të tjerët amnistohen.  
Aleksandër Meksi - Po nuk janë ata që kanë ikur se janë dënuar, janë të amnistuar.  
Bashkim Kopliku - Jo, janë të dënuar nga pushteti monist, sepse dënimet i ka pasë 

dhënë edhe me gjyq, edhe me luftën e klasave, edhe me gjithë mënyrat e tjera me pasoja 
etj.,etj. Prandaj unë them që me konceptet moniste ata kanë qenë të dënuar, pavarësisht se 
me konceptet europiane s’janë të dënuar.  

Aleksandër Meksi - Dënim quhet me akt gjyqësor, tani mos… 
Albert Karriqi - Vazhdoj propozimin e zotit Ceka që të bëjmë atë grupin, të shkojnë atje 

dhe vazhdojmë me këto problemet e tjera, se do të zgjatemi shumë.  
Më duket që ju po e sqaroni shumë saktë problemin e nenit 1 dhe ne ndoshta dhe jemi të 

lodhur. Prandaj të përgatitet grupi.  



Aleksandër Meksi - Unë e di që përpara ç’do të thonë ata atje; duan ligjin të miratuar. 
Mos bëni gjëra që s’i dini. Unë kam shkuar si përfaqësues i Kryesisë së Kuvendit me 
përfaqësues të Këshillit të Ministrave; më kanë thënë shqip se çfarë duan. Ju tani më mësoni 
gjëra që unë i di. Mos më vini në pozitë të vështirë, ju lutem!  

Albert Karriqi - Të më falësh në qoftë se i di më mirë sesa unë dhe as që e diskutoj, por 
ama unë di që vetëm neni 3 është për ta.  

Aleksandër Meksi - Unë dua të miratoj ligjin këtu! Ata që duan të vazhdojnë në këtë 
mënyrë, do të evidentohen nga televizioni.  

Arben Imami - Konsensusin besoj se do ta gjejmë, meqenëse e gjetëm edhe te neni 3. 
Propozimi i zotit Bashkim më duket se e zgjidh atë kontradiktë për të cilën u përpoqëm të 
gjenim konsensus gjatë pushimit me zotërinjtë e kryesisë së Grupit Parlamentar Socialist. 
Domethënë ata, të cilët gjyqi i ka dënuat në mungesë, mund të marrin amnisti, kurse pjesa 
tjetër merr pafajësinë e plotë dhe kjo zgjidhet. Është në intetes të të dyja palëve tani që të 
shkojmë drejt kësaj zgjidhjeje.  

Këtë e zgjidh edhe propozimi i zotit Neritan, po nuk ishte kaq i detajuar; po është shumë i 
detajuar propozimi i zotit Kopliku. T’i votojmë pro ose kundër.  

Neritan Ceka - Unë e tërheq propozimin tim dhe e konsideroj më të plotë dhe më të 
detajuar propozimin e zotit Kopliku.  

Aleksandër Meksi - Ma jepni me shkrim. Pjesën e dytë, Kopliku, kini parasysh që thamë 
bashkë me ushtatakët.  

Namik Dokle - Edhe unë pak a shumë aprovoj mendimin e Koplikut, sepse kështu heq 
një merak të madh të popullit që të mos u jepet pafajësia atyre që kanë kryer krime ndaj tij. 
Me formulimin e zotit Kopliku më duket se kjo saktësohet shumë mirë.  

Aleksandër Meksi - Unë nuk e kam të qartë nëse këtu në fund të saj është fraza: “si dhe 
të gjithë personat që kanë kaluar kufirin” etj., etj., të cilët nuk janë më për arratisje, por janë 
për shkelje kufiri. Këtu tani nuk mund t’i vëmë një kokë të dyjave. Do ta ndajmë paragraf më 
vete?  

Arben Imami - Mund të ndahen. Të ndahen - nen i dytë ky që thotë zoti Bashkim, pastaj 
shtesat e zotit Kallço mund të kalojnë në një nen tjetër që të mos përzihen problemet.  

Aleksandër Meksi - Atëherë duhej të ishte e tillë ajo: “amnistohen të gjithë personat që 
kanë kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme deri në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, si dhe 
ushtarakët, që, duke kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin, kanë kryer dhe veprën penale të 
largimit pa leje dhe shmangien përgjithmonë nga shërbimi ushtarak”. Ky është neni 2, 
ndërkohë që shkruan Kopliku. Ju lutem! Kush është për ta miratuar këtë? Kundër?  

Kalojmë në nenin 2, ju lutem!  
Azem Hajdari - Krimet kundër shtetit kanë rënë që me rënien e Kushtetutës. Ato janë tani 

në kuadrin e mungesës së lirisë së ndërgjegjes dhe fjala krim kundër shtetit mund të hiqet, 
sepse tani kemi të bëjmë me veprimtari antikushtetuese dhe jo krime kundër shtetit, dhe 
mbetet ajo pjesa tjetër. Vetëm krimi kundër shtetit hiqet. Ato futen tek terrori, diversioni.  

Aleksandër Meksi - Ka ndonjë mendim këtu? Tamam ata që duhet të jenë këtu, 
zotërinjtë Kallço e Abdiu ikin nga salla. Neni 2 përbëhet prej dy paragrafësh; mua më duket 
se paragrafi i dytë është i mënjanuar me atë që ishte 3 që ne e miratuam. Ju lutem, 
kontrollojini!  

Ju lutem shumë mos flisni! Meqenëse nuk po vinte propozimi i Koplikut, unë fillova me 
Hajdarin me nenin tjetër. Po e filluam, ta ndërpres dhe këtë?! Mirë, në rregull, po e bëjmë 
edhe këtë. “Janë të pafajshëm të gjithë shtetasit shqiptarë që janë arratisur nga Shqipëria 
gjatë luftës ose pas Çlirimit të vendit deri në 8 maj 1990, për shkak të bindjeve ose të 
veprimtarisë së tyre politike dhe që nuk kanë kryer akte terrori e diversioni, veprime që kanë 
sjellë vdekje ose pasoja të tjera të rënda”, të tjerët amnistohen.  

Kush është për ta miratuar këtë nen? Kundër?  
Miratohet me shumicë votash.  
Kalojmë në nenin 2 të tekstit. Ke vërejtje për këtë nen?  
Abdi Baleta - Do të dëshiroja ndonjë sqarim. Ku është dobia e këtij neni mbas atij që 

miratuam?  
Aleksandër Meksi - E thashë që pjesa e dytë mund të hiqet.  
Abdi Baleta - Po edhe i pari. Amnistohen të gjithë të dënuarit për krime kundër shtetit 

dhe moskallzim të këtyre krimeve, kur ne thamë që ata janë të pafajshëm. Ç’mbetet këtu tani 
nga ky nen?  

Aleksandër Meksi - Me përjashtim të atyre, thuhet këtu që...  
Abdi Baleta - Vetëm për përjashtimin?  



Aleksandër Meksi - Po tani, duhet vënë diku ajo!  
Abdi Baleta - Se sikur e shtuam atje, prandaj. Mbetet një nen kot, përsëritje e të parit.  
Aleksandër Meksi - Në rregull, unë vetë bëra vërejtjen që pjesa e dytë mund të hiqet se 

është e njëjtë me treshin.  
Azem Hajdari - Jo, pjesa e dytë zëvendësohet: “amnistohen të gjithë të dënuarit për 

vepra penale, terror, diversion, shpifje kundër personit” dhe vazhdo.  
Aleksandër Meksi - Po i kemi nxjerrë të pafajshëm këta.  
Azem Hajdari - Jo, jo, pafajësia është tjetër. Atë kundër shtetit e quajtëm të pafajshëm.  
Aleksandër Meksi - Zoti Hajdari, më ndiqni me vëmendje! Nuk është në nenin 3 kjo që e 

quani ju se është hequr.  
Abdi Baleta - Një propozim tani, se ky nen, kështu më duket mua, mbetet përsëritje. Në 

qoftë se e kemi hallin vetëm tek ata të parët, të mos përjashtojmë këta që kanë kryer akte 
terrori e diversioni, kur këto vepra kanë sjellë vdekje ose pasoja të tjera të rënda; përsëri kjo 
kategori njerëzish mund të kenë pretendime për pasaktësinë, padrejtësinë e gjykimit të tyre 
etj. Atëherë unë do të thosha që këtyre t’u jepet mundësia që të kërkojnë ta zgjidhin 
problemin e tyre nëpërmjet kërkesave individuale për falje ose për pafajësi në rrugë 
gjyqësore nga Gjykata e Lartë.  

Aleksandër Meksi - Nuk e kemi për krime kundër shtetit te neni 3.  
Abdi Baleta - Po krimet kundër shtetit cilat janë? Po ato janë, po ato të nenit 3. Se këtu, 

të mos harrojmë një gjë, ky nen ka qenë i ndërtuar kështu, sepse ishte konceptuar ndryshe 
neni që vinte më pas nenit 3. Prandaj unë mendoj kështu.  

Aleksandër Meksi - Prandaj na bini një tekst të rregullt.  
Abdi Baleta - Unë mendoj që specialistët duhet të ulen për këtë tekst, se nuk bëhet 

kështu, në këtë rrëmujë diskutimi që kemi bërë këtu.  
Bashkim Kopliku - Kam një propozim konkret në analogji; neni 2 të jetë kështu: “Janë të 

pafajshëm të gjithë të dënuarit për krime politike kundër shtetit dhe për moskallzime a 
përkrahje të këtyre krimeve, me përjashtim të atyre që kanë kryer akte terrori, diversioni, kur 
këto vepra kanë sjellë vdekje ose pasoja të tjera të rënda, të cilët amnistohen”. Që ta 
mbarojmë punën e hakmarrjeve e gjërave të lashta, ta mbyllim këtë etapë e të fillojmë etapën 
e re.   

(Reagime në sallë.)  
Ah, ke të drejtë, ke të drejtë, se gjithmonë kisha parasysh gjëra të lashta. Jo, s’duhet të 

amnistohen. E tërheq, e tërheq. Atëherë thjesht t’i nxjerrim të pafajshëm ata; me këta të tjerët 
të vazhdojë të merret ligji.  

Aleksandër Meksi - Ta ruajmë gjithë paragrafin e parë, atëherë është propozimi, duke 
hequr fjalën “amnistohen” dhe  të  vihet “janë të pafajshëm”. 

Bashkim Kopliku - Duke futur krime politike, të mos ngatërrohen me krimet ordinere në 
asnjë mënyrë. Pra, them të shtojmë, se mos ka ndonjë shteg dhe na futen dhe ordinerët 
brenda.  

Shefqet Muçi - Nga kjo amnisti nuk përfitojnë ata që janë tani në burg dhe kanë bërë 
vrasje, për shembull, ata që vranë kufitarët në Tropojë.  

Në qoftë se ju fjalën “amnistohen” do ta vini në fund, pas terrorit, ata sot në darkë dalin 
nga burgu. Pra nuk duhet të dalin nga burgu.  

Aleksandër Meksi - Paragrafi i dytë duhet të jetë?  
Shefqet Muçi - Paragrafi i parë qëndron kështu siç është. Paragrafi i dytë është një 

lëshim nga burgu për ata që kanë ngelur për këto nene. Përderisa ne falëm ata që kishin krim 
kundër shtetit, falet ndonjë që mund të kishte bërë vërtet krim kundër shtetit, më lart, atëherë 
këta i kanë më të lehta, këta amnistohen, këtyre t’u hapet dera e burgut; amnistojini ata, të 
dalin, jo të pafajshëm, ata të dalin nga burgu menjëherë, që nesër.  

Abdi Baleta - Këta e kanë marrë pafajësinë në nenin 3, s’ka nevojë për amnisti. Ai 
automatikisht duhet të dalë. Kur merr pafajësi, s’ka nevojë më për amnisti.  

Aleksandër Meksi - Kemi dhënë pafajësinë me nenin 3. Për këtë është vërejtja ime.  
(Zhurmë në sallë).  
A do t’i dëgjojmë specialistët, para se të flasim ne, treçerek specialistët?  
Shefqet Muçi - Ka një dallim midis nenit 2 dhe nenit 3. Tani, neni 3 ua dha menjëherë 

pafajësinë që të gjithë atyre që u thanë atje, të ndërgjegjes, të lëvizjes, të organizimit të 
sabotimit edhe të grumbullimeve etj.  

Aleksandër Meksi - Më falni, edhe 7459 dhe 7408.  
Shefqet Muçi - Neni 3 bën fjalë për të gjithë ata persona që janë jashtë, që kanë vuajtur 

dënimin, kanë dalë nga dënimi dhe quhen me qëllim që t’i futim në global të gjithë, në një 



kategori, se nuk i ndan dot ata që janë jashtë dhe ata që janë brenda. Ndërsa neni i 
mëparshëm, sipas radhës që ka qenë këtu e kam fjalën, bën diferencimin midis atyre që 
duhet të dalin nga burgu dhe atyre që nuk duhet të dalin. Për shembull, amnistohen, thotë, të 
dënuarit për këto krime me përjashtim… Pastaj vazhdon se këta i ka falur dhe Presidenti me 
dekret të veçantë një pjesë, por nga verifikimet që kemi bërë ne, ka dalë që janë harruar; 
edhe nga Kavaja ka pasur, edhe nga rrethet e tjera ka pasur që janë harruar brenda. Kjo i 
lëshon të gjithë automatikisht, pa përjashtim, se kur i merr një nga një kështu, Drejtoria e 
burgjeve dhe e kampeve edhe mund të bëjë gabime; mund të ketë pasur edhe ndonjë vepër 
tjetër dhe i mban për atë tjetrën në atë kohë; tani mbaroi atë vepër tjetër, të dalin për këtë. 
Pra, nuk prish punë kjo, asnjë gjë të keqe nuk ka se është kështu. Ndërsa paragrafi tjetër, 
pastaj, vazhdon atje, paragrafi i fundit “për ata që janë duke u ndjekur penalisht”. Për 
shembull, sot mund të ketë për grumbullime të paligjshme, në Lezhë gjetëm ne një që 
vazhdonte ai në hetime. I themi urdhëro të pushohet çështja dhe për atë, të dalë përjashta 
menjëherë ose të mos ndiqet më penalisht. Domethënë kjo nuk ka asnjë gjë, kështu vetëm 
mirë bën kjo. Ka edhe një pjesë që ka karakter deklarativ, por ama bën edhe përjashtimin e 
këtyre personave që nuk mund të dalin jashtë, pra bën dallimin midis atyre që dalin dhe atyre 
që nuk dalin. Ndërsa pafajësinë të gjithë këta që janë këtu e marrin bashkë me ata të tjerët që 
janë në nenin 3.  

Kujtim Gina - Desha t’i drejtoj këtë pyetje zotit Ministër: Të gjithë ata që kanë shpifur 
kundër sekretarëve të parë, Enver Hoxhës, quhen të dënuar politikë dhe janë të pafajshëm 
pse janë dënuar apo quhen të fajshëm dhe duhen amnistuar?  

Shefqet Muçi - Të gjithë këta persona, në qoftë se janë në burg, amnistohen dhe dalin 
jashtë burgut, ndërsa sipas nenit që u miratua qëparë quhen edhe të pafajshëm, 
domethënë...  

Kujtim Gina - Më fal, quhen të dënuar politikë apo jo?  
Kleanthi Koçi - Jo, nuk quhen. Asnjëherë nuk janë quajtur të dënuar politikë ata që kanë 

sharë sekretarët e parë. Të dënuar politikë janë quajtur ata që kanë sharë anëtarët e Byrosë 
Politike.  

Kujtim Gina - Unë them për ata që kanë sharë Enver Hoxhën. Si i kemi quajtur?  
Shefqet Muçi - Ne i kemi futur këtu dhe shpjeguam dhe radhën e parë, që këta të 

monumenteve, që kanë fyer udhëheqjen e lartë të partisë e të shtetit etj., etj., megjithëse nuk 
janë krime politike sot ose ç’kanë qenë për 2-3 vjetët e fundit, ne i kemi barazuar me këta 
politikët për shkak të rëndësisë që ka dhe për shkak të veprimtarisë pse e kanë bërë këta, se 
këta janë nisur nga motive politike; pra kemi dashur që t’i lehtësojmë edhe këta persona, 
edhe ata që u grumbulluan në manifestime, edhe ata që rrëzuan monumentin; edhe këta nuk 
futen në krime politike, këta janë në këto dekretet, por megjithatë, veprimtaria e tyre është një 
veprimtari politike dhe për shkak të rëndësisë që kanë është barazuar me ta, që të jenë të 
pafajshëm njëlloj me ta, që të përfitojnë njëlloj si ata të tjerët etj., etj.  

Aleksandër Meksi - Në rregull, zoti Ministër, ka propozime konkrete për nenin 2?  
Bashkim Kopliku - I falënderoj dy kryetarët dhe ministrin për shpjegimet; tani debati na 

mbeti ne, parlamentarëve, ta bëjmë. Në nenin 2 është futur “për moskallëzim”. Moskallëzimin 
e kemi dhe në nenin 3. Për moskallëzim të krimeve kundër shtetit është në nenin 3.  

Propozoj: te neni 2 menjëherë të hiqet moskallëzimi. Kurse politikisht nuk jam dakord me 
opinionin politik të shprehur nga Kryetari i Gjykatës dhe Ministri i Drejtësisë. Pikërisht, 
ndoshta dhe për Koçi Xoxen, ndoshta dhe për Tuk Jakovën jam pikërisht unë personalisht që 
ata nuk duhet të amnistohen, por të jenë të pafajshëm. Në regjimin monist me atë lloj gjykate 
që kemi bërë, me vetëgjyqësitë e sekretarëve të parë, ku praktikisht ata bënin ligjin për 
mendimin tim, unë personalisht nuk dalloj dot kush është i fajshëm dhe kush është i 
pafajshëm prej tyre. Prandaj do t’i nxirrja të gjithë të pafajshëm. Pra mendoj që janë të 
pafajshëm të gjithë të dënuarit për krime politike kundër shtetit a përkrahje të këtyre krimeve, 
se kjo, thashë, pra ka dalë, me përjashtim të atyre që kanë kryer akte terrori e diversioni, kur 
këto vepra kanë sjellë vdekje ose pasoja të tjera të rënda. Dhe te paragrafi i 2-të, me gjithë 
sqarimet që na bënë, politikisht unë jam në pozicion tjetër. Them: meqë ka në burg shumë 
njerëz, që janë viktima të periudhës tranzitore, të kalimit nga monizmi në pluralizmin që 
jetojmë sot, për shkak të etapës, ky Kuvend Popullor edhe atyre të mos u japë amnisti, por t’u 
japë pafajësi.  

Aleksandër Meksi - Po i ke në nenin 3, mor vëlla!  
Bashkim Kopliku - Fyerja po, fyerja mund të ikë. Më falni, respektimi i monumenteve 

është kult?  
Lush Përpali - Është more, si s’është?  



Bashkim Kopliku - Po në rregull, atëherë kjo mund të bjerë fare, paragrafi i 2-të.  
Aleksandër Meksi - Po ta shpejgoi! Ka nga ata akoma në burg, duhet të amnistohen dhe 

automatikisht të dalin dhe të pafajshëm. Ti thua: po të jenë përjashta, të dalin të pafajshëm, 
po qenë brenda, të rrinë.  

Bashkim Kopliku - S’ka si rri në burg ai po qe i pafajshëm.  
Aleksandër Meksi - Atë unë e ti s’e dimë, e dinë ata që e mbajnë, s’e mbajmë as unë, as 

ti.  
Bashkim Kopliku - Është lojë fjalësh. Në qoftë se ne këtu do t’i nxjerrim të pafajshëm, 

pafajësia ka brenda edhe amnistinë, prandaj i nxjerrim të pafajshëm dhe mbarojmë punë, 
qofshin në burg, qofshin përjashta. 

Aleksandër Meksi - Kjo nuk të prish punë ty. Ata thonë që duhet të jetë.  
Bashkim Kopliku - Jo, jo, s’e kam tek eleganca, e kam te qëndrimi politik, që është 

tashmë në këtë drejtim edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kemi baza të 
përbashkëta, dënojmë monizmin. Prandaj t’i themi monizmit atë që ka pasur, nuk ka dreq që 
të dallojë se ç’është bërë, prandaj më mirë të pafajshëm, të kemi ndërgjegjen edhe ne të 
qetë.  

Aleksandër Meksi - Mundësisht me shkrim.  
Shefqet Muçi - Kryesorja është të përjashtohen ata që duhen përjashtuar, se tani dhe me 

ndryshimet që ndodhën me nenin 3, që u deklaruan të pafajshëm...  
Bashkim Kopliku - Unë debatin pranoj ta bëj me parlamentarë. Ne e pyetëm si ekspert, 

mbaroi.  
Aleksandër Meksi - Sipas rregullores së çdo parlamenti, ministrat kanë të drejtë të flasin 

sa herë që kërkojnë.  
Shefqet Muçi - Mua më duket sikur nuk jam kundër zotit Kopliku. Unë doja të thosha që 

në fund të fundit kryesorja e këtij neni është të mos dalin ata njerëz që kanë bërë vepra terrori 
dhe me pasoja vdekje etj.,etj. dhe paragrafi i fundit që të pushohet çështja për të gjithë ata 
persona...  

Aleksandër Meksi - Zoti Hajdari, ne nuk njohim as rastet, as ligjet nga 80-a, 85-a etj. Pse 
të hyjmë në një gjë të hollë tani, kur kaq, kjo e përgjithshme mjafton!  

Shefqet Muçi - Dhe të dalin, të mos ndiqen penalisht ata që ka rrezik të ndiqen sipas 
paragrafit të fundit.  

Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim konkret?  
Stavri Frashëri - Unë mendoj që në qoftë se ka akoma në burg njerëz që ne u dhamë 

pafajësinë me nenin 3, këtë paragrafin e dytë ta heqim dhe ata lirohen menjëherë si të 
pafajshëm.  

Aleksandër Meksi - Mirë, mendimin do ta kemi parasysh. Zoti Ministër e dëgjoi, unë 
hedh në votë nenin 2 sipas tekstit që është këtu. Kush është për miratimin e tij? Kundër? 
(Reagime në sallë) Abstenim ?  

Miratohet me shumicë votash.  
Neni 4.  
Ka vërejtje për këtë nen?  
Blerim Çela - Unë e kam për shkronjën “d” të nenit 4. Të formulohet kështu: “U kthehet 

pasuria e konfiskuar, u bëhet kompensim për dëmet e shkaktuara dhe u jepet një shpërblim i 
caktuar për plotësimin e kushteve të jetesës, sipas kritereve që do të vendosen me dispozita 
të veçanta brenda një afati prej 10 vjetësh, si dhe të kontribuohet nga çdo familje shqiptare 
me një shumë prej 50 lekësh në vit. Për zbatimin e detyrave të parashikuara nga shkronjat “c” 
dhe “ç” të këtij neni ngarkohet Qeveria dhe komitetet ekzekutive të rretheve dhe rajoneve.”  

Këtë propozim e bëj për këto arsye:  
E para, përcaktohet një afat për shlyerjen e plotë të dëmshpërblimeve e nuk lihet në 

pafundësi.  
E dyta, u kthehet pasuria e konfiskuar padrejtësisht për t’i sjellë aty ku ishin.  
E treta, çdo familje shqiptare të kontribuojë, sepse:  
a) të gjithë ne shqiptarët jemi fajtorë që pranuam e mbajtëm në kurriz një regjim çnjerëzor 

e të na bëhet mësim që të mos biem viktimë edhe njëherë tjetër;  
b) kontributi që do të paguajmë është fare minimal dhe shpreh një falje gjithëkombëtare 

ndaj të persekutuarve politikë si martirë të demokracisë; 
c) ndihmojmë, sadopak Buxhetin e Shtetit të shkatërruar, i cili sa vjen e po thellon deficitin 

e tij nga mosvënia në punë me kapacitete të plota të ndërmarrjeve, nga mungesat e lëndëve 
të para.  



ç) nuk lihet vetëm në dorë të komiteteve ekzekutive zbatimi i këtij ligji, meqë nuk kanë 
fonde e mundësi strehimi, por angazhon dhe Qeverinë, e cila ka mundësi më të mëdha 
materiale.  

Aleksandër Meksi - Ka propozim tjetër, ju lutem?  
Naim Karriqi - Unë kam për shkronjën “c”. Këtu është: “T’u kthehet e drejta e studimit në 

shkollat e larta”. Unë them: “T’u jepet e drejta e studimit në shkollat e larta.” 
Aleksandër Meksi - Këtu është “t’u kthehet” për ata që ua kanë ndërprerë shkollën në 

mes. 
Naim Karriqi - E kuptoj dhe e kam fjalën që atyre po e po t’u kthehet, por edhe t’u jepet e 

drejta e studimit, se shumë nga këta persona janë jashtë kriterit. 
Aleksandër Meksi - Më falni, ju e dini që është bërë një deklaratë e Qeverisë dhe u shty 

deri në datën 10 tetor regjistrimi i tyre në shkollë. Pra është dhënë e drejta për të studiuar, 
ndërkohë dhe janë regjistruar. Ka vendim të Qeverisë që u është komunikuar grevistëve dhe 
është shpallur në gazetë? 

Naim Karriqi - Qeveria e ka dhënë, por me këtë ligj, kështu siç është këtu, nuk ua jep 
atyre të drejtën. Unë e kam problemin këtu, zoti Aleksandër, disa nga këta njerëz janë jashtë 
kriterit, domethënë nuk janë në kriterin që kërkohet sot për studentët normalisht dhe unë 
them të përcaktohet kriter tjetër nga Qeveria, dhe e dyta, unë them të mos merret komiteti 
ekzekutiv me këto probleme, por të krijohet një komision qeveritar.  

Namik Dokle - Lidhur me këto që thotë zoti Karriqi, këtu është dhe njoftimi i Këshillit të 
Ministrave, i cili ka krijuar komisionin qeveritar, pra ajo që kërkon zoti Karriqi është krijuar dhe 
thotë: “Këshilli i Ministrave ka vendosur që në çdo rreth të ngrihet edhe komisioni i komitetit 
ekzekutiv pluralist për zgjidhjen e kërkesave të ish të burgosurve politikë”. Komisionit 
qeveritar i janë ngarkuar këto detyra dhe një nga këto, detyra nr. 5 është: “Brenda datës 5 
tetor nga shoqata e të burgosurve politikë, të paraqiten kërkesat për vazhdimin e shkollave 
nga fëmijët e tyre dhe brenda datës 10 tetor ngarkohet Ministria e Arsimit për zgjidhjen e 
kërkesave”. E ka dhënë shtypi e televizioni.  

Marie Biba - Kam mendimin që kjo të mos lëvizë, meqenëse ka pasur mjaft raste që u 
është hequr e drejta e studimit kur janë dënuar prindërit e tyre. Kështu që të mbetet kështu 
siç është. S’jam dakord me atë që shprehu shoku Karriqi.   

Aleksandër Meksi - Për sa u përket vërejtjeve të zotit Blerim Çela, unë do të thosha që 
këtu, te shkronja “d”, kur thotë: “sipas kriterit që do të vendosen me dispozita të veçanta”, të 
vihet “sipas kritereve ndërkombëtare”.  

Dëgjo, zoti Blerim, ti ke vënë një gjë, ti je financier, e di se ka një sistem taksash; shteti 50 
lekëshin e merr me taksë, nuk ka nevojë t’u thuash të gjithëve: “Hajdeni çdo ditë dorëzoni 
para”, që të na armiqësohen me të burgosurit.  

Blerim Çela - Dakord, zoti Leka, jam me ju.  
Aleksandër Meksi - Ta heq propozimin tënd? Sepse çështja e kritereve ndërkombëtare, 

ka një sërë vendesh që e kanë zgjidhur këtë çështje duke pasur... Ka kritere ndërkombëtare 
që, me sa di unë, Qeveria po mundohet, sepse ju e dini që të burgosurit kanë dhënë një 
kontribut të jashtëzakonshëm duke punuar në miniera nga më të vështirat, si Spaçi e Bulqiza 
etj.,etj., në këneta etj. dhe unë mendoj se ky kompensim duhet të jepet në përputhje me 
kriteret ndërkombëtare, të cilat Qeveria është duke i studiuar. Kurse për sa i përket një 
propozimi që të jepet brenda 10 vjetëve apo jo, unë mendoj se për këtë duhet të bëhet një 
studim i veçantë.  

Blerim Çela - T’u kthehet pasuria e konfiskuar. Nga kjo nuk luaj. I kanë futur tjetrës burrin 
në burg, i kanë konfiskuar dhe pasurinë. Atë t’ia kthejmë.  

Arben Imami - Propozimi i zotit Blerim është i qartë. Është për ato kriteret ndërkombëtare 
dhe për konfiskimin, ashtu siç e ka shkruar, dhe ju lutem ta votojmë. Pra, pikë më vete: “U 
njihet e drejta ekskluzive e kthimit të pasurive të konfiskuara”,  se një gjë që është prishur 
mbase s’ia kthen dot.  

Aleksandër Meksi - Një sërë të dënuarish janë dënuar edhe me konfiskimin, sepse kanë 
bërë një faj që ne sot nuk e quajmë faj dhe i bëjmë të pafajshëm. Automatikisht duhet të 
kthehet kjo.  

Panajot Barka - Kisha një mendim që shkronja “c” të formulohet kështu: “Të jenë të lirë të 
zgjedhin qendrën e banimit, të ndihmohen për strehimin dhe t’u sigurohet punë sipas 
profesionit të tyre.” E them këtë për arsye se ne kemi aprovuar ose se në dokumentet 
ndërkombëtare thuhet që ekziston liria e vendosjes për të banuar. Atëherë ne s’kemi pse t’i 
detyrojmë këta ish të internuar apo të burgosur të kthehen atje ku kanë jetuar.  



Aleksandër Meksi - Kjo u njeh të drejtën për t’u kthyer atje ku janë kapur  për t’u dënuar 
ose internuar, pastaj, nga ai çast, janë të lirë të venë ku të duan, po strehimin ia siguron atje 
në fillim, pastaj si gjithë të tjerët...  

Panajot Barka - Po pse të mos jenë të lirë?  
Aleksandër Meksi - Po se do të vijnë 200 mijë veta në Tiranë dhe...  
Panajot Barka - Në rregull, unë propozimin e bëj.  
Aleksandër Meksi - Atëherë, ju lutem na e jepni me shkrim!  
Bashkim Kopliku - Për paragrafin e fundit edhe një herë. Nuk më duket e drejtë ajo që 

thuhet aty. Në sistemin e sotëm që kemi, komiteti ekzekutiv ka fonde të përqendruara. Në 
qoftë se do ta lëmë kështu, duket sikur nuk do t’u japim shtëpi kurrë. Mund t’ju them që në 
Durrës ka nja 500 veta pa shtëpi fare, në plazh, në Currila. Asnjë komitet ekzekutiv nuk është 
në gjendje t’u japë shtëpi.  

Jam dakord, e dëgjova me vëmendje zotin Dokle, kur tha që Qeveria ka nxjerrë një 
vendim të saj dhe mirë ka bërë, se nuk ka pasur një ligj që ta kufizonte dhe e ka bërë vendim. 
Unë them që me ligj duhet ta orientojmë ku duhet Qeverinë, jo t’ia lërë komiteteve ekzekutive, 
por t’ia lërë Qeverisë. Pra, për zbatimin e detyrave të parashikuara nga shkronjat “c” dhe “ç” 
të këtij neni, ngarkohet Qeveria. Komiteti ekzekutiv, me këtë organizim të centralizuar që 
kemi, s’ka gjë në dorë fare. Duhet të ngarkohet Qeveria, jo komiteti ekzekutiv.  

Abdi Baleta - Mua më bën përshtypje një fakt këtu, që ky nen është konceptuar në 
tërësinë e projektit, domethënë kur mendohej më shumë për amnisti sesa për pafajësi. Dihet 
që pasoja e mirëfilltë juridike e dhënies së pafajësisë është rivendosja e gjendjes së 
mëparshme, domethënë kthimi në atë gjendje që ishte për të gjitha arsyet: juridike, 
ekonomike, morale e të gjitha. Kështu që meqenëse kemi hyrë t’i numërojmë ne këto, pasuria 
e konfiskuar duhet patjetër të kthehet. Kanë shtëpitë të konfiskuara njerëzit dhe i dënuari 
duhet të rrijë jashtë e të tjerët t’i zënë shtëpinë. Kjo nuk shkon fare! Kanë dorëshkrime që u 
janë konfiskuar, kanë vepra arti po kështu, kanë koleksione të çmueshme gjithashtu të 
konfiskuara. Duhet t’u kthehen. Te shkronja “a” fjalia e fundit thotë: “Kur kjo zgjedhje nuk 
mund të bëhet për shkaqe të ndryshme, atyre u jepet pension minimal”. Të paktën të shkojmë 
te pensioni mesatar, të mos tregohemi kaq…,  se do të marrin pensione maksimale të tjerë 
që s’meritojnë hiç dhe këtyre vetëm se mund t’u jenë ngatërruar kartat. Pra duhet të marrin 
pension mesatar.  

“Të kthehen në qendrën e banimit ku kanë qenë para ndjekjes penale”. Kjo duket si 
njëfarë detyrimi. Ne, nga ana tjetër, sot po bëjmë atë që qytetari të ketë të drejtën e zgjedhjes 
së vendbanimit të vet, kurse për të dënuarit po e bëjmë me ligj: vetëm atje ku ka qendrën. 
Mundet që familjarët e tij për shkaqe të ndryshme kanë lëvizur gjatë asaj kohe. Si do të 
bëjmë? Ta detyrojmë atë të shkojë në…?  

Aleksandër Meksi - Propozimin konkret, ju lutem!  
Abdi Baleta - Propozimi konkret është:  “në vendin e banimit ku e zgjedh vetë”; në qoftë 

se do të vijë në Tiranë, le të vijë. Pse të mos vijë?  
“T’u kthehet e drejta e studimit për në shkollat e larta atyre që u është hequr kjo e drejtë 

për shkak të procedimit penal ose të atyre…”  
Të tillë do të jenë të paktën dhe të paktën të ishte thënë që…. edhe “të tregohet kujdes 

për njerëzit, që t’u jepet mundësi të vazhdojnë shkollat” dhe të lihet një gjë më e gjerë.   
Neritan Ceka - Për të evituar grumbullimin e madh të gjithë njerëzve në Tiranë, duke e 

vënë Tiranën në vështirësi të mëdha, do t’i bëja një modifikim shkronjës “c”: “në rastet e 
kthimit në qendrën e banimit, ku kanë qenë para ndjekjes penale, t’u sigurohet punë sipas 
profesionit të tyre dhe t’u jepen precedenca për strehim.”  

Aleksandër Meksi - Mund të duhej: “t’u sigurohet kthimi në qendrën e banimit.”  
Namik Dokle - Siç e shikoni, asnjë nga deputetët e PS nuk po diskuton, nuk po bën 

propozime, sepse në thelb jemi dakord me të gjitha këto. Hollësirat që e zgjasin kohën e 
përfundimit të këtij ligji më duket, nuk dua t’ia mohoj askujt,  absolutisht, të japë hollësira, po 
le t’i japin pak më shpejt dhe më saktë, se për shembull, ngrihet problemi të ngarkohet 
Këshilli i Ministrave. Natyrisht, në nenin 6, po të lexosh pas 5-s, 4-n dhe 6-n thuhet: për 
zbatimin e këtij ligji ngarkohet Këshilli i Ministrave dhe një sërë ministrish, prandaj këtu edhe 
Këshilli i Ministrave ka për detyrë që të ndihmojë komitetet ekzekutive që të zgjidhë shkronjat 
“c” dhe “ç” etj., etj. Pse të zgjatemi? Hajde të aprovojmë ligjin dhe mbaroi puna!  

Një deputet - Për të proceduar më shpejt, meqenëse ky nen është i përbërë nga 5-6 
pika, mund të fillojmë nga hedhja në votim pikë për pikë, se kështu mund të dalin edhe 
vërejtjet që do të ketë.  

Aleksandër Meksi - Kalojmë te votimi ose leximi i fundit i nenit 4.  



Në shkronjën “a” në rreshtin e fundit ku thuhet: “pensioni minimal”, të bëhet korrigjimi për 
“mesatar”. Kush është për miratimin e shkronjës “a” me korrigjimin? Kundër? Abstenim? 
Miratohet shkronja “a” me korrigjimin “mesatar”.  

Shkronja “b”. Kush është për ta miratuar? Kundër? Abstenim?  
Miratohet unanimisht.  
Shkronja “c”. Do t’jua lexoj. Ka disa variante. Tekstit i janë bërë këto shtesa. Ka mundësi 

të bëjmë një ligj që të jetë i realizueshëm. Nuk nderohemi në qoftë se bëjmë ligje të 
parealizueshme. Ju lutem, më ndiqni! Për shkronjën “c” kam dy propozime. Njëri është: “në 
qendrën e banimit që e zgjedh vetë”,  kurse tjetri (frazeologjia mund të ishte për të dy rastet) 
“t’u sigurohet kthimi në qendrën e banimit ku kanë qenë para ndjekjes” etj. dhe “t’u jepet 
precedenca për strehim”,  që është vendimi i Qeverisë me këtë rast.  

Neritan Ceka - Çfarë ka ndodhur? Për shembull, e kanë marrë nga Tirana, e kanë 
internuar në Kosovë të Lushnjës njërin dhe ndjekja penale ka filluar pikërisht në Kosovë të 
Lushnjës. Pra, duhet specifikuar njëçikë se mos i çojmë më keq sesa janë tani.  

Aleksandër Meksi - Ndiqeni me vëmendje, kjo që thotë është e drejtë. Mendimi im ky.  
Panajot Barka - Dy fshatra në zonën e Sarandës janë internuar dhe fshatrat janë 

shkatërruar. 
Tani, banorët e këtyre fshatrave aktualisht ndodhen në Cërrik. Fshatrat atje janë zhdukur. 

Do të kthehen përsëri atje?  
Aleksandër Meksi - U sigurohet kthimi, themi ne.  
Panajot Barka - Po ku të venë? Fshatrat nuk ekzistojnë më. Janë fshatra, nuk janë një e 

dy veta.   
Aleksandër Meksi - Ju lutem, ne po durojmë, kemi tërë këtë kohë, t’i shqyrtojmë të 

gjitha. Vërejtja është për një rast real që ekziston, jo hipotetik. Real! Çfarë propozoni?  
Panajot Barka - Propozoj atë që në bazë të së drejtës kushtetuese çdo njeri të ketë të 

drejtën të zgjedhë banimin e tij. Në bazë të kësaj që duam ne të votojmë, ai është i detyruar 
të kthehet në qendrën e banimit që në fakt nuk ekziston më, është shkatërruar, është 
zhdukur.  

Medin Duraj - Është e zgjidhur ajo. Për fshatin shteti s’i ka detyrim, se ka njerëz ai në 
shtëpi. Po qe puna për 4 a për 5 veta, le të zgjedhë vetë ku të dojë ai.  

Aleksandër Meksi - Janë dy fshatra konkrete, e di unë rastin. Atëherë, ju lutem, kam 2 
variante; varianti i parë: “t’u sigurohet kthimi në qendrën e banimit ku kanë qenë para 
ndjekjes penale ose internimit dhe t’u sigurohet punësimi sipas profesionit të tyre dhe t’u jepet 
precedenca për strehim”. Kush është për këtë? Kundër?  

Kemi shkronjën “ç” me vërejtjet në fund. “T’u sigurohet shkollimi sa më i shpejtë”. Kush 
është për këtë? Kundër?  

Vëmendje pak te shkronja “d”: “U bëhet kompensim për dëmet e shkaktuara dhe u jepet 
një shpërblim i caktuar për plotësimin e kushteve të jetesës, sipas kritereve ndërkombëtare 
që do të vendosen me dispozita të veçanta. U njihet e drejta e kthimit të pasurive të 
konfiskuara”.  

Ali Spahia - Unë do të thosha të bëhet dhe një shtesë në shkronjën “d” ose të dalë një 
shkronjë e veçantë: “Kompensim për dëmet e shkaktuara u jepet edhe familjeve ose 
trashëgimtarëve të ligjshëm të ish të burgosurve politikë që nuk rrojnë më.  

Aleksandër Meksi - Kjo ka qenë në vendimin e Qeverisë, në projektin e parë. E mbaj 
mend përmendsh. Pikë e veçantë është kjo. Unë do ta bëj shkronjë “e”, zoti Spahia, shkronjë 
të veçantë.  

Albert Karriqi - Nëse ma pranon edhe zoti Ali Spahia, të shtohet aty “për ata që janë 
pushkatuar pa vendim gjyqi”.  

Bardhyl Baltëza - Për këtë pikë unë kisha një shtesë akoma më të madhe. Janë disa 
persona që kanë vdekur gjatë procesit hetimor dhe ndaj tyre janë mbajtur qëndrime njëlloj si 
për të dënuarit politikë. U janë konfiskuar pasuritë dhe janë mbajtur qëndrime shumë të egra, 
deri në përzënie nga qyteti, dhe për këta persona nuk gjenden dokumente të rregullta, sepse 
kryesisht këto ngjarje kanë ndodhur vitet e para pas luftës. Unë propozoj të shtohet një nen 
që thotë: “Të gjitha të drejtat e njohura për të dënuarit politikë në këtë ligj u njihen edhe 
familjeve të personave që kanë vdekur ose janë ekzekutuar gjatë procesit të hetimit.” Për 
këtë të ngrihet një komision qeveritar.  

Aleksandër Meksi - Unë jam dakord me ju, po kjo është një pikë e veçantë? Ndërkohë 
ne procedojmë me “d”, me “e”. Ju shkruajeni. Kemi shkronjën “d”. Kush është për ta 
miratuar?   



Osman Murati - Ai ka tokën pasuri. Ne kemi miratuar një ligj, tokën e ndajmë në bazë të 
frymëve, do t’i kthejmë tokën e konfiskuar aty?! Që mund të ketë 20-30 ha. Pra, këtu bëhet 
fjalë për pasurinë e luajtshme, në qoftë se është fjala, për shtëpi, rroba, por jo tokën. Prandaj 
unë them që në rast se ne do t’i përmbahemi kritereve ndërkombëtare, atëherë komisioni 
qeveritar ta studiojë si problem punën e pasurisë dhe mbi këtë bazë të nxjerrë vendim 
përkatës qeverie. Kuvendi Popullor të mos hyjë në hollësira.  

Aleksandër Meksi - Atëherë kjo frazë duhet spostuar më sipër! U bëhet kompensim për 
dëmet e shkaktuara… 

Bashkim Kopliku - Kam parasysh, do të doja dhe ndihmën juridike, po unë do të thosha 
“kthimi” ose “kompensimi”, se shpeshherë nuk ka mundësi të bëhet kthimi. Mos duhet futur 
edhe kompensimi?  

Ndriçim Hysa - Kur kam marrë takim me zgjedhësit e e zonës sime, më ka dalë ky 
problem dhe konkretisht, atë që tha zoti Neritan për Kosovën edhe në 2-3 fshatra të tjera. 
Krahas këtij problemi që ngrenë shokët, unë kam dhe këtë: për shembull, i është konfiskuar 
blegtoria në masën 800  kokë, po kështu edhe toka. Unë tani, para se të votoj, dua të di o 
nga Ministri i Drejtësisë ose nga një ekspert tjetër, si do të futen këta të tjerët, se praktikisht ai 
ka qenë dënuar 10-15 vjet, tani ai është atje si gjithë të tjerët. Mirëpo i është konfiskuar dikur. 
Tani unë dua ta di: a do ta marrë ai këtë 800 kokë dhen apo jo? Dua ta di si për mallin, ashtu 
dhe për tokën.  

Aleksandër Meksi - Ndriçim, çfarë konkretisht duhet bërë tani? 
Ndriçim Hysa - Kam mendimin që unë të sqarohem edhe nga ana juridike, edhe nga ana 

ekonomike, sepse ajo përfaqëson  rreth 20% të elektoratit tim. Kjo punë duhet zgjidhur. Në 
qoftë se i japim një zgjidhje gjysmake, atëherë ne futemi prapë në një konflikt. Prandaj unë po 
them në qoftë se ma jepni të argumentuar dhe ai më bind që duhet kështu, dakord jam unë, 
sepse rrezik që edhe ne, pavarësisht se jemi këtu të Partisë Socialiste, ka dhe nga ne që 
mund të përfitojnë këtu.  

Esat Myftari - Më duket sikur ka një ngatërrim konceptesh te parafolësi, sepse bëhet një 
përzierje midis shpronësimit dhe konfiskimit që jepet me vendim gjyqësor, bile deri në 67-n, 
me sa mbaj mend, ka pasur gjithë ata të dënuar për agjitacion e propagandë dhe ky vendim 
është shoqëruar njëkohësisht edhe me konfiskim. Unë mendoj se pikërisht për këta më tepër, 
për këtë kategori bëhet fjalë dhe jo për tokën. Janë bërë shpronësime atëherë dhe janë 
kategori të tjera. E vërtetë është që nuk janë bërë me vendim gjyqësor.  

Aleksandër Meksi - Ka propozim tani për shkronjën “d”? Kush e miraton? Kundër? 
Propozimin e zotit Spahia: “Kompensimi për dëmet e shkaktuara u jepet dhe familjeve ose 
trashëgimtarëve të ligjshëm të ish të burgosurve politikë që nuk rrojnë më”. Ka ndonjë vërejtje 
për këtë lexim të shkronjës “e”?  

Arben Imami - Zoti Kryetar, ka raste, për shembull, që janë të pushkatuar. Asnjë lloj 
kompensimi nuk mund t’i japësh një njeriu i cili është pushkatuar. Me jetën asgjë nuk mund të 
barazohet. Të përcaktohet, do të ishte mirë, që “përfitojnë të drejtën e pensionit 
bashkëshortët ose fëmijët, pjesëtarët e familjes së atyre njerëzve, të cilët janë dënuar sipas 
nenit 3 ose 1” që e kemi ne atje. Kaq mund të bëhet.   

Një deputet - Unë mendoj që disa nënave, që u kanë vdekur fëmijët, gjatë periudhës së 
internimit, t’u lidhet njëfarë pensioni.  

Aleksandër Meksi - Po si duhet shkruar këtu, tani, se do të bëjmë ligjin.  
Arben Imami - “Përfitojnë pension familjarët e të pushkatuarve, të vdekurve, të cilët kanë 

vdekur nëpër burgje dhe nuk e kanë pasur të drejtën e pensionit”.  
Aleksandër Meksi - Sipas dispozitave të pensionit familjar.  
Petrit Llaftiu - Shkronja “d” formulimin e ka të saktë. Në qoftë se ne si Parlament duam ta 

komandojmë Qeverinë dhe i caktojmë të gjitha se çfarë duhet të marrin njerëzit, atëherë 
s’kemi nevojë për Qeveri. Në qoftë se është Qeveria që na propozon në bazë të buxhetit që 
ka, atëherë le t’ia lëmë asaj.  

Aleksandër Meksi - Po ne e mbyllëm atë tani!  
Petrit Llaftiu - Si e mbyllëm?! Ne po e hapim, po e vëmë Qeverinë,  që nesër të vijnë 

këtu, të rreshtohen të gjithë, ashtu siç e deshi një shok këtu, dhe të japin dorëheqjen.  
Aleksandër Meksi - Ne nuk u vumë afat. E thamë sipas kritereve ndërkombëtare, sipas 

përvojës.  
Shkronjën “d” e aprovuam. Kemi këtë tani: “Përfitojnë pension familjarët e të dënuarve, të 

pushkatuarve e të vdekurve në burg, sipas dispozitave të pensionit familjar”. Kjo duhet 
redaktuar pastaj. Kush është për këtë? Kundër?  

Pika e fundit e nenit 4. Këtu në vend të fjalës “komitetet” Kopliku propozon “Qeveria”.  



Bashkim Kopliku - Ju lutem, një sqarim. Në vazhdim të shkëmbimit të mendimeve që 
bëmë me zotin Dokle, ju kujtoj që me të vërtetë në fund flitet edhe për komitetet ekzekutive të 
rretheve. Lënia këtu do të thotë që të përjashtohet tare Qeveria nga ky taksirat. Më mirë ta 
heqim fare atëherë. Dhe dihet që ai grumbull institucionesh që është dhënë në fund do të 
merret për të gjitha, dhe po e lamë, do të thotë duke bërë analizën e ligjit, që Qeveria s’do të 
çajë kokën për këtë punë, do ta çajë vetëm komiteti ekzekutiv; po e hoqëm, jam dakord, 
është ai mendim. Më mirë ta heqim fare.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, atëherë ta hedhim në votë. Në qoftë se miratohet, mbetet, 
në qoftë se nuk miratohet, hiqet.  

Bashkim Kopliku - Jo, jo, propozimi është të hiqet, duhet hedhur propozimi.   
Aleksandër Meksi - Në këtë mënyrë bëhet votimi kudo dhe kështu kemi vazhduar deri 

më sot. Nuk kthehemi kështu ne.  
Gëzim Luli - Meqenëse po kalojmë në pjesën tjetër të ligjit, domethënë në pjesën e 

fundit, na mbetet një merak në atë propozimin që bëri zoti Spahia për të vdekurit dhe të 
pushkatuarit në burg. A futen këtu edhe ata që nuk janë dënuar, që kanë mbetur në fazën pa 
gjyq? Duhet shënuar diçka, në qoftë se nuk është i qartë problemi. Pra, të futen edhe këta që 
kanë vdekur në proces hetimor, pra, para daljes në gjyq.  

Aleksandër Meksi - Kemi paragrafin e fundit të nenit 4. Kush është për ta miratuar sipas 
tekstit këtu?  

Panajot Barka - Për zbatimin e detyrave të parashikuara nga ky nen ngarkohet Qeveria, 
komitetet ekzekutive të rretheve dhe të rajoneve.  

Aleksandër Meksi - Po është kjo, more, e kemi pikë më vete. Kush është, pra, për ta 
miratuar këtë paragrafin e fundit? Kundër? Abstenim?  

Miratohet sipas tekstit këtu.  
Neni 5. 
Panajot Barka - Ky ligj ka të bëjë me një pjesë të popullsisë dhe përbën në aspektin 

shoqëror një aspekt të veçantë, prandaj brenda këtij neni do të desha të zgjidhej dhe 
problemi i atyre dy fshatrave që përmenda pak më lart. Dhe propozoj që të shtohet një 
paragraf tjetër, ku të theksohet: “Këshilli i Ministrave merr parasysh kërkesat e ish të 
burgosurve e të internuarve politikë kur nuk plotësohet shkronja “c””. Kështu që e zgjidhim 
dhe këtë element të veçantë që mund të mos jetë i veçantë; mund të ketë edhe plot raste të 
tjera.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, na e sillni me shkrim! Për pikën 5 atëherë, ka ndonjë 
vërejtje?  

Bashkim Kopliku - Për të qenë i saktë, kam dy gjëra:... i përfitojnë edhe personat duhet 
shtuar “e dëbuar apo të internuar”. Nuk  është futur dëbimi, pra. Ndoshta nënkuptohet, po 
mirë është të jetë. Vazhdojmë: “e dëbuar apo të internuar nga komisioni qendror”, ka pasur 
dhe komision rrethesh, “ose i rretheve i internim-dëbimit për motive politike”. Pra, të 
shtohet  “komisioni i rretheve”. Se gjithfarëlloj komisionesh ka pasur për këto punë.  

Aleksandër Meksi - Ka ndonjë vërejtje tjetër për pikën 5?  
Tonin Alimëhilli - Meqenëse internimet janë bërë edhe nga komisioni qendror, edhe nga 

komisioni i rrethit dhe nganjëherë pa komision, pa dokumente, them që të hiqet kjo “nga 
komisioni i internim-dëbimeve”, dhe të thjeshtohet paragrafi. Se si do vërtetohet, kjo do 
specifikohet në faktin nënligjor të Këshillit të Ministrave. Kemi më saktësi kështu, nuk lëmë 
jashtë asnjë familje. 

Bashkim Kopliku - Më falni, jam dakord me shqetësimin, është i drejtë, por që ligji të jetë 
më i plotë, mund ta vazhdonim kështu: “…nga komisioni qendror ose i rretheve i internim-
dëbimit etj”.  Pra shtojmë “etj.”.  

Aleksandër Meksi - Qartë. Ju lutem, më dëgjoni! Neni 5.  
Arben Imami - Nuk ka nevojë fare të thuhet qendror apo i rretheve, por të thuhet: “nga 

komisionet e internim-dëbimeve” dhe kaq. Ose mund të hiqet dhe fare e të mbetet për motive 
politike.  

Ka plot njerëz që janë dëbuar pa asnjë lloj dokumenti, u ka vajtur policia me kamion dhe i 
ka nisur. Prandaj këto mund të vërtetohen dhe me rrugë të tjera, jo vetëm nëpërmjet 
dokumentacionit të këtyre komisioneve. Pra të hiqet fare fjala “komision” dhe të mbetet “të 
dëbuar apo të internuar për motive politike”. 

Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar? Kundër? Kam shtesën e zotit Barka: 
“Këshilli i Ministrave merr parasysh kërkesën e ish të burgosurve e të internuarve politikë kur 
nuk plotësohen kushtet e shkronjës “c””. Po mirë, si do realizohet kjo? Këshilli i Ministrave ka 



urdhëruar që të merren parasysh këto. Nejse. Kush është për ta miratuar këtë? Kundër? 
Abstenim?  

Miratohet.  
Tani, para se të kalojmë në pikën e fundit… 
Bardhyl Baltëza - Më falni, keni dhe një shtesë tjetër.  
Aleksandër Meksi - Ah, po, nuk e kam parë. “Të gjitha të drejtat e njohura për të dënuarit politikë në këtë 

ligj, i njihen dhe familjeve të personave që kanë vdekur gjatë hetimit ose janë ekzekutuar pa gjyq”.  
Po ne e bëmë një nen të këtij lloji! Kush është për ta miratuar atëherë? Kundër?  
Nga shoqata e të dënuarve politikë ishte kërkesa, të cilën sipas normave ndërkombëtare, 

siç e thamë; ndërkohë grevistët kanë kërkuar t’ju kujtojnë faktin se të gjitha kënetat janë 
bonifikuar me punën e tyre e një sërë veprash industriale janë ndërtuar nga ata, plus që disa 
miniera të mëdha janë shfrytëzuar me punën e tyre të papaguar. Gjithashtu kërkojnë që për 
çështjen e strehimit duhet të bëhet e qartë që kjo është një çështje jetike, prandaj kërkojnë 
nga Parlamenti një vendim konkret të shprehur në një nen të veçantë në ligjin që do të 
miratojmë. Po kështu, për çështjen e punësimit jashtë shtetit, se për arsimimin ne e bëmë. 
Qeveria ka nxjerrë vendime për këtë punë, thoni ju.  

Neritan Ceka - Është një kërkesë për jashtë shtetit. Aty te shkronja “c” themi: “u sigurohet 
punë sipas profesionit të tyre, brenda ose jashtë shtetit”. “Me përparësi brenda dhe jashtë 
shtetit” të thuhet.  

Aleksandër Meksi - Për strehimin kishit gjë?  
Neni 6. Ka vërejtje? Kush është dakord sipas tekstit?  
Neni 7.  
Gagaçe Bregu - Për nenin 7 unë kam këtë mendim. Ne bëmë një ligj shumë të mirë për 

ata që kanë vuajtur në sistemin monist. Ata të vuajturit po presin atje, ndoshta na kanë 
ndjekur nëpërmjet radios e televizionit. Unë kam mendimin që ky ligj sonte të çohet te 
Presidenti, të konfirmohet dhe të hyjë në fuqi që sot. Dhe të ngelet në histori që u bë një ligj 
brenda ditës dhe hyri në fuqi brenda ditës.   

Aleksandër Meksi - Po janë të tëra për t’u rishikuar.  
Stavri Frashëri - Të hyjë në fuqi menjëherë!  
Aleksandër Meksi - Urdhëro, zoti Frashëri, puno këtu bashkë me mua ta gdhijmë sonte!  
Arben Imami - Kur është shqyrtuar ligji, Komisioni i Ligjeve ka bërë një propozim, 

që Kuvendi të marrë një vendim për kri j imin e një komisioni me pjesëmarrje 
parlamentare, qeveritare dhe nga shoqata e ish të burgosurve politikë, për shqyrtimin dhe 
evidentimin e krimeve politike shtetërore.  

Propozoj që meqë aparati nuk ka punuar si duhet, ta sjellë këtë propozim të Komisionit të 
Ligjeve, mund të futet fare mirë si nen 7 dhe neni 7 të bëhet neni 8. Të krijohet, mund të 
themi, një komision përfaqësues parlamentar, qeveritar dhe nga shoqata e të burgosurve 
politikë për shqyrtimin dhe evidentimin e krimeve politike shtetërore.  

Aleksandër Meksi - Ju lutem, shkruajeni, sepse ky ligj kërkon preambulin, deklaratën e 
partive.  

Gëzim Luli - Jam dakord me këtë propozim që bëri Imami, vetëm se unë do të shtoja që 
ky komision të kontrollonte dhe zbatimin e këtij ligji. Ky është një komision që do të përbëhet 
nga parlamentarë dhe këta e kanë të drejtë të bëjnë këtë.  

Arben Imami - Vetë ligji është një akt me kohë të shkurtër; mund të futet, të inkludohet, e 
kam fjalën, nuk është një gjë që nesër, pasnesër del tepër.  

Aleksandër Meksi - Po jua lexoj: “Të krijohet një komision me përfaqësues nga 
Parlamenti, Qeveria, organet gjyqësore dhe shoqata e të dënuarve politikë, për shqyrtimin 
dhe evidentimin e krimeve politike shtetërore”.  

Zoti Imami, ju lutem, kërkojnë sqarime! 
Arben Imami - Më duket se është shumë e qartë, të evidentohen ato krime, të cilat janë 

fshehur nga koha, vrasjet, varret, torturimet, vdekjet nëpër tortura etj. Pra të krijohet një 
komision, i cili të ketë fuqi t’i shqyrtojë të gjitha këto dhe t’i evidentojë si krime politike të 
shtetit të diktaturës së proletariatit. Pikërisht nëpërmjet evidentimit mund t’i shpëtojmë 
hakmarrjeve.  

Aleksandër Meksi - Keni ndonjë vërejtje? Kush është për miratimin e këtij neni? Kundër? 
Abstenim?  

Miratohet me shumicë votash.  
Propozimi i fundit i Gagaçe Bregut është: “Ky ligj hyn në fuqi më 30.9.1991”. Unë kam 

nevojë për një pyetje kryetarit të gjykatës: Është i rregullt në këtë formë? Nuk bëhet sot kjo, 
se ka shumë punë, do të shkruhet një preambul i tërë, do të merren njerëz me këtë punë.  



Arben Imami - Po të shkojë zoti Fasko dhe zoti Gagaçe mund ta nxjerrim që sot.  
Bashkim Kopliku - Më duket se duhet ta kuptojmë tjetërlloj atë që thotë zoti Gagaçe: ligji 

mund të hyjë në fuqi më 30 siç hyri statusi i deputetit më 7 prill. Ne pas 3 muajve e 
diskutuam, po fillimi i veprimeve është që më 7 prill. Edhe ky të veprojë qysh sot. Presidenti 
mund ta nxjerrë dhe pas 1 jave, s’ka shumë rëndësi, po mjafton që data e hyrjes në fuqi të 
jetë e sotmja. Apo jo? Këtu është fjala.  

Bardhyl Baltëza - Meqë zoti Imami shprehu dëshirën që unë me deputetin Bregu të 
marrim firmën te Presidenti, unë do të isha dakord që sonte, me një sugjerim, që zoti Imami 
të vejë të marrë kontakt me shokët që janë futur në grevën e urisë dhe t’i nxjerrë nga greva 
qysh në këto momente dhe së fundi, unë ngul këmbë përsëri, që detyrimisht sot të publikohet 
të paktën ky ligj që po miratohet dhe të ndërgjegjësohen jo vetëm ata që janë futur në grevën 
e urisë, po mbarë opinioni popullor.  

Aleksandër Meksi - Ky ligj hyn në fuqi më 30.9.1991.  
Kush është dakord? Kundër? Abstenim?  
Kush është për miratimin e ligjit në tërësi? (Duartrokitje).  
Nesër në orën 9 do të mblidhemi të gjithë këtu.  

 


