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Rmji nedagmgjii i që dpejrëq  

lë edsiikil e njspajixkir ferap1  
 

E apdhkja i nëpier njspajixkir dhe rmjepalcëq,  

nëp ra bëpë rë ksldqhke baqhiëjereqël  

lël jaicixkil e njmrë oetepiqëq. 

 

 

Srsdiki i kappëdhëliete keq qhrerir qhoinrap dhe imkslirerete 
ferape napaoer rinape rë teçalra, dsie oelë qe iw teld qhfaoer qi 
ljë “iqhsjj” ke qhskicë iqjake lë ljë pajml is kbixmrëron 
mprmdmiqia. Kpixa e qrëpxgjarsp e Pepaldmpiqë mqkale, oë çmi dpejr 
qhnëpbëpjeq që kappëdhëliete keq oetepiqë dhe imkslirerete 
ferape, nm qhiënsqre gpadsajiqhr edhe jidhjel ke kmdejer e 
qrarsrete terjaie, oë kbixmrëpsal lë Shoinëpi, ipweqiqhr gjarë aqaj 
imhe isp xbariki i ialslir iqhre qhnpehje e që dpejrëq xaimlmpe nëp 
gjirhfapë gpsneqh erliie, natapëqiqhr nëpiarëqiqë ferape2.  

Megjirharë, lga niiënakja ilqrirscimlaje, depi lë tiril 1913, 
imkslirerer ferape s oetepiqël lënëpkjer Mijerete nëpiarëqe, 
pavapëqiqhr pefmpkate rë ldëpkappa lga Pepaldmpia. Me qhnajjjel 
e natapëqiqë që Shoinëpiqë, feiqi ljëhepëqh nadmbia e qrpsirspate rë 
rijja dhe letmja e lgsrqhke nëp r’s ljmhsp rë gjirha beqikete 
ferape diljirer dhe rë dpejra rë bapabapra, fajë bildjeq që njmrë se 

                                                 
* Refjeirike nëp ljë iëpiik qhielcmp kbi kappëdhëlier keq qhrerir dhe 
imkslirerete ferape lë Shoinëpi. Paparhëlie e asrmpir nëp bmrikil irajiqhr.  
2 Edhe nqe kë i ljmhspi ldëp ra ëqhrë Kalsli i Leië Dsiagjilir, ia edhe diqa 
tapialre rë rjepa, qi: Kalsli i Majete, Kalsli i Siëldepbesr i osajrsp ldpwqhe i 
Apbëpiqë, Kalsli i Labëpiqë mqe ‘Shaprer e Idpix Ssjir’. Pëpqa i raiml mpigjilëq dhe 
xbarikir rë rwpe, Kalsli i Leië Dsiagjilir iqhre kë i nëphanspi dhe i ia ppëljër lë 
Vepi rë teldir. Nga ijm xmlë tijlë edhe Kalsli i Siëldepbesr dhe ai i Majete, 
ldëpqa lë Jsg iqhre kë i nëphansp Kalsli i Labëpiqë.  
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ldëpriki i imkbir qhoinrap iëpiml rë ianëpcehel nëpçapjer e 
qhiairsapa lga daqirë ferape, depi qa i gjirhë nmnsjji ke gpsne 
erliie dhe ferape rë ldpwqhke, rë imltepgmjë lë ppsgël e 
nëpbaqhiër nëp lgpirjel e qhrerir rë pi. Ngjapjer oë naqsal ialë 
oelë mbjeir qrsdiki kë qhskë nëp hiqrmpialër qeqa nëp jspiqrër.  

Ksp teldi pa lël ldiiikil irajial, s ppir ilrepeqi i jspiqrëte rë hsaj, 
naçia qe is i paqrir e is i kalgër. Gjirhqeqi, lsi oelë rë naira 
qrsdiker kbi npmbjekariiar oë nm qhfaore qhmoëpia qhoinrape, 
omfrë edhe lë nëpnjeijel nëp rë ppegsjjsap kappëdhëlier keq 
qhrerir dhe beqikete ferape. Vëkeldje e teçalrë is isqhrsa 
tenpikrapiqë që Kiqhëq iarmjiie lë Vepi rë teldir, nmp edhe fairmpir 
kwqjikal, nm ao qa kappëdhëliete rë rij ke lgjapjer oë iiqhil 
kbëprhwep iqjakil lë Tspoilë e aqaj imhe. Megjirharë, ksld rë 
rhsher qe, depi kë qmr, lsi ia ljë qrsdik kipëfijji jspidii oë r’i janë 
nëpgjigje qhrepseqe xhtijjikir rë lmpkate jigjmpe nëp çëqhrjer e 
kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerete ferape, nmp aq 
ldëphwpjete rë taxhdseqhke nëp nëpnslikil e jegjiqjacimlir oë, jm 
terëk ppegsjjml mpgalixikil e isjrete, nmp, kbi rë gjirha, s ljeh 
arwpe rë dpejrël ferape dhe natapëqilë nëp r’s terëppegsjjsap.  

Vëkeldjel e jspiqrëte e rëphmoi kë fmpr tëxhgiki i ialslëte, qeqa 
qhowpriki i haprikir rë jigjete qhrerëpmpe anm asrmlmkia e tenpikir 
jigjmp rë imkslirerete ferape, ldaj e narël rë tëqhripë rë isnrmlil 
pmjil nëprëpirëq rë bspikete rë peja rë që dpejrëq, e, qidmkmq, 
ldiiikil e iërwpe dilakiiate rë bpeldqhke keq imkslireteve 
ferape dhe kappëdhëliete rë rwpe ke qhreril, na fmjsp iërs nëp 
oëldpiker terjaie rë fairmpëte rë ldpwqhëk qhmoëpmpë isldpejr 
nëpiarëqiqë ferape dhe fsliqimlete nsbjiie rë sqhrpsapa lga qejirë 
e iërwpe beqikete. Rexsjrml rë jerë ipejr i naljmhsp, kadje i 
xhdsisp fape, jegjiqjacimli qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape, i haprsap 
lë tirer ’20 rë qhei. XX, kadje, nëp qhskë qrsdiseq, i natjepë. Të 
ljëjril far ialë naqsp edhe bspiker lmpkarite ke xalafijjë ferape, 
oë lga ipijiki i qrarsrete rë napa, rë cijër jalë qhnëpfijjsp e jëlë naq 
dmpe, baqh lga terë imkslirerer ferape. Ndaj e nakë rë sdhëq ra 
fijjmjkë nslël ke gjspkikil dhe kbjedhjel e iërwpe karepiajete, 
oë i mfpmjkë lë qhëpbik rë imkslirerir qhielcmp lënëpkjer qirir: 
http://licodu.cois.it/albania.  

Një alajixë ipahaqseqe dhe nëpoaqëqe keq lmpkate rë kiparsapa 
lga iërm dw bspike jigjmpe, dm rë la jejmlre rë denëprmlik kë 

http://licodu.cois.it/albania
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rhejjë lë qhrigjer e hiqrmpiqë që iërij teldi, nëp rë hedhsp kë qhskë 
dpirë kbi ldpwqhikil dhe xhtijjikil e kappëdhëliete 
institucionale mes komuniteteve fetare dhe shtetit; rë isnrmjkë 
ç’ldiiik ia naqsp ijm lë fmpkikil e keldëqiqë kbi nëpiarëqilë 
ferape dhe ç’rpajrë ia qmr sqhrpiki dhe njeqëkappja lë jerël ferape.  

Legjiqjacimli Zmgiqr i nepisdhëq që Mmlapiiqë dsier qe nari kë 
qhskë far, nmp terëk nëp fairil qe s piirhwe lë fsoi, omfrë edhe nëp 
ao nai imhë, keljëhepë naq pëlieq që pegjikir, lë tiril 1991. 
Pëpisldpaxi, jegjiqjacimli i imhëq që imkslixkir kberi i naljmhsp 
nëp fairil qe lsi s nëpfqhi lë gakël e qrsdikete rë ipahaqsapa lë 
fsqhë rë rë dpejrate dhe jipite ferape nëp telder e Espmnëq Lildmpe. 
Në imhël isp ldëpkeppeqhil qrsdike rë rijja, Shoinëpia i iiqhre 
ldëpnpepë kappëdhëlier ke Baqhiikil Smtjerii, nëp r’s hedhsp lë 
ipahër e Kilëq, gjarë ppsgërikir rë qaj dpejr ixmjikir rë njmrë, gjë oë 
do ta rrokulliste vendin: lga liqkar nëp ldajikil dhe qhiëpkmojel 
e rë gjirha imkslirerete ferape, depi rei qhnajjja e qhrerir areiqr lë 
Ksqhrersrël e tirir 1976.  

Jm kë napë qe lë tiril 1991, Shoinëpia ia dej rë qhiënsrer npej iërij 
ixmjiki dhe r’s hanë ppsgë kappëdhëliete ke imkslirerer e 
pijildspa ferape, na qhnëpfijjsp jidhjer e iahepqhke ke hiqrmpilë 
jspidiie dhe ilqrirscimlaje, çia iëpiml kë që napi pildëprikil e 
faxate rë ldpwqhke rë kappëdhëliete iltensive mes shtetit 
qhoinrap dhe feqë, ljë rinap i pëldëqiqhëk nëp qiqrekil jigjmp rë 
iërij teldi.  

Nga qhowpriki i hiqrmpiqë isqhrerseqe, dej qe, oë lë xalafijjë rë 
qhrerir rë ter, Shoinëpia kmdeple ia ldëp napiker e qaj rhekejmpe 
ndarjen mes shtetit dhe feqë, jaicireril e ilqrirscimlete, e 
ipweqiqhr, njspajixkil ferap, i napë qi fmpkalr i pëldëqiqhëk i 
qiqrekir jigjmp, ljë npej nëpbëpëqte rhekejmpë nëp ldëprikil e 
slirerir imkbërap, qi tjepë e enëpke nëp teldil. Kw oëldpik bëpi rë 
ksldsp oë i terki qhrer lë Espmnë ke qhskicë kwqjikale, rë 
nëpnslmjë ljë rpajrë dhe tiximl njspajiqr nëp iqjakil dhe rë 
ianëpcejë nelgeqar nëp npmqejirixëk rë beqikete rë rjepa jm iqjake, 
edhe nqe iw i fsldir ia enëpqi qhifpaqh. Deiperi i tirir 1923, ke alë 
rë rë cijir qiqreki qhoinrap teldmqi ipireper nëp ljmhjel e 
nepqmlajirerir jspidii citij nëp imkslirerer ferape, nëpbël, elde 
qmr, ljë npej lmpkate kë rë nëpnapsapa nëp ppegsjjikil e 
kappëdhëliete ke isjrer dhe ljë kjer rë adkipseqhëk nëp 
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napaldajikil e imlfjiirete ldëpferape, ljë ilqrpskelr jspidii oë 
lsi i xbeher tjepa e mpigjilajirerir oë kbapr.  

Riqhowpriki i jegjiqjacimlir kbperëpmp nëp çëqhrje rë kappëdhëliete 
ke imkslirerer ferape dëqhkml qe qi Shoinëpia, lë fsld rë 
ljëxertjerëqhir rë napë rë qheisjjir rë qhisap, lsi oe aq larg debatit 
oë nëpfqhis Espmnël Pepëldikmpe nëp iërm çëqhrje. Pëpisldpaxi, 
iqhre nëpfqhipë rëpëqiqhr lë npmceqil e gjerjeq që kjerete riniie 
neo-jspidiiqimlaje, nëp kelavhikil e kappëdhëliete keq qhrerir 
dhe imkslirerete ferape, dsie nëpqhrarsp ke qsiqes mjetet 
jspidiie kë efiiaqe dhe kë gapalrseqe lë ipahaqik ke arm rë 
teldete rë rjepa oë nm ppmrsjjmheqhil lë dpedhël nëqhrjejjseqe rë 
kappëdhëliete rë daimpdëqiqë. Kjm s bë e ksldsp fajë dëqhrikir rë 
çdm jjmj ldiiiki rë hsaj gjarë imhëq keq dw jsfrëpate, kur 
kappëteqhjer e daimpdëqiqë npeiël litejer kë rë japra jspidiie keq 
qhrerir dhe isjrete, imliperiqhr ke Kiqhël iarmjiie.  

Paksldëqia nëp rë lëlqhipsap ljë kappëteqhje ke iërë 
imkslirer, oë, nëp kë renëp, nëpbëlre naiicël lë teld, e 
nëpoeldpsap ipweqiqhr lë tepinepëldik rë rij, lsi ldiimi aqnai lë 
ppegsjjikil e kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerete ferape. 
Gabml isqh keldml qe çejëqi i jevikir rë kappëdhëliete keq 
qhrerir dhe isjrete dsher iëpisap re kslgeqa e lëlqhipikir rë 
kappëteqhjeq ke Sejilë e Sheljrë. Ara ksld rë liqel lga lmqrajgjia 
e japgër nëp qhaprikil e lmpkate jspidiie rë që dpejrëq imjmlixseqe 
irajiale lë Shoinëpi, çia ldmdhi gjarë baqhiikir ke kbperëpilë 
irajiale, nmp iërm lmpka, nëpteçqe rë kalgëra, nëpbëjlë ljë 
ejekelr rë hsaj nëp rpadirël jspidiie qhoinrape. Ndpwqhe dm rë 
kbijermlil, që nais njeqëpiqhr, naq nsqhrikir sqhrapai irajial dhe 
atij gjerman.  

Shskë ëqhrë fmjsp e nëpfmjsp nëp kbijereqël e ialslëte rë 
ldpwqhëk dhe nëp ldiiikil e rwpe lë qhmoëpilë e qmrke qhoinrape, 
dsie i këqhsap ideqë qe lmpkar xaimlmpe rë iarsldete ialë dajë 
kbi jigjil qhrerëpmp. Nsi ksld rë kmhmher qe ijm ia ldmdhsp depi 
lë fsld rë Lsfrëq që Dwrë Bmrëpmpe, nmp, rë iëkbëlgsjëqh oë elde 
qmr tenpml e dpejra ialslmpe lë Shoinëpi, dm rë rhmrë qe je lë 
nadije rë njmrë nëp ldpwqhiker rhekejmpe lë qhmoëpilë e qmrke 
qhoinrape, is njeqa kë e kadhe e qaj, raqhkë ëqhrë spbalixsap dhe 
qhrpeqar ijalmpe rë diispqhke jalë qhnëpbëpë.  
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Pëp kë renëp, kbijereqa e që dpejrëq xaimlmpe s jsfrsa aqhnëpqiqhr 
lga pegjiki imksliqr nëp dwxer tjer ke padhë, nmp gmdirjel kë rë 
fmprë ia dha qhmoëpia imlqskiqre e npmnagaldsap xhspkqhëk lga 
rejetiximler, gjepqa epdhi e isjkmi ke eimlmkilë e rpegsr, iërs e 
ljëxer tjer raqhkë.  

Thëlë ijm, ljë ldëp nwerjer oë nper lgsrqhëk nëpgjigje, e oë dm rë 
alajixmlre xhtijjikil e kappëdhëliete keq qhrerir dhe isjrete lë 
Shoinëpi, iëpiml rë isnrmjë lëqe nari ldpwqhik jegjiqjacimli 
qhoinrap i pegjikir imksliqr lga ai i teldete rë rjepa qmciajiqre dhe 
lë ç’kaqë, keoë ai lsi s alajixsa isppë ao rhejjëqiqhr, qa gjegjëqir 
e rij jidhsp ke çëqhrjer ferape. Pelgeqar oelë lga kë rë ldpwqhker, 
dsie fijjsap lga teldi oë xilre Shoinëpia lë fakijjel e qhrerete 
qmciajiqre, nëp rë taxhdsap ke kmqljmhjel e qhoineq; tëqhripëqilë 
nëp r’is oaqsp bspikete lmpkarite; neqhël pejarite rë iërij teldi 
lë apelël ldëpimkbërape, kjafrml rë nëpkeldik kjepikil e rij 
ekonomik.  

Sidmomfrë, lëqe iëpimjkë r’i qhowprmjkë lë ppafqh ipahaqseq 
jegjiqjacimler e bjjmisr Lildmp nëp çëqhrje rë feqë, ijm alajixë dsher 
kbëqhrersp, dmekmq, lë ipireper e nropozuara nga Giovanni 
Bapbepili. Këqhrs tenpsak lë iërë qrsdik oë kbëqhrerer lë nslël 
npej nimliepi rë iërij qrsdiseqi rë qhosap, rë cijil e fajeldepmj ke 
qhskë daqhakipëqi nëp gariqhkëpilë, nëp kelçspilë dhe kioëqilë 
e rij. Ksqhdm oë i fsrer qrsdikir kbi problematikat e sotme dhe 
xgjidhjer jspidiie rë xbarsapa lë Espmnël Lildmpe, jidhsp ke 
kappëdhëlier qhrer-imkslirer ferap, nsla e rij dsher rë xëpë fijj 
lga pexsjrarer e twepa rë iërij qrsdiseqi rë ldepsap.  

Rensbjiia e Shoinëpiqë, e dajë lga jsfra alrifashiste dhe 
alrilaxiqre, çkmi qi ljë ldëp napiker rhekejmpe rë qaj ldapjel e 
qhrerir npej feqë, jm qi diirar i idemjmgjiqë kapiqiqre-leniniste, por si 
fpwr i nëptmjëq hiqrmpiim-ilqrirscimlaje rë teldir, dsie oelë qe ajm 
nëpbël ljë gsp rë najëtixqhëk lë ldëpreqël e iahepqhke 
isqhrerseqe. Lipia e ldëpgjegjeq bspmlre dpejrnëpdpejr lga 
njspajixki ferap i qiqrekir qhoinrap, natapëqiqhr qe kë tmlë s 
nëpfmpcsa lga napiker e kapiqixkir, depi arw qa s bë napiki 
rhekejmp i qiqrekir isqhrerseqeq rë tirir 1976, is, niiëpiqhr lë 
kbpmjrje rë jipiqë që ldëpgjegjeq, nmp lël dpirël e rexëq kapiqiqre, s 
qhnajj bsjqhëk areixki i qhrerir, ljë oëldpik eiqrpek dhe i naqhmo 
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i Shoinëpiqë bpelda bjjmisr Lildmp, edhe nqe, fmpkajiqhr, ldiore rë 
ljëjrël jiljë idemjmgjiie ke rë.  

Lidhur ke oetepiqjel kbi çëqhrjer e feqë, edhe qhreri qhoinrap 
napaqhiimi fmpkikil e qrpsirspate nëp fsliqimlikil e 
kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerete ferape, dsie fijjsap 
ke lgpirjel e ljë xwpe qhrerëpmpe nëp çëqhrjer e isjrir, oë tëprer 
nëpimlre ke gjegjëqer e qaj lë telder Lildmpe, nmp, xarel, ljë xwpë 
e rijjë lë Shoinëpi fsliqimlmlre oë lë imhë rë kmlapiiqë. Pm aqaj 
imhe i nëpiaqil npmcedspar nëp ljmhjel e beqikete ferape, nëp 
pegjiqrpikil e rwpe qi dhe nëp dhëliel e nepqmlajirerir jspidii oë 
gjejlë qhnpehje lë rë dpejrël qhoinrape, oë lë tiril 1923, qinaq 
lmpkate rë që dpejrëq citije, oë s imlqmjidsal lë Kmdil Citij rë tirir 
1928. Pëp iërë dëqhkml jigji i tirir 1929 kbi ljmhjel e 
nepqmlajirerir jspidii citij nëp imkslirerer ferape, naqi arw jalë 
rimarrë ljë qëpë lmpkaqh lga jegjiqjacimli i kënapqhëk, dsie 
ipijsap ljë qraldapd kmdeji qrarsreqh oë s qigspml rë gjirha 
beqikete rpajrik rë ljëjrë lga qhreri. Një oëldpik rjerëp rinii i 
jspidiiqimlir qhoinrap tiher pe gjarë jegjiqjacimlir imksliqr, jm 
terëk nëp këlwpël qe qi kiparmheqhil lë nmqrer e rwpe dpejrseqir e 
isjrir, nmp edhe qe qi dsher r’i kbalil ara kappëdhëlier lë litej 
ldëpimkbërap. Me iërë paqr is këqhsa fmpr ‘qhoinrapiqë’ që 
imkslirerete ferape, qi nëpnjeije nëp rë qhkalgsp çdm jjmj 
oëldpiki taprëq anm afpie rë renpsap ke oeldpar ferape jaqhrë 
vendit.  

Kjm qa s raiml lmpkate jidhsp ke sqhrpikil imliper rë jipiqë që 
beqikir, ldëpqa, jidhsp ke lmpkar oë ppegsjjmjlë naqspilë e 
imkslirerete ferape dhe nëpoaqjel e rwpe ke telder e rjepa 
socialiste, si, bie fjaja, jigji i imlfiqiikir rë naqspite ferape, qidmkmq 
i tokave, naq hwpjeq lë fsoi rë pefmpkëq agpape rë tirir 1949, edhe 
iërs dsher rhëlë qe jegjiqjacimli qhoinrap iapairepixmher lga ljë 
aqhnëpqi lë ppirje isldpejr kaqate rë kappa ldaj imkslirerete 
ferape, gjë oë isjkmi ke imlfiqiikil e njmrë rë rë kipate rë rwpe, 
nëpldjeijel dhe nepqeisrikil e naqhmo rë ijepir, depi lë ldajikil 
npepaxi rë qhëpbeqate ferape, oë lë tiril fakëieo 1967. 
Ppmbjekariiar e teldete Lildmpe imltepgmjlë lë ljë niië isp 
bëher fjajë nëp qhiëpkmojel e iërwpe pegjikete, naqi rpadira 
pejaritiqhr e gjarë e rwpe ia jëlë gjspkë rë rhejja lë iërm telde, 
ldaj kepirmjlë rë qhowprmhel dhe alajixmhel lë ppafqh ipahaqseq 
nëp qecijil qwpeqh.  
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Nëqe fjaqik nëp imhël e nmqr diirarspëq, ksld rë rheki qe ia kë 
qhskë dajjike qeqa rë nëpbaqhiëra keq liqkate jigjmpe lë 
Shoinëpi, ipahaqsap ke telder e rjepa rë Lildjeq. Ksqhrersra e pe 
qhoinrape lsi e kmpi keljëhepë nëpqinëp haprikil e lmpkate 
jidhsp ke kbpmjrjel e jipiqë ferape anm rë kappëdhëliete ke kultet. 
Dshej npirsp ca imhë nëp iërë, ao qa kbëppiri wqhrja npej 
mpgalixkate ldëpimkbërapë, e qidmkmq, npej Këqhijjir rë Espmnëq, 
is Shoinëpia lvirmi rë bëhej njeqë e rij nëp r’i qigspsap tereq 
jegjirikireril e letmjqhëk ldëpimkbërap. Pëpisldpejr ataqhjjëkut 
jidhsp ke haprikil e lmpkate lë kbpmjrje rë jipiqë ferape, oetepia e 
nëpimhqhke qhoinrape, ldpwqhe lga ajm e teldete iqh-socialiste, 
tenpmi ke xhdëptjejjëqi rë adkipseqhke nëp xgjidhjel e 
npmbjekete imlipere jidhsp ke irhikil dhe imknelqikil e rë 
mirave rë imlfiqisapa. Dëqhki nëp iërë ëqhrë kipariki i jigjete rë 
teçalra dhe lgpirja e ljë mpgali rë nmqaçëk, qi ai i Agjelciqë nëp 
Kthimin dhe Kompensimin e Pronave.  

Mappëteqhja e fipkmqsp ke Kiqhël Karmjiie lë tiril 2002, ldpwqhe 
lga ajm e lëlqhipsap lga telder ke qhskicë iarmjiie, ëqhrë ljë 
kappëteqhje-isadëp, e cija, naqi nëpkeld diqa napike baxë, e 
fmisqml tëkeldjel lë lmpka rë rjepa oë jwnil legmcik lga 
imkiqimle rë lgpirspa ad hoc, e, kbi rë gjirha, lga jegjiqjacimli i që 
dpejrëq që nëpbaqhiër. Në iërë këlwpë qhreri qhoinrap nëpkbsqh 
letmjël e dinjmkaciqë që Variialir nëp rë lëlqhipsap terë rhsajqe 
rë gjirha kappëteqhjer, edhe isp jalë rë dmpëq që dwrë, ke qhnpeqël 
oë ëqhrë xgjidhja e dshsp qrparegjiie, naqi ijm i qigspml Shoinëpiqë 
ljëfapë jegjirikireri ldëpimkbërap, qiç ia ldmdhsp, fsldja, ke rë 
gjitha vendet e tjera ish socialiste.  

Në gjwiikil rmlë ëqhrë e nateld r’i jener kë qhskë pëldëqi iëqaj 
kappëteqhjeje, qeqa xbarikir rë jegjiqjacimlir rë xaimlqhëk nëp 
çëqhrje ke ilrepeq rë nëpbaqhiër keq Kiqhës katolike dhe shtetit 
qhoinrap. Kjm dsher napë kë qhskë qi ljë kjer i teçalrë nëp 
xbarikil e kappëdhëliete rë legmcisapa ke isjrer, edhe nqe jild 
letmja e lgpirjeq që rë aqhrsosajrsajrspte ‘Kmkiqimle ad hmc’, sipas 
kappëteqhjeq nëp ppegsjjikil e çëqhrjete ke ilrepeq rë nëpbaqhiër.  

Të ljë pëldëqie rë teçalrë dsier qe jalë kappëteqhjer e 
lëlqhipsapa ke imkslirerer e ldpwqhke ferape, oë dajjmjlë lga 
arm rë Kiqhëq iarmjiie, nëp rpajrikil jspidii teçkaq rë iëqaj rë 
fundit, gjë oë e xbeh jidhjel e qaj ke qhmoëpilë qhoinrape, 
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natapëqiqhr nëpnjeijete rë qhskra nëp ra qhrpipë npalilë e qaj lë 
teld. Me ldmljë nëpjaqhrik rë ppajjë, kappëteqhjer, nëpgjirhëqiqhr, 
ldjeiil ljë qiekë rë nëpbaqhiër, qiç s tenpsa oë ke jegjiqjacimlil 
xmgiqr, nëp rë tijsap kë ke pigmpmxirer lë arë imksliqr, nmp raqhkë 
ia ljë fpwkëkappje kë rë çjipër, lë këlwpë oë jegjiqjacimli kbi 
imkslirerer ferape rë jerë qa kë imhepelr, nmp edhe i ljërpajrqhëk. 
Tpajriki i teçalrë nëp Kiqhël iarmjiie tiher pe rei kbëqhrerja nëp 
kbajrjel e ijepir, qadmoë e njeqqhke, dsie oelë qe qhreri kbsjml 
ljë njeqë rë qhnelxikete rë isjrete rë ldpwqhke nëp kbajrjel e 
nepqmlejir ferap, qiç ldmdh lë njeqël dëppkseqe rë Espmnëq 
Lildmpe. Me qa dsier, qwliki ëqhrë oë rë ldëprmher ljë qiqrek i 
nëpxiep filalciki, qi qhipipje e donacioneve publike me apo 
private. 

Lipia e qhimjjikir ëqhrë e gapalrsap, aqhrs qi dhe këqikdhëlia 
fetare3. Tpajriki jspidii i elrete iiqhrape ppegsjjmher ke jigj rë 
nmqaçëk nëp beqikil iarmjii, naçia qe lmpkar e napaqhiisapa lsi 
ialë ldpwqhik lga jegjiqjacimli nëp qhmoarar jmfiriknpspëqe, oë s 
jejmjlë rë gjirha imkslirerete teradkiliqrpikil e elrete 
nëpiarëqe, npmtë ëqhrë fairi oë Kmlfepelca Ineqhitlmpe e 
Shoinëpiqë e nëpisfixml terel lë qrarsr qi qhmoarë jmfiriknpspëqe.  

Niqsp lga rinaper e qmrke rë jegjiqjacimlir qhoinrap nëp ppegsjjikil 
e kappëdhëliete ke isjrer, gjwimjkë qe lsi ksld rë isnrmhel 
baxar e iërij jegjiqjacimli, lëqe lsi qhowprmhel napanpaiiqhr 
nëptmjar e hepqhke rë rij dhe lsi tjepëqmhel ejekelrer oë i 
qigspmjlë taxhdikëqilë, jm terëk ke qiqremin zogist, por edhe me 
kjerer jspidiie rë nëpnslsapa gjarë dwxer tirete rë pegjikir.  

Një ldëp apqwer oë la qhrws r’i fsreki iërij qrsdiki iqhre letmja nëp 
rë hersap e xbsjsap apqwer oë e kbajrël Shoinëpilë japg imlfjiirete 
ldëpferape, lë ljë imhë isp rpetar pperh qaj, ke nëpbëpje erliie dhe 
ferape qhskë rë nëpafëpr ke rë, lsi naoërmhel ao jehrëqiqhr. Edhe 
nqe e dpejra, qi e rijjë, oëldpml kbi qrpsirspar imlipere, lë qhskë 
paqre ajm jsal pmj teldikrap nëp edsiikil e baqhiëjereqëq, naqi 
ëqhrë e afrë rë imlqmjidmjë lë jerël e fairmpëte rë ldpwqhëk 
qhmoëpmpë, qjejjje dhe qrpsirspa oë qhimjlë e nëpcairmjlë 
dpejrnëpqëdpejri kappëdhëlier eimlmkiie dhe qhmoëpmpe. Me fjajë 

                                                 
3 Pëp ppegsjjikil e iëqaj çëqhrjeje s kiparsa jigji lp. 69/2012, darë 21.06.2012, i 
bmrsap lë Gaxerël Zwprape lp. 87, darë 26.06.2012. Në iërë imhë, iiqhre 
nëpfsldsap hapriki i iërij reiqri. 
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rë rjepa, lëqe nëpnsliki i ppegsjjate rë nëpbaqhiëra lë panmpr ke 
ilditidër anm gpsner bëher lë asrmlmki rë njmrë rë iërwpe gpsnete, 
depiqa r’s janil fmpkël e qrarsrete nëpiarëqe, arëhepë, ëqhrë qhskë 
kë e jehrë oë iërm ppegsjja rë npalmhel dhe aqikijmhel depi lë arë 
qhiajjë, qa rë bëhel njeqë e “rpadirëq” isjrspmpe dhe rë gjejlë 
kbëqhrerjel e ljë isadpi jigjmp imhepelr, nëp r’s nëpirhwep lë 
kappëdhëlie ljepëxmpe dhe eimlmkiie, qiç ëqhrë paqri i kapreqate 
keq beqikete rë ldpwqhke, anm keq rwpe dhe areiqrëte; jëlia lë 
dmpë rë imkslirerete nëpisjdeqjel nëp rë kipar e nëpbaqhiëra erj. 
Të gjirha iërm nëpirhehel lë ejekelrë qrpsirspmpë oë nëpcairmjlë 
rinaper e ljë qiqreki jspidii e rë ljë baqhiëqie qhmoëpmpe rë cairsap. 
Vaxhdikëqia e iërij rhapki lë jerël jspidiie qhoinrape, natapëqiqhr 
nëptmjate rë ldwqhke nmjiriim-ilqrirscimlaje rë qhrerir; larwpa 
vetjaie e peldir rë rij isqhrerseq; terëdija e fmprë e “qhoinrapiqë” lë 
nmnsjj oë dej kbi daqirë ferape, rë gjirha iërm ialë nëpcairsap, 
bpelda qhmoëpiqë qhoinrape, arm kappëdhëlie oë lsi s gjelder 
eisitajelrja lë rpetar nëpperh, qenqe, arje, natapëqiqhr ideltitetit 
rë gjshëq dhe nëpiarëqiqë ferape, aq ia naqsp dhe aq lsi ia ljë 
qrpsirspë qhrerëpmpe ilqrirscimlaje oë r’i jejmjë rë dpejrëq qhrerëpmpe 
nmp dhe aqaj ferape rë ipwejë ljë pmj nedagmgjii, edsiseq nëp 
baqhiëjereqë.  

Kërm dilakiia dmjël lë dpirë, fajë kermdëq qrsdikmpe lë ppafqh 
ipahaqseq, dsie ldjeisp jiljël e kjeqhrpir rë kadh Fpalceqcm 
Onida-q. Që lë hanar e napë rë nslëq iëpiikmpe nëp qrsdikil e 
kappëdhëliete keq Kiqhëq dhe Shrerete rë Veldete rë Ujëra4 , kjo 
oaqje ia oelë dhe ëqhrë niia iwç lga is ialë liqsp nëpqiarjer 
qhielcmpe rë asrmpir rë iërwpe padhëte.  

Psla npej qhskë tireqh lë Ulitepqireril e Fipelceq ëqhrë 
qhmoëpsap ke qhiëkbik rë ldexsp dhe rë naldëpnpepë mnilimleqh 
rë çksapa keq imjegëte, lë jipilë e njmrë rë keldikir, nmp edhe lë 
“iajikil e qraferëq” rhsajqe lë çdm qealcë jeiqimli. Me teldik rë 
rirsjjapir rë jëldëq, napaoireqhik rpe terë napa qrsdelrëte: 
npmfeqmpi wlë, kiis ik, Lscialm Zallmri, dhe slë nëp r’i dmpëxsap 
qraferël ljëpi-rjerpir, lë isnrikil oë dsher rë kbpmlik rpi rexa rë 
ndpwqhke pperh rë ljëjrir apgskelr. Këqhrs tenpmhej napa çdm mpe 
jeiqimli, ke oëjjik oë, le, qrsdelrër, rë iiqhik qriksjr e letmjqhëk 

                                                 
4 G. Cimbalo, Mappëdhëlier filalciape ldëpkjer qhrerir dhe imkslirerete ferape 
lë Velder e Ujëra, Mijalm, Gisffpè, 1989.  
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nëp ljë faxë napanëpgarirmpe qrsdiki, nmp teçalëpiqhr nëp rë la 
afrëqsap oë qhnpehja e niiënakjete rë ldpwqhke rë bëhej ke qa kë 
qhskë diljirer.  

Kërij oëldpiki lsi i jak ldapë aq gjarë nslëq që këtmlqhke kbi 
iëpiikil qhielcmp pperh qiqrekete rë ldpwqhke lga ai i që dpejrëq 
irajiale, ke bildjel qe nëp rë ljëjril npmbjek ksld rë ierë kë 
qhskë qe ljë xgjidhje. Ppej iëldej bspml terëdija nëp tjepël 
pejarite rë që dpejrëq dhe ppegsjjate rë qaj dhe kermda nëp r’i 
alajixsap arm na lgsjsp iëkbë lë rexa rë fabpiisapa dhe 
paragjykuese. 

Të çkseqhke ialë oelë edhe raiiker ke npmf. Fpalceqcm 
Margiotta Broglio-l, rë cijir i derwpmhek nëp iëqhillat e 
taxhdseqhke, jm terëk nëp rë kmq qhnëpfijjsp efeiril e 
dpejrnëpdpejrë rë lmpkate lë nëpcairikil e qjejjjete ilditidsaje 
dhe imjeirite, nmp edhe nëp r’i isqhrsap tëkeldjel e dshsp 
xgjidhjeq që npmbjekete lga qiqreke rë ldpwqhke jigjmpe dhe 
ldëptapëqiqë që naqhkalgqhke rë rwpe lë npmjeirikil e isadpir rë 
nëpgjirhqhëk rë kappëdhëliete keq qhrerete dhe beqikete ferape, 
çia qjejj dsispilë e “oapisjjikir rë që dpejrëq” dhe lvir letmjël nëp 
imhepelcë keq qiqrekeqh. Kërs xë fijj isjdeqi nëp pildëprikil e 
pëpnslikir lmpkarit, dsie e gëpqhersap arë ke xhtijjikil hiqrmpii 
rë ilqrirscimlete. Pëptmja rë rijja e mpielrmjlë nslël rmlë, 
niiëqënapi, lë nëpjaqhrikil e npepë rë çdm jjmj imjmlixiki jspidii oë 
rsldml qhneqh iaher nmjiriie dhe la nëpfmpcml terëdijel qe jo 
terëk dekmipacia, nmp aq e dpejra lsi ksld rë eiqnmprmher, dhe qe 
ljë npmbjeki ksld r’i gjelder kë qhskë qe ljë xgjidhje, oë rë 
gjirha jspidiiiqhr rë tjefqhke.  

Kërs oëldpml dajjiki dhe fmpkëqmher oëldpiki ipirii ldaj 
nëpdmpjeq që ipahaqikir, i ciji q’dsher bëpë isppë kjer qhapriki keq 
sistemesh rë nanëpnsrhqhke, qidmkmq isp ljëpi qwpeqh s bie ldeqh 
hanraxi oëldpikete asrmirmle oë jalë fpwr i nëptmjate jspidiie rë 
rjerpir, naçia qe sdhëxiker s nëpkbahel napikete rë qaliqimlsapa 
lga e dpejra ldëpimkbërape, qi: jipia e ldëpgjegjeq; peqneiri nëp 
jipilë ferape; njspajixki, rmjepalca, jaicixki dhe tjepëqiki i 
isjrspate rë ldpwqhke. Ksqhrete rë rijja ksld r’s tiher nëpbajjë 
tjepa e ipahaqikir, e cija q’dsher qhldëppsap lë kjer nëp diirikil e 
ljë jegjiqjacimli iknmlseq, qiç ia ldmdhsp ipweqiqhr ke telder e 
Ballkanit.  
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Dsher rë ieki nëptsjrëpilë e letmjqhke e rë npalmjkë qe, 
lgaljëhepë ipejr omppaxi e ke naterëdije, ksld rë la jmqhë 
keldiki qe kmdejer ‘rmla’ jalë rë enëpke e rë terkir oë s janil 
nëpgjigje letmjate nëp kbpmjrjel e jipiqë ferape, njspajixkir rë 
beqikir dhe jaicixkir. Kw rsldik ia kappë nëpkaqar e ljë 
enidekie, qenqe aq oë isjrmher isqh ra ispmjë, kadje nsla ia 
qhisap depi arw qa rë kmq qhrpmher fape npmbjeki i kbpmjrjeq dhe i 
npmkmtikir rë ditepqirerir, naçia qe lgjiqhel baqhië qhmoëpi e 
qiqreke ipejr rë japgëra, jm terëk gjemgpafiiiqhr, nmp, niiëqënapi, 
ke hiqrmpi, rpadira e qiqreke tjepaqh ipejr rë ldpwqhke.  

Pëptmja qhoinrape rpegml qe qa e nateld ëqhrë ijm qjejjje iapqhi 
imiëfmprëqiqë që fairete, nmp edhe la mfpml nëptmjël e qiqrekir rë 
nëpnslsap npej qaj, kbi rë cijël dsher pefjeirsap nëp rë isnrsap qe 
qi ksld rë qigspmher naoja ferape dhe baqhiëjereqa lë ditepqirer. 
Nëqe ia dajik rë pefjeirmjkë depi lë arë qhiajjë qa r’i hanik ppsgë 
iërij npmceqi bajjafaoseq, ksld rë rheki qe ieki ldihksap, 
qadmnai, lë lvirjel nëp piqhowprik ipirii rë bildjete rë 
qinëpnëpkeldspa.  

Që ijm nepqneiritë rë fsrer lë hsjjilë e dshsp, ldmqhra jalë njeisp 
isqhrer nëp rë qhrpsap iërm nwerje: lë ç’isadëp lmpkarit ksld rë 
kulritmher ljmhja e teçalrite rë nëpiarëqite rë ldpwqhke ferape; lë 
ç’këlwpë e lë ç’isqhre ksld rë ipwhel legmciarar nëp appirjel e 
mbjeiritate; ç’dmbi ia ljë jigj i nmqaçëk nëp jipilë ferape, oë, 
nadwqhik alml lë rë kipël e nëpbaqhiër, nmp oë i ia isfijrë e 
naoaprë keq nslëte rë feqë dhe çëqhrjete rë isjrspëq, ldëpgjegjeq 
dhe qmjidapirerir, qidmkmq lë dirër e qmrke, oë ke hanjel e rpegsr 
ferap gjeldeki nëpbajjë agjelcite rë qhskra is gëpqhermher, nmp 
edhe iaksfjmher e qheljra ke bildje dhe nëpiarëqi ipweiënsr rë 
ldpwqhke dhe jm gjirhljë lë qilrmli ke rpadirar dhe qjejjjer e 
nëpbaqhiëra rë ljepëxte beqikrapë. E nëp kë renëp, ç’isnrik ia qmr, 
oë gjeldeki nëpbajjë ljë njspajixki ferap lë ppirje, rë 
npmnmxmqh/iknmlmqh, ke npereiqril e kappëteqhjete rë 
negociuara, naçia qe dsier qheqhir qfmpciki i alërapëte ke rpadira 
dhe isjrspa rë ldpwqhke, rë qhrpëlgsap rë teqhil rë ljëjrël 
‘slifmpkë’, qiç nm bëher lë Iraji ke fairmpër e ldpwqhëk rë iqjakir, 
dsie i wqhrsp rë npexalrmhel lël rë ljëjril ekëp.  

Kw qrsdik i frml rë gjirhë rë ppmiil tjepël e ditepqirerir dhe rë 
teçalriqë, ks lë bpeldëqi rë qiqrekir rë nëpgjirhqhëk rë 
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kappëdhëliete ke isjre nëpafëpqiqhr rë bapabapra, lënëpkjer 
qhowprikir rë nëptmjate imlipere, e qidmkmq qhfaojeq e piqhfaojeq 
që rwpe, qa lë pildëprikil rempii, nm ao, lë kmq kë qhskë, lë 
peldil npairii, qenqe terëk iëqhrs ksld rë tjepëqmjkë qi dsher 
pmjil e qrsdikir ipahaqseq. Lwnqer rë qhimjkë rej ppegsjjir jigjmp 
kbi rë cijil ldëprmhel kappëdhëlier qhrer-iiqhë anm kaqate 
diqinjilmpe lë çëqhrje ferape dhe rë nëpoeldpmheki rei dmkerhëlia 
imlipere oë firmjlë iërm ppegsjja, isp nëpbajjel, imliperiqhr, ke 
çëqhrje rë lgsrqhke diqinjilmpe, lë këlwpë oë kbi xgjidhjer e spra 
rë lgpiher nëptmja jspidiie. Papaoirja fmpkaje e napikete dhe e 
kjerete oë i tijlë lë ldihkë diqinjilëq nëp ljë fsqhë rë cairsap, 
ksld rë dsier qi kbiteldmqje ldaj qiqrekete rë rjepa, nmp nslër 
oëldpmjlë ldpwqhe, lëqe fairer qhfaoel dhe piqhfaoel qëpiqh. 
Ppaldaj lsi ia teld nëp napagjwiike, e ao kë nai nëp litejike 
qiqrekeqh rë ldpwqhke liqsp lga kmdeje rë nëpnslsapa lë këlwpë 
abqrpaire, oë kë imr tjepëqmhel qi rë dshspir nëp xgjidhjel e 
npmbjekete keq najëte ke ilrepeqa rë ldpwqhke.  

Kw qrsdik napaoer ljë aqneir rë napë rë peldir qiqrekariim-
pildëprseq, nmp edhe kermdmjmgjii, qenqe npei, qi çëqhtjen e 
ijaqifiiikir rë kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerete ferape, 
nm aqhrs edhe oaqjel oë dsher rë ierë qrsdiseqi oë lë kmkelril e 
nëpbajjjeq ke rm. Veld rë teçalrë lë iërë qrsdik xë edhe 
efeirqhkëpia e qiqrekete rë rë rjepëte (lë paqril rmlë, ai shqiptar), 
e cija ksld rë qhëpbejë nëp nëpkipëqikil e kappëdhëliete keq 
gpsnete rë ldpwqhke qhmoëpmpe dhe ferape, omfrë edhe lë npmceqil 
e hmkmjmgikir rë iërwpe qiqrekete, qi qhnpehje e gjmbajixikir dhe e 
tjepate slitepqaje rë diqa napikete e qidmkmq rë ppegsjjate nëp 
fpelikil e oëldpikete rë nateld.  

Nëqe ëqhrë e tëprerë oë npmceqi i gjmbajixikir dhe npmbjekariiar e 
ilregpikir rë imlrilelrir espmnial i janil nëpnapëqi pmjir rë 
nsqhrerete jmiaje nëp nëpkbsqhjel e derwpikete ldaj jipite ferape, 
nmp oë s jëlë qhreg qjejjjete ‘beljakile’ lë isppix rë bapaxiqë 
ljepëxmpe, arëhepë dshel gjersp kjerer dhe kermdar nëp lgpirjel e 
ljë diqinjile rë nëpbaqhiër kbi felmkeler ferape, oë qigspml 
kbpmjrjel e nëpbaqhiër dhe efiiaqe. Ppmceqe rë rijja lsi ksld rë 
qhimjlë depi arw qa r’i bëjlë rë naoela ditepqireril, nëptmjar, 
rpadirar, omfqhil dhe arm jspidiie, jm terëk nëp telde rë teçalra, 
nmp edhe nëp gjirhë qa kbapril e qjejjil ke tere baqhiëqirë e 
ekigpalrëte ke këlwpël e rwpe rë rë jersapir.  
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Ilregpiki lsi tjel lënëpkjer lëlqhrpikir, nmp fajë peqneirir nëp 
idelrireril dhe teçalrilë e gjirhqecijir; lsi tjel aq lga 
hmkmjmgiki, nmp dsher iëpisap lë ditepqireril e qhskëfiqhrë, lë 
ppëljër e hiqrmpiqë që nmnsjte, lë npmkmtikil e njspajixkir oë lsi 
ia jerë na jaicizmin e shtetit dhe rë ilqrirscimlete. Dwldja lë kaqë 
dhe naldëpnpepje e nmnsjte e, baqhië ke rm, edhe nëptmjate rë 
ldpwqhke rë jerëq, e ia qhldëppsap Espmnël lë ljë xmlë is 
kbixmrëpml ditepqireri isjrspmp dhe ferap. Në iërë imlreiqr, feiq 
oëjjiki npairii dhe jm terëk aiadekii i iërij qrsdiki. Pëptmja 
qhoinrape la ldihkml rë ldjeiik ppsgël e dshsp, lë këlwpë oë 
kbpmjrja e imkslirerete oë s këqwjlë reppirmpete rë peja rë kmq 
npmdhmjë tjepa pegpeqite, nëp hip rë jipiqë që rjerpir. 

 

* 

*        * 

 

Falenderoj: prof. Francesko Ajrikapil nëp qhowpriker e twepa kbi 
Shoinëpilë dhe qhoinrapër; npmf.aq. Fjmpa Kmjecil nëp nslël e 
çksap ke imppigjikil e çdm nëpirhiki; dp. Apelq Çejël oë kë 
ldihkmi ra ljmh dhe ra dsa Shoinëpilë, qi dhe nëp ldihkël e 
kadhe lë gjerjel e bspikete; dp. at. Fjmpial Kakqil nëp 
bajjafaoikil kbi diqa çëqhrje dhe nëp ilfmpkacimler e çksapa 
jidhsp ke Kiqhël Karmjiie lë Shoinëpi; dp. Fedepica Bmrri-il nëp 
drejtimin e sitit http//licodu.cois.it.  

Fajeldepmj Apiël e ispqikir rë Ratelëq, npeqidelril e qaj rë 
nderuar Antonio Patuelli-n, dhe npeqidelril e Fmldacimlir rë qaj, 
dr. Lanfranco Gualtieri-l, oë e kbëqhreri filalciapiqhr iërë iëpiik 
shkencor.  

Nuk falenderoj MURST-il dhe aq qiqrekil slitepqirap rë iëpiikir 
qhielcmp, naqi lsi ialë jëlë paqr na kë kmhsap çdm jjmj financimi 
nëp iërë iëpiik qhielcmp, gjë oë fpelmi ldjeqhëk ksldëqilë e 
qhfpwrëxikir rë bspikete apiitmpe qi lë Tipalë, aqhrs dhe Rmkë, 
dsie celsap naqspikil e reiqrir ke rë dhëlar e letmjqhke. 



20 
 

 

 



21 
 

 
 
 
 

Kreu I 
 

Zalafijja e kmdejir rë kappëdhëliete keq qhrerir dhe 
imkslirerete ferape lë Shoinëpi 

 
Pëpkbajrja: 1.1. Lildja e qhrerir qhoinrap; 1.2. Kmlgpeqi i Lsqhljëq. 
Opgalixiki i qhrerir rë pi; 1.3. Njmhja e jipiqë që mpgalixikir rë isjrete; 
1.4. Monarkia e mbretit Zog dhe institucionalizimi i komuniteteve 
fetare; 1. 5. Pmjiriia e kbperir Zmg isldpejr Kiqhëq iarmjiie; 1.6. 
Mappëdhëlier keq qhrerir dhe imkslirerete ferape lga imha e 
nsqhrikir irajial depi lë Lsfrël e Dwrë Bmrëpmpe.  

 

1. 1. Lindja e shteti shqiptar 

 

Më 28 lëlrmp rë tirir 1912 s kbjmdhël lë Vjmpë 83 dejegarë ke 
nëpiarëqi rë ldpwqhke ferape, kwqjikalë dhe rë ipiqhrepë, nëp rë 
qhnajjsp natapëqilë e Shoinëpiqë naq pperh neqëoild tjerëqh 
qsldiki rspi. Shreri i pi kbjmdhi isteldil imkbërap rë nëpbëpë 
lga 83 densrerë, is s ekëpsa ljë qelar npej 18 alërapëqh dhe u 
xgjmdh npeqidelri i nëpimhqhëk i qhrerir rë pi, Iqkaij Qekaj Vjmpa, i 
ciji lgpiri ljë dpejrmpi npej iarëp alërapëqh5. Ksfijrë e qhrerir 

                                                 
5 Kw mpgalixëk e nari jerël rë qhisprëp, naqi ljmhja e natapëqiqë që firsap dhe 
gjendja e saj u rreguljsal lga Kmlfepelca e Akbaqadmpëte, e kbjedhsp lë 
Lmldëp lë dhjermp rë tirir 1912, nsliker e që cijëq xgjarël depi kë 29 imppii 1913. 
Arw kmpël njeqë gjaqhrë Fsoirë e Mëdha oë nëpbëlil “dpejrikil espmnial” lël 
dpejrikil e kiliqrpir rë jaqhrëk bpiralii Sip Edward Grey. Konferenca shpalli 
nëpfsldikil e Lsfrëq që Dwrë Bajjialiie dhe teldmqi lgpirjel e qhrerete rë peja 
imkbërape, rë daja lga qhnëpbëpja e Pepaldmpiqë Oqkale. Shoinëpia, lë këlwpë 
rë teçalrë, iqhre lël qhëljeqrpël e Irajiqë, e cija e qhihre iërë qhrer rë pi lël 
qfepël e ldiiikir rë ter. Shih. E. BUCCIOL, Albania fronte dimenticato della guerra, 
Portogruaro, Ediciclo editore, 2001, 18 ss.; R. MOSCA, Il regime internazionale del 
Dalsbim, ja gseppa e ajrpi qrsdi, Smcierà capnarm-danubilana, Budapest, 1943; F. L. 
GRASSI, L’Irajia e ja oseqrimle rspca 1919-1923. Opinione pubblica e politica estera, 
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qhoinrap s nëpcairsal lë Kmlfepelcël e Lmldpëq 1912-1913 nga 
Fsoirë e Mëdha, rë cijar s algaxhsal lë piqhnëpldapjen e sferave 
nëpiarëqe rë ldiiikir rë rwpe dhe lë qhnëpbëpjel e njeqëte rë 
Pepaldmpiqë Oqkale6. Pëp gapalrikil e qrabijirerir lë rpetar 
bajjialiie, ara teldmqël r’i hanlil ppsgë qrarsrir rë napë rë qhrerir 
rë pi qinaq napikete rë jibepajixkir, dsie i isqhrsap tëkeldje rë 
teçalrë ppegsjjikir rë çëqhrjete rë feqë7 ke oëjjik oë enëpqia lë 

                                                                                                           
Torino, Ed. Zamorani, 1996. Një tëqhrpik ilrepeqalr kbi jildjel e qhrerir 
qhoinrap, napë lël iëldtëqhrpikil e gjeldjeq që nëpgjirhqhke ldëpimkbërape 
ëqhrë ai i qjejjë lga F. JACOMONI DI SAN SAVINO, La nmjirica dejj’Irajia il Ajbalia, nelle 
testimonianze del Luogotenente del Re, Cappelli Editore, Rocca San Casciano, 
1965, passim. 
6 Që ke jsfrël e Kpikeqë, Fsoirë e Mëdha espmniale haprsal ljë qrparegji rë rwpe 
nëp qhnëpbëpjel e Pepaldmpiqë Oqkale, fijjikiqhr ke npereldikil oë lë 
reppirmper e nsqhrsapa npej rwpe rë kmq xbarmhej jigji dhe jspidiiqimli mqkal, e kë 
naq dsie qhrpipë npmreirmparil kbi reppirmpe rë qaj, qiç ldmdhi lë tiril 1848 ke 
Tslixilë. Kjm qrparegji nmjiriie tspi lë nëpdmpik nëpiarëqilë ferape rë nmnsjjqite 
rë Pepaldmpiqë Oqkale qi npereiqr nëp rë kbpmjrsp rë dpejrar e rë ipiqhrepëte 
mprmdmiqë, iarmjiië dhe npmreqralrë, dsie i hansp ppsgë qhrpipjeq që 
imjmliajixikir lga fsoirë espmniale. Pëp rë naqsp dmpë rë jipë lë reppirmper 
mqkale, fsoirë espmniale iëpimlil heojel e nelgeqate nëp npmqejirixëk, i ciji, 
kë qhskë qe lga kwqjikalër, nelgmhej lga mprmdmiqër, dsie oelë qe iqhil rë 
jidhsp fmpr naq napikir rë peqneirikir rë “reppirmpir ialmlii”, oë e qhihlin si 
kbpmjrjel e terke lga tpsjji i iarmjiiëte dhe npmreqralrëte nëp imlteprikil e 
beqikrapëte. Kjm faxë nmjiriie ëqhrë piqjejjë ke nëpniikëpi, që fsldi, lga R. 
BOTTONI, Ij npilcinim di jaicirà il Tspchia, Profili storico-giuridici, Milano, Vita e 
Pensiero, 2012, 34. 
7 Lidhsp ke lmcimlil “reppirmp ialmlii” qhih: La nozione di territorio canonico 
nella tradizione ortodossa, lë “O Odigmq”, 3/2006, 10-20; O. Clement, Un vicariat 
evrpampdilaipe ds Tpmle mecskéliose el Esptene mccidelraje, “Iqrila,” r. 17, 
1/1972; N. Dajdaq, Le qrarsr de ja diaqnmpa mprhmdmve, “Iqrila”, 1995, 386 qq.; C. 
Panarhmkaq, Eqqai de bibjimgpanh nmsp j’érsde deq oseqrimlq de j’asrmcénhajie, de 
j’asrmlmkie er de ja diaqnmpa, Eneiraqiq, 2000; ID., Le Parpiapche mecskéliose de 
Constantinople er je qrarsr calmliose de ja “diaqnmpa” mprhmdmve de jalgse 
héjjeliose: je caq de ja Fpalce, Arele, Edirimlq Eneiraqiq, 2001; ID., Leq diffepelrq 
kmdajiréq calmlioseq d’evepciqe de ja jspiqdicriml ds narpiapcar mecskéliose de 
Costantinveple, in Istina, 4, 1995, 369 ss.; Papadopoulos Th., Geographical 
juridiction and hierarchy Ecumenical Patriarchate, Studies and Documents 
Relating to the History of the Greek Church and peveple under Turkish 
dmkilariml, “Bibjimrheca Gpaeca Aeti Pmqrepimpiq”, Bpsqqejq, 1952, 543 ss.; P. 
Rmdmsnmjmq, Teppirmpiaj Jspiqdicriml accmpdilg rm Oprhmdmv Calml Laë, 
Teppirmpiajirà e nepqmlajirà lej dipirrm calmlicm ed eccjeqiaqricm, Bsdaneqr, 2002, 
207-224. 
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lskëp e nmnsjjqiqë kwqjikale8 rë kmq bëhej nelgeqë nëp 
baqhiikil imkbërap. Fmpkiki i qhrerete imkbërape lë hanëqipar 
bajjialiie s baxsa lë ipirepil e nëpiarëqiqë ferape rë qhskicëq, qi 
ljë npej ejekelrete dajjseq e, nëp ppjedhmjë, qi ljë npej fairmpëte 
qrabijixseq rë hajjiate rë peja ilqrirscimlaje. Ppaldaj, s na e 
letmjqhke oë iw ipirep rë xbarmhej edhe nëp Shoinëpilë.  

Sidmomfrë, larwpa ijalmpe e qhmoëpiqë qhoinrape qhrpmlre 
npmbjekil e ianëpcikir rë fpagkelrapixkir rë qrpsirspate oë 
nëpcairmheqhil kbi baxël e erliqë anm isfijte rë qsldikir fesdaj 
rë ljë fakijjeje. Në iërm xmla xbarmhej ialsli, ljë rëpëqi ppegsjjaqh 
jspidiie rpadicimlaje, mpigjilëq që rë cijir lsi i gjelder filli 
jehrëqiqhr lë imhë9. Kalslër, lë kslgeqë rë fsoiqë që dshsp rë 

                                                 
8 Ilrepeq rë teçalrë napaoer nëpbëpja e iqjakir qhoinrap, i iapairepixsap lga 
shskica Sslire dhe ljë lskëp i imlqidepseqhëk tëjjaxëpiqh, ldëp rë cijër kë e 
kadhja ëqhrë, nadwqhik, ajm Beiraqhiale. Lidhsp ke beiraqhixkil, lë tija rë 
nëpgjirhqhke, qhih: A. PVEPOVIC., Le cmlfpareplire qsfi lejj’apea bajcalica, Sufismo 
e confraternite nell'Islam contemporaneo. Il difficile equilibrio tra mistica e 
politica, (lël isjdeqil e Mapierra Srenalwalrq), Tmpilm, Qeldpa e qrsdikete 
ferape rë ipahaqsapa (Centro di studi religiosi comparati) Edoardo Agnelli 2008, 
181-206; P ANDRE, Cmlrpibsriml à j’érsde de Cmlfpèpieq pejigiesqeq ksqsjkaleq, 
Alger, Les Maison des Livres, 1956; G. CIMBALO, Le confraternite islamiche nei 
Balcani: un modello di Islam eurvepeo plurale, “Daikml”. Allsapim di dipirrm 
comparato delle religioni, Il Mulino Bologna, 2009, 225-248. Kjm ëqhrë apqweja oë 
iqjaki qhoinrap, gjeleriiiqhr, ia iapairep rë qhskëfiqhrë lë mpgalixikil dhe lë 
sqhrpikil e isjrir, ldaj ëqhrë i afrë rë baqhiëjermjë dhe rë gëxmjë rë ljëjril rpajrik 
qi beqiker e rjepa, edhe nqe nëpbël qhskicël lë teld. Që lë xalafijjë rë ter, 
Shoinëpia lsi ia oelë isppë qhrer iqjakii, nmp jaii, dsie dajë jaqhrë implixate rë 
rpetate rë Bajjialir Pepëldikmp e qidmkmq rë Espmnëq Lildmpe. Rperh iqjakir 
qhoinrap dhe arij bajjialir lë nëpgjirhëqi, qhih: G. CIMBALO, L’eqnepielxa dejj’Iqjam 
dejj’Eqr Esptena cmke cmlrpibsrm a sla pegmjakelraximle cmlditiqa dejja jibeprà 
religiosa in Italia, in Idelrirà pejigimqa e ilregpaximle dei Msqsjkali il Irajia e il 
Eurvepa (mkaggim ajja kekmpia di Fpalceqcm Caqrpm, Rmka 22 kaggim 2008), (lël 
kujdesin e R. Aluffi Beck-Peccoz), Torino, Giappichelli, 2011, 71-104. 
9 Bmriki i nëpkbjedhjeq që ppegsjjate rë rpaqhëgsapa gmjapiqhr, s bë lë tiril 1933 
lë Shimdëp, lël rirsjjil Kalsli i Leië Dsiagjilir, asrmp i rë cijir iqhre npifri i 
ppegsjjir fpalçeqial, ar Shrjefël Gjeçmti. Kw ialsl, i nëphansp ipweqiqhr lë xmlël 
kajmpe rë Shoinëpiqë që Vepisr, lë Mipdirë, nëpkbal imdifiiikil e lmpkate eriie, 
is baxmhej ppegsjjiki i jerëq që balmpëte rë aqaj xmle. Kalsli nëpbëlre ljë qiqrek 
tjepaqh, lënëpkjer rë cijir bëheqhe njeqë e jerëq qhmoëpmpe dhe firmje idelrireril 
terjai. Pëp ljë alajixë kë rë xgjepsap rë iëqaj tenpe, qhih: Il Kanun di Lek 
Dukagjin, (lël isjdeqil e D. Maprscci-r), Napdò (Lecce), Beqa edirmpe, 2009. Pëp rë 
isnrsap kë kipë xbarikil imliper rë ialslir lë jerël qhoinrape, tjel rë jevmher: 
I. KADARE, Prilli i thyer (Aprile spezzato), Milano, Longanesi, 2008. 
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qhrerir nëp tëliel e diirarir rë jigjqhkëpiqë, npalmheqhil dhe 
peqneirmheqhil lga e gjirhë nmnsjjqia qi ppegsjja baqhiëjereqe, rë 
kbëqhrerspa lë rpadirë, nmp rë cwrsp, gjirhao, lga nsqhreri i 
nadiqisrseqhëk i xmrëpte jmiajë dhe i Kiqhëq iarmjiie. Pëp iërë 
dëqhkml fairi oë qiqreki iqhre kë i nëphansp lë tepi rë teldir, 
ipweqiqhr lë xmlar kajmpe is qhskica e nmnsjjqiqë i nëpier beqikir 
katolik10 (edhe qmr e iëqaj dire, ialsli kbijerml lë diqa zona). 
Fmpca e rij oëldpml lë fairil qe ai ëqhrë ljë qiqrek i tëprerë tjepaqh 
oë tiqher ke nsqhreril e adkiliqrpikir rë ljë imkslireri nëp rë 
qigspsap peqneirikil e ppegsjjate dhe fmpcikil e aqaj isjrspe oë ia 
lë rhekej ldepil, kiinpirjel, ipelapilë, terëkbpmjrjel dhe oë 
ëqhrë lgsqhrëqiqhr i jidhsp ke tjepar e rmiëq dhe ke eimlmkilë 
pspaje, oë kbaher lë iëkbë lga fqharapë rë rhjeqhrë dhe fakijje rë 
këdha jsfrërapëqh.  

Nga ala rjerëp, qsldiki kwqjikal, ke nëpisjdeqjel e letmjqhke 
nëp rë psajrsp eisijibpar e nsqhrerir jmiaj, lsi is isldëpts isppë 
iëqaj npipjeje, nmp s kjafrsa ke iëpieqël nëp rë tjejsp raiqa lë rë 
hmjja dhe lë fmpca sqhrapaie nëp r’s bëpë bajjë jsfrëpate rë 
ldpwqhke. Mwqjikalër ia dmjël rë imlteprmlil lë felë e rwpe ljë 
njeqë rë qhoinrapëte dsie xbarsap heojel e raiqate nëp ipepër e 
fakijjete (depi arw qa nëp ljë imhë rë gjarë s qhfao dsispia e 
japakaliqë: kwqjikal lë nsbjii, i ipiqhrepë lë jerël npitare) dhe 
ke ksldëqilë nëp rë bëpë iappiepë lë sqhrpi, ksldëqi ijm oë 
qhoinrapër dirël ra qhfpwrëxmjlë dsie s bëpë gjelepajë dhe 
fsliqimlapë rë japrë rë Pepaldmpiqë. Oqkalër e rmjepsal 
nëpdmpikil e imdir ialslmp ldëp qhoinrapë dhe xbarsal rë ljëjrar 
ppegsjja qi nëp Kiqhël dhe dpejrseqir e qaj, aqhrs edhe nëp Xhakilë 
dhe hmvhajjapër. Pëp iërë apqwe, edhe kwqjikalëte is gapalrsa lga 

                                                 
10 Pm rë qhowprmjkë ialslil e Lei Dsiagjilir, qi kë i njmri dhe kë i tjepëqsapi lë 
jjmjil e ter, qhmhik qe jibpi i napë i isqhrmher Kiqhëq, is rpajrmhel rë drejtat, 
derwpiker dhe ldëqhiiker npej qaj, dsie oelë qe Kiqha ëqhrë ljë elr jspidii, 
nepqml kmpaj ke afrëqi jspidiie nëp rë xmrëpsap, nëp rë bjepë dhe qhirsp. Libri i 
napë ia lë nëpbëpje rë rij 17 ianirsj: 1. Ksnriki i hijeq që Kiqhëq 2. Tagapi i Kiqhëq. 
3. Panepjikqija e Kiqhëq. 4. Ndepa e Kiqhëq. 5. Vmpper. 6. Ppmler e naqslija e iiqhëq 
jalë rë nanpeiqhke. 7. Rpegsjjiki i naqsliq që iiqhëq. 8. T’eklsekir e faksjjrapir. 
9. Tagapi e derwpër e Faksjjrapir. 10. Vehrja e Faksjjrapir aqhr e nanpeiqhke. 11. 
Rrmgrapi i Kiqhëq. 12 Pslrepija e Kiqhëq. Akrwpa e ldeqhiikete: 13. Ksnriki i 
ldeqhiikir. 14. Të cairsekir e ldeqhiikete. 15. Të dhalslar e ldeqhiikir. 16. 
Cijjria e ldeqhiikete isldpa fajrmpte rë iiqhëq 17. Cairiki i ldeqhiikir kbaq 
cijjqiq që fajir.  
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ialsli kbpmjrje jspidiie e rë kipate rë isjrir. Nga ala rjerëp, dsie 
zbatuar dmirpilël qmciaje rë iqjakir, mqkalër e nalë rë sdhëq rë 
ldëprmlil taisfer11 (arabisht Wafq apo hubus), qi kaqë bakipëqie e 
feqë nëp beqikrapër, çia qijjre qhrikil e lskpir rë rë imlteprsapte 
lë fe dhe firmlre nëjoikil e rë tapfëpte dhe ijaqate jm qhskë rë 
kamura12.  

Pmp, lëqe iëpimhej oë Shoinëpia rë xhtijjmhej dhe rë tiqhej ke 
cijëqirë e qhrerir kmdepl, dshej qhnëpbëpë ljë hepë e kipë iw 

                                                 
11 Termi Vakuf (nga turqishtja: Vakif), i nëpdmpsp lë qrarsrer e napa ëqhrë tapialri 
kë i tjerëp i repkir kmdepl Vaiëf. Që iëldej e rsjrje, le dm rë nëpdmpik repkil 
Vaiëf (repk oë i nëpier tirir 1984), nëp r’is afpsap kë qhskë isnrikir rë reiqrir 
nëp arm apqwe oë qjejj edhe gjshërapja Gijjeq de Rannep “Je conserve dans les 
npmnmq pecseijjiq dalq je Detmjj ja npmlmlciariml jmcaje (taief) er j’eknjmie ja 
fmpke qraldapd (taiëf) dalq je peqre ds revre. La fmpke taisf qe pelcmlrpe el 
Albanie centrale”. Cfp. : g. de rannep, Vaiëf : jiesv napragéq ds pejigiesv el 
Ajbalie, Rejigimlq rpatepqéeq. Liesv qailrq napragéq elrpe chpérielq, ksqsjkalq 
er jsifq el Médireppalée. (lël isjdeqil e D. Ajbepa-s, M. Couroucli-it), Arles, Actes 
Ssd, “Érsdeq kédireppaléelleq “, 2009, 53-83. 
12 Kw repk ekëprml ljë fmldaciml iqjak këqhipe, oëjjiki i rë cijir ëqhrë jm terëk 
rë dëqhkmjë pietas nëp ilditidil, nmp lë rë ljëjrël imhë rë psajë rë kipar dhe 
nanpeiqhkëpilë e rwpe. Kw ilqrirsr lsi ëqhrë rhekejsap kbi Kspalil, nmp 
kegjirharë, waqf ëqhrë i jidhsp lgsqhrë ke ljë hadit rë pëldëqiqhëk is rhsher oë 
Mshakeri is dpejrsa ke iërm fjajë qhmiëte rë rij: “Me rë tëprerë dwepr nëp rë hwpë 
lë akqhik jalë rë qhskra: jatdëpmli Ajjahsl, adhspmjeli, rhmli qe ëqhrë ljë i 
terëk dhe i kadhëpiqhëk, npalmli rë kipël dhe rë dpejrël dhe isldëpqhrmli rë 
ieoël dhe nadpejrëqilë, rë qhkalgik çdm iëpcëlik gjarë ecjeq qmlë, rë 
nëpisjdeqeki nëp rë tsajrspir, rë sdhëheoik dpejr dpirëq arë oë ëqhrë i tepbëp lë 
ppsgël e jerëq që rij, r’i rpegmjkë letmjrapir arë çfapë ai iëpiml, rë jehrëqmjkë 
tsajrjer e rë qhrwnspir, ra kbëqhreqik rë dmbëril ke fmpcël e ipahsr rmlë. Të 
gjirha iërm jalë qhnpehje rë këqhipëq dhe derwpik nëp js”. Hadit-i i qjejjë lga al-
Bsihapi lë nëpkbjedhjel e rij rë ljmhsp aq-Sahih i pefepmher terëk jjmjir rë napë 
rë waqf-it, konkretisht, atij Khawpì. Shih: EL-BOKHARI, Les traditions islamiques, 
rpadsireq de j'apabe atec lmreq er ildev nap O. Hmsdaq, W. Mapçaiq, Vmj. II, cap. 
XIX, Parigi, 1977, Stampa anastatica, 259.  Ilqrirsri ljeh edhe fmpka rë rjepa rë 
Waqf-ir, is ldëp kë rë pëldëqiqhkir ëqhrë i aqhrsosajrspi Ahli. Në Shoinëpi, iw 
ilqrirsr qhfaoer lë fmpkël kë npikirite rë waqf-ir, qiç e nëpqhipsal: S. MERVIN, 
L’Iqjak. Fmldakelri e dmrrpile, Bruno Mondadori, Milano, 2004, 183-184 dhe u 
nëpisqhrmher ljepëxte lë letmjë. Pëp jjmjer e ldpwqhke rë waqf-ve, shih: A. 
D’EMILIA, Il waqf ahli secondo la dottrina di Abu Yusuf, Psbbjicaximli dejj’iqrirsrm 
di dipirrm pmkalm, dej dipirrm dejj’mpielre kedireppalem, Rmka, 1938; D. 
SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al 
sistema shafita, Rmka, Iqrirsrm nep j’Opielre, 1938; C. CAHEN, Refjeviml qsp je ëaof 
ancien, il “Studia Islamica”, XIV, 1961,. 37-56. 
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qiqrek nëp r’ia jëlë teldil jaicirerir qi këlwpë e pe nëp rë oetepiqsp 
beqiker e ldpwqhke ferape, aqhrs qiç dshej lgpirsp lë qiqrek 
ndarja mes shtetit dhe kulteve.  

Në Shoinëpi, ldpwqhe lga telder e rjepa kwqjikale, adkiliqrpiki i 
pasurive fetare iu besua komuniteteve ferape, niiëpiqhr nëp 
pperhalar lë rë cijar iqhil lgpirsp iërm naqspi. Adkiliqrpiki i rwpe, 
qiç dm rë qhmhik, ppegsjjmher lë këlwpë rë derajsap lga qrarsrer 
nëpiarëqe rë imkslirerete ferape. Nga ala rjerëp, qinaq dmirpilëq 
kwqjikale, nsqhreri i nëpimhqhëk lsi iiqhre nëp derwpë rë 
ldihkmlre rë tapfëpir, nmp kjafrmhej ke psajrjel e peldir nsbjii. 
Pëp ianëpcikil e iëqaj kslgeqe rë ldjeqhke rë qhrerir, s ipijsa 
waqf-i, i ciji, oë lë xalafijjë rë qhrerir iqjak, s qhëpbes jm terëk 
qmtpalëte dhe fsliqimlapëte rë japrë, nmp edhe rpegrapëte rë naqsp 
dhe npmlapëte rë rmiate, qi kjer rhekejmp nëp r’s qigspsap arwpe 
dhe baqhiëowrerapëte rë ter qhëpbiker nsbjiie baxë13. 

Pm aqhrs, lsi dsiej e tmjirqhke r’i beqmhej feqë iqjake pmji i enpmpir 
lë ljë imlreiqr espmnial is iëpimhej r’i jenej fsld npaliqë rspie 
iëldej Bmqfmpir14. Pëp iërë apqwe, lë qrarsril e tirir 1914 npalmher 
qe qhreri qhoinrap ëqhrë jaii15. Gjspka jspidiie e jëlë lga iw qiqrek, 

                                                 
13

 G. VERCELLIN, Istituzione del mondo musulmano, Torino, Einaudi, 1996, 318 ss.; G. 
BAER, The Waqf as a  Prop for the Social System (Sixteenth-Twentieth Centuries), 
“Islamic Law and Society”, Vmj. 4, Nm. 3, (Bpijj, Leidel), 1997, 264-297. 
14 Në rë tëprerë, Lsfra e Papë dhe e Dwrë Bajjialiie i ldpwqhsal ldjeqhëk 
territoret e kontrolluara nga Peraldmpia Oqkale, dsie nëfqhipë lë imlfjiir rë 
aqhnëp rë gjirha qhrerer e daja lga qhnëpbëpja e iëqaj Pepaldmpie, rë cijër 
iëkbëlgsjlil lë nëpkbsqhjel e qwlikete reppirmpiaje. Apqwer e iërwpe 
kmqkappëteqhjete, qhneqh, iiqhil rë bëlil ke fairil oë lgjapjer ano negociatat 
dinjmkariie iiqhil teldmqsp oë nmnsjjqi ke erli rë ldpwqhke rë bëheqhil njeqë e 
qhrerete ke erli rjerëp. Lidhsp ke iërë çëqhrje ëqhrë qhipsap qhskë dhe ksld r’i 
referohemi: E. Ivetic, Le guerre balcaniche del 1912-1913, “La Nuova 
informazione bibliografica”, nr. 3, korrik-shtator 2007, 473-486. Së fsldi: R. 
Bottoni, Ij npilcinim di jaicirà il Tspchia…., 22. 
15 Srarsri i tirir 1914 s nëpkbaher jiljate ipweqmpe rë Lmldpëq, gjë oë rpegml qe 
edhe mjigapiia qhoinrape s isqhrmlre tëkeldje rë kadhe iërwpe npmbjekete. Në 
qrarsr, fjirer nëp isjrer lë iarinsjjil XI, kë imliperiqhr lë leler 170-177. 

170.- Të gjirha imkslirerer ferape qhoinrape eixiqrseqe ljihel (lga qhreri). Kw 
napik xbarmher edhe nëp qeirer e ldpwqhke kwqjikale. Aqljë nelgeqë lsi dsher 
rë lvipper nëp mpgalixikil hipapiii rë imkslirerete rë ldpwqhke e aq nëp 
kappëdhëlier oë iërm ksld rë ielë lë çëqhrje rë dmgkëq ferape, ke ipwerapër e 
rwpe qhniprëpmpe kë rë japrë. 171.- Kmkslirerer ferape dm rë taxhdmjlë rë psajlë 
naqspirë e rwpe. 172.- Komulirerer dm rë taxhdmjlë rë kappil, lël kbpmjrjel e 
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bëpi oë qhreri rë ljmhë rë gjirha imkslirerer ferape qhoinrape, dsie 
teldmqsp enëpqilë e ter kbi beqiker e ldpwqhke na e xbehsp, 
ldëpimhë, tigjijelcël ldaj rwpe16. Srarsri nmhml, gjirhaqhrs, qe lë 
Shoinëpi, lë gjipil e beqikrapëte iqjakë, eixiqrmjlë dw nëpbëpëq 
ipweqmpë: qslirër dhe beiraqhiljrë, npaldaj jinqej rë qigspmhej, oë 
lë xalafijjë rë qhrerir rë natapsp, peqneiri nëp njspajixkil ferap17.  

Pëp kë renëp, lëqe dm rë ipijmheqhil imkslirere rë rjepa ferape, teç 
arwpe eixiqrseqe, qhreri napaqhiiml r’i ljmhë arm dhe rë nëpcairmjë 
rë dpejrar oë s dshel ljmhsp arwpe, gjirhljë lë nëpnsrhje ke 
nëptmjël e jegjiqjacimlir rspi, i ciji ljihre ljë lskëp rë cairsap 
kijereqh. Shreri lsi ldëphwlre nëp ekëpikil e alërapëte rë 

                                                                                                           
asrmpirerete, rë apdhspar e imlqaipsapa lga xaimli. 173.- Pëpjaqhrmhel lga 
raiqar gmdilar oë qhëpbejlë nëp isjrer, nëp apqikil nsbjii dhe nëp tenpar 
bakipëqe. 174.- Në paqr qe fmpkmhel imkslirere ferape rë peja rë isjrete rë 
ldpwqhke, qhreri pexeptml rë dpejrël r’i ljmhë dhe rë nëpcairmjë rë dpejrar e rwpe. 
175.- Kjepiiër dhe napia e rë gjirhate imkslirerete ferape rë ljmhspa npej qhrerir 
dm rë kappil ilteqrirspël lga japrëqia e rij npilci. 176.- Rregullimi i 
kappëdhëliete kidiq iiqhate eixiqrseqe lë Shoinëpi dhe ipwerapëte rë rwpe 
qhniprëpmpë kë rë japrë dm rë jerë mbjeiri i kappëteqhjete rë nmqaçke oë dm rë 
jidhel kidiq oetepiqë qhoinrape dhe iërwpe ipepëte. 177.- Shreri dsher rë kappë 
kaqa nëp kbajrjel e rë gjirha isjrete rë ljmhspa qi dhe rë ijepir dsie cairsap nëp 
iërë oëjjik qhskël oë dm rë gjwimjë rë letmjqhke lë bsvheril e nëpgjirhqhëk 
qhrerëpmp; dm rë ierë napaqwqh edhe naqspirë e narsldëqhke oë ialë airsajiqhr 
iërm isjre. Srarsri mpgalii i Shoinëpiqë 1914; Kapitulli XI, Kultet Neni , 170 177, 
qmr lë: hrrn://jicmds.cmiq.ir/547/tieu 
16 Si dëqhki nëp tjepëqikil e bapabaprë oë s bëhej imkslirerete ferape lë 
qhmoëpilë qhoinrape, kjafrml rë qjejjik ikaxhil e qhrwnsp lë njeqël e npanke rë 
iaprëkmledhëq npej 0,50 celr, oë oapisjjmlre kë që qhskri rei qhrpeqar 
nmnsjjmpe. Arw napaoirer ljë vhaki, ljë reoe dhe diqa iiqha rë teldmqspa lë rë 
ljëjril njal qi dëqhki e njspajixkir rë imkslirerete ferape dhe e bapaxiqë keq 
rwpe. Siqreki qhoinrap ëqhrë jaii, nmp lsi i isldëptiher feqë, kadje iëpiml rë 
baqhiëpeldmjë jaicixkil ke rmjepalcël dhe njspajixkil ferap. 
17 Në Shoinëpi ia naqsp hiqrmpiiiqhr diqa tëjjaxëpi kë rë tmgja, ldëp rë cijar ksld 
rë nëpkeldik: Rsfaixka, Hajterixka, Kadipixka, Sadixka. Pëp kë renëp qhih: 
F.K. ALLAM, L’iqjak gjmbaje, Milano, Rizzoli, 2002; Sufismo e confraternite 
nell'Islam contemporaneo Il difficile equilibrio tra mistica e politica, Torino, 
Fondazione Giovanni Agnelli, 2003, passim; G. DUIZINGS, Religion and Identity in 
the Balkan, London 1999; Muslim Identity and the Balkan State, (a cura di) H. 
Poulton e S. Taji-Fapmsii, Ëaqhilgrml Sosape 1997; A. VENTURA, L’Eqmrepiqkm 
islamico, Roma, Atanor, 1981; ID., L’Iqjak qallira lej nepimdm cjaqqicm (VII-XVI 
secolo), Storia delle religioni, (a cura di G. Filoramo), vol. 3, Bari, Laterza, 1995. 
Relativamente al periodo trattato: G. H. BOUSQUET, Nmreq qsp jeq péfmpkeq de j’Iqjak 
albanais, “ Rétse ds kmlde ksqqsjkal ”, 4, 1935, 410 qq.  
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hiepapiiqë ferape, aq nëp nëpcairikil e dmgkate anm nëp 
mpgalixikil e beqikete ferape lë teld. Kjepi dhe ipepër ferapë rë rë 
gjitha imkslirerete rë ljmhspa lga qhreri, lgapimheqhil lë derwpë 
naqi kepplil ekëpikil xwprap lga Ppilci, i ciji sqhrpmlre rë dpejrël 
e placet-it, ljëqmj qiç tenpmlre diisp Ssjjrali. Rpegsjjiki i 
kappëdhëliete keq imkslirerete ferape eixiqrseqe lë Shoinëpi 
dhe ipepëte rë rwpe qhniprëpmpë, nëpbël rhejbil e kappëdhëliete 
oë dm rë lëlqhipshel keq oetepiqë qhoinrape dhe ipepëte rë 
iërwpe isjrete. Siqreki qhoinrap i nëpkbaher napikir bijarepaj lë 
kappëdhëlier ke imkslirerer ferape qi rinap dajjseq i fmpkëq që 
shtetir dhe rë oetepiqë, oë lë imhël e rhekejikir rë rwpe. Një ldëp 
ppjedhmjar e napa rë iërij oëldpiki ëqhrë fairi oë imkslirerer 
ferape lë Shoinëpi, ksld rë kbajlë naqspirë e rwpe dhe rë 
taxhdmjlë rë gëxmjlë kbpmjrjel e qhrerir. Sa i nëpier çëqhrjeq që 
tatimete, dm rë jipmhel npej bappëq që raiqate gmdilar e rwpe rë 
isjrir dhe arm oë nëpdmpel nëp apqik dhe tenpa bakipëqie. 

Shreri teldmq nëp qhskël oë dm r’s iëpimher imkslirerete ferape 
lga rë apdhspar e deijapsapa, gjë oë bëher dsie s kbëqhrersp lë 
kaqël e naqspite rë najsajrqhke lë npmlëqi rë rwpe. Pëpdmpiki i 
gjshëq qhoine lë qhimjjar e rwpe dm rë jerë i derwpseqhëk, nmp 
këqiki ferap ksld rë xhtijjmher lë gjshël e isjrir18. Ngritja dhe 
fsliqimliki i qhimjjate remjmgjiie dm rë ppegsjjmher lga jigje rë 

                                                 
18 Arsimit publik i kushtohej kapitulli XII i statutit: “179. - Në qhiollat vendase 
këqiki lë gjshël qhoine ëqhrë i derwpseqhëk. Pmp këqiki ferap ksld rë bëher 
terëk lë gjshël e isjrir. 181. Ngpirja dhe fsliqimliki i qhimjjate remjmgjiie, rë 
kjeqhrëpite dhe rë xalarete rë aprete rë bsispa, qi dhe i çdm apqiki reilii dm rë 
rregsjjmhel ke jigje rë nmqaçke” lë http://licodu.cois.it/547/view. Çëqhrja e 
nëpdmpikir rë gjshëq gjarë këqikdhëlieq firmlre ljë pëldëqi rë teçalrë, naqi 
qhrerer e ldpwqhke oë qhfaolil ilrepeq nëp Shoinëpilë, filalcmlil qhimjja rë 
ldpwqhke is këqiki kbahej lë gjshër nëpiarëqe rë iërwpe qhrerete, gjirhljë ke 
oëjjikil oë rë fmpcmlil ldiiikil e rwpe lë iërë teld. Në kbëqhrerje rë 
tenpikrapiqë qhimjjmpe dhe rë nëpdmpikir rë qhoineq, iqhil nëpirhiker e reiqrete 
fetare dhe qhimjjar e lgpirspa lga Vëjjaxëpia slgjijjmpe. Pëp kë renëp, qhih G. 
CIMBALO,, L’Ajbalia anpe agji accmpdi di cmjjabmpaximle cml i “lsmti csjri”, Stato, 
Chieqe e njspajiqkm cmlfeqqimlaje, rermp 2011. Pëpdmpiki i gjshëq qhoine, lë kmq 
rjerëp, iiqhre nëp oëjjik rë xbehre xmlar e ilfjselcëq që fsoite rë hsaja, omfrë 
edhe lënëpkjer isfixikir rë nëpdmpikir rë gjshëte ferape, qi nqh. apabiqhreq dhe 
gpeoiqhreq, terëk gjarë cejebpikir rë pirete nëpiarëqe. Kjm bëpi oë imkslirerer 
kwqjikale rë napaqhiimlil lë qrarsrer e rwpe nëpdmpikil e gjshëq qhoine edhe qi 
gjshë jirspgjiie, ldëpimhë oë Kiqha mprmdmiqe e kmpi iërë teldik gjarë ppsgëq që 
tëqhripë nëp rë firsap asrmoefajilë. 

http://licodu.cois.it/547/view
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nmqaçke. Siç qhiher, isadpi jspidii i kappëdhëliete keq qhrerir 
dhe imkslirerete ferape ëqhrë i kipënëpcairsap dhe kjafr 
nëpnapikrap nm rë ipahaqmher ke gjeldjel e nëpgjirhqhke rë 
teldir, oë tsal lë tapfëpi rë qiajqhke dhe npanakberje rë rhejjë, 
qadmoë nmnsjjqia lsi i ianëpcel ljë kijiml balmpë. Msld rë fjirer 
terëk nëp dw oeldpa ipweqmpe rë jerëq qhmoëpmpe dhe nmjiriie gjarë 
aqaj imhe. Në tepi, imliperiqhr lë Shimdëp dhe lë pperhilar e qaj, 
kbixmrëpml iarmjicixki, ke oeldëp pëldeqe pperh dimoexëq që 
fpalçeqialëte, lël tapëqilë e imkiqimlir rë Propaganda Fide-s, i 
ciji dëpgml lë Shoinëpi keqhrapë, ppegsjjrapë dhe ekëpml 
ineqhitilj oë i nëpiaqil terëk dhe terëk pirir jaril. Të npaliqhëk 
dhe airitë jalë edhe jexsirër, rpadicimlajiqhr rë kbëppirsp lga 
provinca Lombarde e Irajiqë owqh isp ijm xmlë iqhre lël ldiiikil 
asqrpiai. Qëjjiki i imkiqimlir ëqhrë oë iërm alë, rë ldmdhspa nëp 
imhë rë gjarë keq mptarjete rë iiqhëq që Bixalrir dhe aqaj rë Rmkëq, 
r’i afpmjë ke rpadirël nepëldikmpe, dsie i frsap nmnsjjqirë e 
kahershme karmjiie pmkaie, rë imlteprsapa lë piril bixalril, r’i 
piirhehel rëpëqiqhr pirir jaril.  

Ejira qhimdpale, npej imhëqh, psal jidhjer ke imkslireril 
apbëpeqh rë Irajiqë Jsgmpe, qidmkmq ke Kajabpilë, is qhëpbeqar 
ferape bëhel qinaq pirir bixalril dhe ijepi i arjeqhëk s bël 
oëldpeqë rë imlqidepseqhke nëpnjeijete nëp r’i jarilixsap edhe 
ara. E gjeldsp keq iërwpe ppwkate, bmra qhimdpale baqhiëjerml 
ke ljë qhiëkbik rë taxhdseqhëk ideqh, lga arm pijildaqe depi rei 
alapiiqrer, qhrm iërs edhe ldiiikil e rë apdhspte rë hsaj lë iërë 
ipahilë, oë kappil ekpa dhe imkbëqi qhoinrape19.  

                                                 
19 Një ldëp figspar ipweqmpe ëqhrë nadwqhik ajm e Jepmlik de Radëq, i jildsp kë 
1824 lë Mao (Macchia Ajbaleqe) lga ljë fakijje e iaksp. I ari i rij, keqhrap i pirir 
gpei bixalril dhe faksjjirap i Maoir, e mpielrmi De Radël dpejr qrsdikir rë 
ijaqiiëte jarilë dhe gpeië. Ndmoi qrsdiker npalë imjegjir irajm-gpei rë qhël 
Adpialir lë qhël Mirëp (ir. Sal Dekerpim Cmpmle), is s fmpksal iarëp dpejrseqir e 
imkslirerir apbëpeqh oë s bëlë njeqë airite e Rijildjeq. Në tiril 1834, qhipmi 
tenpël e rij kë rë pëldëqiqhke “Mijmqam” dhe lë tiril 1848 rhekejmi gaxerël 
L'A1banese d'Italia (Shoinrapi i Irajiqë), mpgali i napë i qhrwnir qhoinrap, lënëpkjer 
rë cijir s nëphanël iderë kë jibepaje dhe s kbpmjrël rë dpejrar qhmoëpmpe (qi lë 
qhipiker e gaxerëq, aqhrs edhe ke alë rë imlfepelcate, qhipikete dhe jidhjete 
nepqmlaje), s iëpisa e dpejra e nmnsjjir qhoinrap dhe pilindja e tij politike dhe 
isjrspmpe. Në tiril 1864 s bmrsa tapialri nëpfsldikrap i tenpëq erlmjmgjiie 
“Alrichirà dejja Naximle Ajbaleqe”. Venpikrapia e rij jerpape s xhtijjsa napajej 
ke nëpnjeijer e rij nëp çëqhrjel imkbërape qhoinrape. Gaxera e rij Fiamuri i Arbrit 
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Ppalia e deldsp e iarmjiiëte rë pirir pmkai, e kbëqhrersp 
filalciapiqhr, fijjikiqhr lga Asqrpia, e kë naq lga Irajia ke qwlikil 
nëp r’i xëlë teldil ldiiikir asqrpiai, ia bëpë oë, qidmkmq lë 
Shkodëp rë lgpihel qhimjja dhe ilqrirsre edsiiki, edhe rë litejete 
rë japra is këqikdhëlia ipwhej kë qhskë lë gjshël irajiale qe arë 
qhoine. Kjepi jsajri pmj rhejbëqmp nëp ldëprikil dhe pildëprikil e 
isjrspëq teldaqe, qidmkmq dsie s fmisqsap lë kbjedhjel dhe 
rsajrjel e rpadirëq jspidiie rpadicimlaje, çia e dëqhkml dhe 
imlrpibsri i dhëlë nëp haprikil dhe qiqrekikil e reiqrir rë ialslir 
rë Leië Dsiagjilir. Lidhjer ke ilrejeirsajër dhe nmjiriialër e Irajiqë 
që Jsgsr, narël ldiiik dmkerhëlëq edhe lë ppirjel e oëldpeqëq 
dhe rë pmjir rë Shimdpëq lë jsfrël nëp natapëqilë imkbërape.  

Në jsg rë teldir, jm qhskë japg reppirmpir gpei, ia nm aqhrs jerë rë 
gjajjë isjrspmpe, ipweqiqhr lë owreril e Kmpçëq, is s lgpirël diqa 
ilqrirscimle apqikmpe. Një ldëp kë rë pëldëqiqhkir ëqhrë, 
padyshim, Liceu francez, por edhe shkollat e ngritura nga 
Vëjjaxëpia Ulgjijjmpe20. E ljëjra gjë ksld rë rhsher nëp xmlël keq 
Kmpçëq dhe Gjipmiaqrpëq, is haqik qrpsirspa ferape qslire, nmp 
qidmkmq arm beiraqhiale, keq rë cijate tjel rë nëpkelder reoeja e 
Tmkmppir is s kbajrël diqa imlgpeqe rë iërij imkslireri, qi dhe 
reoeja e Baba Sejikir, kjafr e ljmhsp qi niië nejegpilaxhi keq 
viteve 1920-1940. 

Pmxicimli i teçalrë gjemgpafii i ipahilëq e jehrëqmlre imksliiikil 
ke owreril e Sejaliisr, lga is iërm nmnsjjsi emigruan drejt 
Rskaliqë dhe lgpirël arje imkslirere rë pëldëqiqhke lë keqil e 
rë cijëte iiqhre kjafr ilrejeirsajë airitë dhe rë tëkeldqhëk ldaj 
npmbjekete rë teldir rë rwpe21. E ljëjra gjë ksld rë rhsher edhe 

                                                                                                           
(Il vessillo dell'Albania), denoncoi rolin e diplomacive europiane dhe 
kappëteqhjer e lëlqhipsapa lë Kmlgpeqil e Bepjilir kbi cmnëxikil e reppirmpir 
qhoinrap, dsie s bëpë xëpi i nmnsjjir qhoinrap oë tsalre iërm naqmja. Në tiril 1895, 
ke liqkël e De Radëq, s kbjmdh lë Kmpijjalm (Cmpigjialm Cajabpm) “Kmlgpeqi I 
qhoinrap”, is kmpël njeqë nepqmlajirerer kë rë japra qhoinrape. Në fsld rë 
nslikete, njeqëkappëqir palë daimpd rë haprmlil ljë njal nmjirii lë kbpmjrje rë 
Shoinëpiqë dhe qhoinrapiqë qi dhe ljë ajfaber rë ljëqsap nëp rë gjirhë qhoinrapër. G. 
DE RADA, Alrichirà dejja Naximle Ajbaleqe e qsa affilirà cml gji Ejjele i Larili, 
Nanmji, Srakn. dejj’Ildsqrpia,1864.  
20 Cfr.: supra n. 12; G. CIMBALO, L’Ajbalia anpe agji accmpdi…cir.,1 ss. 
21 Në tiril 1920, imkslireri i ekigpalrëte lë Rskali, imliperiqhr lë Bsispeqhr, 
lskëpmlre pperh 20.000 terë. Ara bmrmlil jibpa, gaxera qi, nqh. “Soinerapi” anm 
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nëp imkslirerer e fmpksapa lë Egjinr dhe Kmqraldilmnmjë 
(Srakbmjj). Sejaliis s bë, gjirhaqhrs, nmpra dpejr Akepiiëq që 
Vepisr, lë kmq edhe dpejr Asqrpajiqë. Në Shrerer e Baqhisapa, 
imkslireri mprmdmiq xhtijjmi fmpcël e ter mpgalixseqe, e cija 
qhfpwrëxmi dhe ipijmi isqhrer e letmjqhke nëp ppëljmqjel e 
mprmdmiqiqë oë isjkmi kë tmlë, ke jildjel e Kiqhëq Oprmdmiqe 
Asrmoefaje rë Shoinëpiqë. Jm kë nai rë pëldëqiqhke oelë owrerer 
bpegderape qi Dsppëqi dhe Vjmpa, is nslër e rpegriqë s hanël ppsgë 
kappëdhëliete dhe idete oë kbëppilil lga bpegs rjerëp i Espmnëq.  

Këqhrs, fajë npaliqë fpalcexe, ideajer e jipiqë dhe rë tëjjaxëpiqë 
gjerël reppel njejjmp, qidmkmq lë keqil e beiraqhiljte, nmp, is kë 
qhskë e is kë nai, lë rë gjirha oapoer ejirape ilrejeirsaje dhe 
nmjiriie rë teldir, rë cijër iqhil rë terëdijqhëk oë ppuga e 
ekalcinikir npej qsldikir rë gjarë rspi, iajmlre lënëpkjer 
Espmnëq dhe jm ao lga Bajjiali anm Lildja. 

Mmxaiis i teçalrë i qhmoëpiqë qhoinrape dhe dilakiiar e 
bpeldqhke lë çdm qeirmp rë jerëq që qaj qhmoëpmpe, nmjiriie dhe 
ferape lsi ksld rë isnrmhel lëqe lsi kepper napaqwqh qe ç’ldmdh 
napajejiqhr ke rë lë ‘reppirmpil e ldapë’ rë imkslirerir apbëpeqh, 
nmp, na jëlë këljalë edhe ppjedhël hiqrmpiie rë imkslirerete 
ferape dhe rë npmceqete rë mpgalixikir rë bpeldqhëk rë rwpe, rë 
cijër kappil jerë, ipweqiqhr, naq qhnajjjeq që natapëqiqë. Kjm tjel 
qidmkmq nëp Kiqhël iarmjiie, naqi imkslirerer e lgsjirspa lë 
njeqël e Irajiqë Jsgmpe, nmp edhe lë njeqël oeldpmpe rë qaj, ialë 
oelë npej qheisjqh beqliië ldaj iiqhëq që Rmkëq, nmp dsie 
nëpdmpsp gjepëqiqhr piril gpei-bixalril, qi lë cejebpiker ferape, 
aqhrs edhe lë nëpcairikil e qrarsqir rë dpejrseqte lë hiepapiilë e 
iërij isjri. Pa dwqhik, Kiqha iarmjiie bëpi çkmq nëp npalilë e 
ineqhitiljte rë pirir jaril, ke qwlikil nëp rë bëpë iajikil gpadsaj 
rë xaimlete rë nmnsjjir dpejr iërij piri, nmp oe e naksldsp, naqi ijm 
nmnsjjqi iqhre e jidhsp lgsqhrë ke piril gpei dhe e çkmlre arë qi 
ejekelril e ter idelrifiiseq. Kjm jerë ‘lë qikbimxë’ e imkslirerir 
asrmirml dhe arij rë ekigpsap bëpi oë, napajejiqhr ke xhtijjikil e 
debatit ferap lë Shoinëpi, edhe lë dimoexar iajabpexe dhe qiçijiale, 

                                                                                                           
petiqra, qi “Liçirjea” dhe xhtijjmlil ljë tenpikrapi rë gjajjë nmjiriie dsie kappë 
njeqë lë berejar nëp natapëqi dhe lë ldëprikil e qhrerir rë pi qhoinrap. Në tiril 
1921, nm lë Rskali, s njmrëqsa dhe s bmrsa lga Ijm Mirië Qafëxexi nëpirhiki i 
napë i Kspalir lë gjshël qhoine. 
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arw lga fsldi i ljëxertjerëqhir rë napë rë qhei. XX, rë qhrpmhej 
letmja nëp lgpirjel e ljë mpgalixiki iiqhrap terjai, bpelda Kiqhëq 
iarmjiie, nëp rë nëpcairsap lë ljëfapë këlwpe idelrireril e rwpe, 
omfrë edhe lënëpkjer mpgalixikir iiqhrap. Debari oë nëpfqhis 
padhaxi hajjiar hiepapiiie iarmjiie dhe iiqhël teldaqe apbëpeqhe e 
dha pexsjraril e napë ke isqhrersrël e Enapiiqë që Lslgpëq (1919), 
e cija ia dmji r’i kbjidhre faksjjirë iajabpexe lë ljë dimoexë rë 
pavarur22. Kjm dsispi ëqhrë nai a qhskë e lgjaqhke ke 
qrpsirspikil nm ao kmdepl rë imkslirerir ferap lë Shoinëpi, çia 
dëqhkml ljë jidhje rë fmprë isjrspmpe dhe keldëqi rë ljëjrë keq 
imkslirerete qhoinrape lë rë dw alër e deri Jml, kadje rë ipijmher 
pëpqhrwnja qe imkslirerer ferape qhoinrape rë Irajiqë ldjeheqhil 
kë afëp ke imkslirerer ferape rë mpigjilëq qe terë Kiqha iarmjiie e 
Shoinëpiqë. Kjm ksld rë qhnjegmher ke fairil qe Kiqha iarmjiie, 
lsi i isqhrmlre ao tëkeldje kappëdhëlieq ke imkslirerer e 
tjepa, naqi npimpireri i qaj iqhre xbariki i iajeldapir rë diirsap lga 
Propaganda Fide. 

 

                                                 
22 Lidhsp ke iërë, qhih: C. KOROLEVSKIJ, L’Enapchia di Lslgpm lej 1921, Relazione di 
tiaggim, (lël isjdeqin e Stefano Parenti-it), Rende (CS), Unical, 2011, passim; L. 
ANGELI MURZACU, Returning home tho Rome. The Basilian monks of Rottaferrata in 
Albania, Grottaferrata, Αναλεκτα Κρυπτοφερρησ, 2009. 
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1. 2. Kmlgpeqi i Lsqhljëq. Opgalixiki i qhrerir rë pi. 

 

Me nëpfsldikil e Lsfrëq I Bmrëpmpe dhe pimpgalixikil e qhrerir 
qhoinrap, s kbjmdh lë Lsqhljë, kë 21 jalap 1920, ljë imlgpeq 
imkbërap ke njeqëkappjel e qhrpeqate rë ldpwqhke qhmoëpmpe lë 
teld. Kërs s nëpcairsal rinaper rhekejmpe rë qhrerir dhe s 
patijëxsa npmfiji i mpgalete rë nsqhrerir jegjiqjarit dhe arij 
eixeisrit. Dmiskelri nëpfsldikrap s kiparsa ke 31 jalap 1920 
dhe s ljmh qi Srarsri i Lsqhljëq (mqe Baxar e Kalslir rë Këqhijjir rë 
Laprë)23. Teiqri i haprsap nëpbël ljë apiireirspë rë tëprerë 
isqhrerseqe rë jjmjir espmnial, ldmlëqe ëqhrë i nanjmrëqsap dhe qi i 
rijjë lsi ksld rë imlqidepmher isqhrersrë lë isnrikil e njmrë rë 
fjajëq. Një npej rinapete dajjseqe rë rij ëqhrë npalia e Këqhijjir rë 
Laprë, oë sqhrpml nsqhreril eixeisrit. Kw mpgal, oë nëpbëhej lga 
iarëp tera, xgjidhej lga napjakelri ke qhskicë abqmjsre nëp rpe 
tjer dhe gëxmlre ikslirer napjakelrap. Në rë, bëlil njeqë 
nëpfaoëqseq lga iarëp beqiker ferape lë teld: ineqhiti iarmjii, 
imzot Lsigj Bskçi, dedeja bektashian Aqif Pashë Elbasani, i njohur 
edhe si Aoif Biçaiçis, peshkopi mprmdmiq, hipëqia e rij Abdi Toptani 
dhe kryetari i komunitetit mysliman, dr. Mihal Turtulli, i thirrur 
nëp rë oelë ipwerap i nëpimhqhëk i qhrerir, dsie i beqsap, iëqhrs, 
ipwerapir rë imkslirerir ferap kë rë kadh lë teld, ljë pmj primus 
inter pares keq alërapëte rë rjepë rë Këqhijjir rë Laprë. Veldiki nëp 
r’ia jëlë ljë ipes rë imkslirerir ferap derwpël e nëpfaoëqikir rë 
qhrerir, ëqhrë ppjedhmjë e dpejrnëpdpejrë e rpaqhëgikiqë mqkale, e 
cija s dpejrmhej rë iarëp kijerete oë nëpfaoëqmlil nmnsjjqilë e 
qhrpipë lë reppirmpil qhoinrap. Kw ëqhrë, gjirhaqhrs, rpegseq i 
npeqrigjir rë japrë oë gëxmlin komunitetet fetare dhe drejtuesit e 
rwpe, nmp edhe dëqhki e pmjir rë rwpe nëp baqhiikil e teldir. Mbapë 
fmpcar nmjiriie e ljihlil pëldëqilë e iërij pmji nëp qhiai rë qwlikir 
rë qhnpehsp oapraxi lga imkslirerer ferape nëp baqhiëjereqë dhe 
respekt reciproi keq rë gjirhëte. Tpajriki dhe oëldpiki i ljëjrë 
ldaj imkslirerete ferape nëpbël ljë ldëp rinaper dajjseqe rë 
rpadirëq qhoinrape, xalafijjël e rë cijir dsher ra iëpimjkë oë ke 
pefmpkar e Talxikarir rë ldëpkappa lga Pepaldmpia Oqkale, owqh 

                                                 
23 A. LUARASI, Aire Jspidiie nëp hiqrmpilë e qhrerir dhe rë që dpejrëq lë Shoinëpi, 
Tipalë, SHBLU,1999, 59-64. 
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prej vitit 1839. Kjm pefmpkë s naqsa lga jigje rë qhskra24 oë, qa i 
nëpier pmjir rë imkslirerete ferape, arm isjksal ke teldikil e 
Hatt-ı Hükawsl-ir, kë 18 qhispr 1856, qinaq rë cijir teldmqej bapaxi 
e njmrë jigjmpe keq owrerapëte rë beqikete rë ldpwqhke dhe s 
ljihej rë gjirhëte jipia ferape, ldëpimhë oë ipepëte rë kijerete rë 
ndryshme u ldajmhej rë sqhrpmlil fsliqimlil qhrerëpmp rë 
kbjedhjeq që raiqate25.  

Tpajriki i ljëjrë filalciap lë panmpr ke fsliqimlil e rwpe lë 
hiepapiirë nëpiarëqe ferape, i dha dmpë imlrpmjjir rë qhrerir kbi rm 
dhe i hani ppsgë njspajixkir ferap, dsie s irhwep arwpe npeqrigjil oë 
iiqhil hskbsp dsie npalsap rë bëheqhil njeqë e bspmipaciqë që 
adkiliqrparëq që Pepaldmpiqë Oqkale lë pmjil e nëpgjegjëqte dhe 
fsliqimlapëte rë kijerete nëpiarëqe26. Sigspiqhr, bëher fjajë nëp ljë 

                                                 
24 Tanzimati (1839-1876) zuri fill me miratimin e vendimit perandorak Hattif-serif 
i ljmhsp qi “Ediiri i Kmnqhrir rë Tpëldafijate”. Ai lëlisnrmlre iarëp pefmpka: arë 
kbi qiqrekil rarikmp oë iiqhre rë bëlre ke heojel e raiqëq oë fsliqimlapër ferapë 
dhe ipepër e npmtilcate kbjidhlil lga rë apdhspar e kijerete; qigspikil e 
gapalciqë që naqspiqë, rë ldepir dhe rë jerëq që owrerapëte; fsrjel e qhëpbikir 
sqhrapai rë derwpsap; bapaxi nëp rë gjirhë lëlqhreraqir nëpbajjë jigjir, natapëqiqhr 
nëpiarëqiqë ferape. E. J. ZURCHER, Storia della Turchia, Roma, Donzelli editore, 
2007, 27 ss.; S. FAROQHI, L’Iknepm Orrmkalm, Bologna, Il Mulino, 2008, 46. E. 
ENGELHARDT, La Tsposie er je Talqikar ms hiqrmipe deq péfmpkeq dalq j’eknipe 
mrrmkal densiq, 1826 jsqos’à lmq jmspq, vol I,, Paris, Cotillon et C.ie, 1882, 31 ss; 
Hiqrmipe de j’Eknipe mrrmkal, (sous la Direction de R. Matran), Parigi, Fayard, 
1989, 509 ss.; A. BERTOLA, Il regime dei culti in Turchia. I. Il sistema giuridico dei 
csjri lejj’Iknepm mrrmkalm, Torino, SEI, 1927. 
25 Me teldikil e “Hatt-i Humayun-it”, rë darëq 18 qhispr 1856, pefmpkar s 
qhrpilë kbi rë gjirhë lëlqhreraqir e Pepaldmpiqë, na dajjik nëpiarëqie ijaqmpe anm 
ferape. U hmo çdm nelgeqë nëp npairiiikil e isjrir dhe s ldajsa çdm tenpik oë 
iiqhre qi oëjjik imlteprikil lë fe rjerëp. Parpiapiër, ineqhitiljrë, 
apoineqhitiljrë, kerpmnmjirër dhe pabilër s derwpsal rë bermheqhil nëp beqliiëpi 
ldaj qhrerir dhe is gapalrsa arwpe ljë nagë lë tapëqi rë pëldëqiqë, palgsr dhe 
diljirerir rë rwpe.  

Një alajixë rë rhejjsap rë npmceqir rë pefmpkate rë Pepaldmpiqë Oqkale, e lë 
teçalri, rë iërij jigji, e gjejkë rei: R. BOTTONI, Il principio di laicirà il Tspchia 
…cir. ,27 ss. Vedi anche: M. G, LOSANO, L’akkmdeplakelrm gispidicm dejja Tspchia 
1839-1926, Milano, Unicvepli, 1985, passim.  
26 Mijeri iqhre ljë ilqrirsciml lë isadpil e qiqrekir rë kappëdhëliete ke 
imkslirerer e ldpwqhke ferape lë Pepaldmpilë Oqkale. Kmkslirerer jm 
kwqjikale lëlqhipsalil ljë nair kbpmjrjeje rë osajrsp dhimma, oë jëqhmhej lga 
umma na afar imhmp, lë iëkbik rë ljë nageqe rë osajrsp jizya. Kpepër e kijerete, 
anm kë qairë, ipepër ferapë rë beqikete nëpiarëqe, kbjidhlil iërë raiqë oë 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatt-ı_Hümayun&action=edit&redlink=1
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tiximl rë pi kappëdhëlieqh keq beqikete ferape, lë ljë teld ke 
qhskicë kwqjikale, i ciji dëqhkml afrëqirë e dshspa nëp r’i 
qigspsap qhrerir rë pi dekmipacilë napjakelrape, dhe nëp rë hwpë 
lë ppjedhël e xhtijjikir isqhrerseq espmnial qi qhrer i pilmtsap jaii 
oë rpajrml ke bapaxi rë njmrë isjrer, kbpmjrjel e jipiqë ferape 
terjaie dhe imjeirite dhe gapalrml njspajixkil ferap. Në fair, qiç 
ëqhrë rheiqsap kë napë, apqwer oë çsal dpejr iëqaj pefmpke jalë 
qhskë kë rë ldëpjiisapa dhe e ianëpcejlë rekël e iërij qrsdiki, 
nmp, kegjirharë, jalë rë dmkmqdmqhke nëp rë isnrsap ç’ldiiike 
nari oëldpiki pilmtseq i arwpe oë kmpël njeqë lë ldëprikil e 
qhrerir rë pi. Jm nai npej rwpe iiqhil fmpkik mqkal, naqi, dsie oelë 
bij dwepqh rë këdha, iqhil apqiksap lë Aşiper Meireb (Shkolla e 
Fiqete), mqe lë qhimjjar e peja qhrerëpmpe rë lgpirspa fajë pefmpkate 
rë Pepaldmpiqë; rë rjepër tilil lga imkslirerer apbëpeqhe qi, Tepelc 
Tmçi anm i nëpiiqlil imkslirerir rë kadh dhe kjafr airit rë 
qhoinrapëte rë ekigpsap lë Rskali27. 

                                                                                                           
qhimlre nëp Pepaldmpilë dhe nëp Ssjjralil. Refmpkar e qinëpnëpkeldspa, e tëlë 
Pepaldmpilë Oqkale dpejr qhldëppikir rë qaj lë ljë qhrer ksjri-etnik dhe multi-
ferap rë iapairepir rë teldete nepëldikmpe. Lidhsp ke iërm pefmpka, qhih: R. 
BOTTONI, Il princinim di jaicirà il Tspchia …cir., passim, ma anche Histoire de 
j’Eknipe mrrmkal…cit., passim; E. ASTHOR, Storia economica e sociale del vicino 
oriente nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1982; A. FATTAL, Le qrarsr jégaj deq lml-
ksqsjkalq el nawq d’Iqjak, Bayrout, Imprimerie catholique, 1958; H.A.R. GIBB, H. 
BOËEN, Iqjakic Smcierwald rhe ëeqr, I, II parte, London, Oxford University 
Press,1950, 212, ss.; M. GRIGNASCHI, L’Iknepm mrrmkalm e je kilmpalxe pejigimqe, 
Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno, (a cura di 
R. Tpaili), Rmka, Dinaprikelrm di qrsdi mpielraji dejj’Ulitepqirà di Rmka La 
Sapienza, 1984, 411-422; C K., PAPASTATHIS, The Ecumenical Patriarchate and the 
International Administration of the Run Millet in the Tanzimat Reform era (1839-
1876) Orthodoxy and Oecumene Gratitude Volume in Honor of Ecumenical 
Patriarch Bartolomaios I, Athens, Harmos Publications, 2001, 367-382. B. L. 
ZEKIYAN, Potere e minoranze, il sistema dei millet, 2007, 
http://www.oasiscenter.eu/node/2817.  
27 Tepelc Tmçi, i jildsp kë 9 kapq 1880 lë Srpigap (ir. S. Cmqkm Ajbaleqe), lë 
npmtilcël e Kmxelcëq, qrsdimi lë imjegjil e qhël Adpialir lë qhël Mirëp (ir. S. 
Dekerpim Cmpmle). Në tiril 1911 mpgalixml ljë petmjrë lë Majëqilë e Vepisr rë 
Shoinëpiqë dhe qhnajj oetepilë e nëpimhqhke rë natapsp, e napa lë hiqrmpilë e 
Shoinëpiqë, naq tdeijeq që Siëldepbesr. Paq dëqhrikir rë iëqaj liqke, ai 
rhekejml, lë ipwe rë tirir, mpgalil e nëpdwjatqhëk La Rivista dei Balcani, drejtor 
i që cijëq ëqhrë ai terë. Me qhnajjjel e natapëqiqë, rpalqfepmher nëpfsldikiqhr lë 
Shoinëpi, is kepp ekpil Tepelc Tmçi (lga Tepelxim Tmcci). 

http://www.oasiscenter.eu/node/2817
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Lidhsp ke nëpfqhipjel lë nmjiriië rë dpejrseqte rë beqimeve fetare 
dhe algaxhikir rë rwpe lë fsliqimle rë ldpwqhke nsbjiie, dsher 
rhëlë qe jeki nëpbajjë ljë oëldpiki imhepelr isldpejr pmjir rë pi oë 
imkslirerer ferape iiqhil ipwep lë npag rë qhnëpbëpjeq që 
Pepaldmpiqë Oqkale. Kmkslirerer nëpbëlil kijerer e ldpyshme, 
ldaj nëpfaoëqmlil qhrpeqar e ldpwqhke rë qhmoëpiqë dhe qi rë rijja 
iëpimhej baqhiënsliki i rwpe nëp gapalrikil e slirerir imkbërap. 
Kjm ëqhrë apqweja nqe pmji oë s tiqher imkslirerete ferape lsi e 
cëlml aqnai jaicireril e qhrerir, nmp ëqhrë qhnpehje e baqhiikir rë 
teldir, natapëqiqhr nëpiarëqite rë ldpwqhke ferape. Pëpnapëqia oë 
firml rë oëlër qhoinrap nëpisldpejr nëpiarëqiqë ferape, lvjepp lë 
nah ljë npej rinapete rhekejmpe rë kappëdhëlieq që qhoinrapëte 
ke felë. Dsie oelë qe, aqm imhe, imkslirerer ferape lë teld lsi 
iiqhil elde ljë mpgalixik rë kipë rë bpeldqhëk, dejegarër e 
imlgpeqir e nalë ke npagkarixëk pmjil e rwpe qhmoëpmp dhe dmjël 
lë nëpfsldikil qe lë qhmoëpilë qhoinrape ia ljë qhnëpldapje rë 
nmnsjjqiqë rë nëpfaoëqsap kë që kipi lga iarëp gpsne ferape. Pëp rë 
kipël e teldir dhe nëp ianëpcikil e ljë rpalxicimli rë tëqhripë, ara 
e qhmhil rë sdhëq rë jihel këljalë ldapjer dhe rë tjepëqmhel 
imltepgjelcar, qenqe terëk iëqhrs ksld rë lgpiheqhil 
ilqrirscimle qhrerëpmpe rë oëldpseqhke, gjë oë iqhre ao e 
dmkmqdmqhke nëp r’i qjejjë qrabijireril e kslgsap qhrerir qhoinrap. 
Paq dw tire diqisrikeqh, oëldpiker e qiqrekete rë ldpwqhke 
espmniale rë që dpejrëq rpadicimlaje rë ialslete dhe rë nëpnslikir 
rë rempiqë që Mmlreqosies-që, lënëpkjer fijrpir mqkal, mfpsan 
ldihkeqël e rwpe nëp r’i dhëlë qiqrekir qhoinrap qnecifiiël e ter, 
dsie ianëpcwep nelgeqar nmjiriie rë teldir edhe lë imhër kë rë 
tëqhripa, nëp rë apdhsp depi lë dirër e qmrke28. Në tiril 1922, 

                                                 
28 Me iajikil e qheisjte, Pepaldmpia Oqkale dshej rë ldëpgjegjëqmhej nëp jildjel 
e lacimlajixkate rë ldpwqhëk. Një qhrer i cmnëxsap lë diqa kijere, e iiqhre rë 
naksldsp r’s bëlre bajjë iëpieqate nëp natapëqi dhe ljmhjeq që idelrirete 
imkbërape oë qa tilil e qhrmheqhil, jm terëk lë reppirmper espmniale lël 
imlrpmjjil e rwpe, nmp edhe lë Lildje dhe lë Afpiiël Vepimpe, qi nëpnjeije e Fsoite 
rë Mëdha nëp qhnëpbëpjel e Pepaldmpiqë. Në iërm isqhre, jildre letmja e 
pefmpkate rë rhejja rë baxsapa lë ljmhjel e ksjri-erlite dhe rë njspajixkir 
gjshëqmp rë qhrerir, lë ipwe rë rë cijate s ts Msqrafa Qekaj Paqhai qi sdhëheoëq i 
iërij rpalxicimli. Rmji i iqjakir qi fe e qhrerir, lsi ksld rë nëpnsrhej ke iërm 
rrethana. F.L GRASSI. Ararüpi. Ij fmldarmpe dejja Tspchia kmdepla, Roma, Salerno 
ed., 2008, passim; P. Dumont, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, Paris, 
ed. Complexe, 1983; J E. ZURCHER, Srmpia dejja Tspchia, dajja file dejj’Iknepm 
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Këqhijji Kmkbërap kiparmi ljë jigj rë pi isqhrerseq rë ljmhsr si 
Srarsri i Zgjepsap i Lsqhljëq29, i ciji lë lelil 1, njeqa a, nëpcairml 
nsqhreril dhe fsliqimler oë i nëpiaqil Këqhijjir rë Najrë, qi 
nëpfaoëqseq i ipesr rë qhrerir. 

Rmji i gapalrir, oë iiqhil imkslirerer ferape lë Këqhijjil e japrë, qiç 
parashikonte Starsri i Lsqhljëq, i isqhrëxmlre ara rë iiqhil ljë 
teqhje jspidiie kë rë nëpcairsap dhe i lviqre rë haprmlil qrarsrer e 
tera. Pëpnjeija e ilqrirscimlete rë peja qhrerëpmpe nëp ldëprikil e 
ppegsjjir napjakelrap, rë lgpirsp kbi ljë nëpfaoëqi rë xgjedhspiqh, 
këpimlre nëpqhrarje rë njmrë ke napiker e nëpfaoëqikir dhe rë 
rpalqnapelcëq që anaparir ijepiiaj, dpejrseqir e rë cijir kepplil 
njeqë lë litejer kë rë japra rë jerëq nmjiriie e, ppjedhikiqhr, lë 
rpalqfmpkikil nmjirii dhe qmciaj rë teldir. Të napër oë is 
nëpgjigjël nmxiritiqhr iëqaj rhippjeje, oelë kwqjikalër beiraqhilj, 
qi kë rë hansp ldaj isjrspëq nepëldikmpe dhe nëpçseq rë tjepate 
ijskiliqre lë qhmoëpilë qhoinrape30, nmp edhe rë qhrwpë lga lgjapjer 
ldëpimkbërape oë iëpcëlmlil beqikil e rwpe, qiç iqhre jëtixja laike 
e Tspote rë Rilj lë Alarmji.  

Në iërm pperhala, beqikrapër beiraqhialë e qhihlil rë letmjqhëk 
qigspikil e ljë teldi rë nëpqhrarqhëk nëp rë rpalqfepsap qa kë 
qhnejr rë oe e ksldsp qejilë bmrëpmpë rë iërij imkslireri, dhe iw 
q’ksld rë iqhre teçqe ljë teld, is rë jermhej lë naoe që napi ke 
baqhiëtëjjexëpir kwqjikalë, nmp edhe ke beqiker e rjepa, qi dhe rë 

                                                                                                           
ottomano ai giorni nostri, Roma, Ed. Donzelli, 2007. E. Z. KARAL, La trasformation 
de ja Tsposie d’sl eknipe mpielraj el sl érar kmdeple er larimlaj , “Cahiers 
d’hiqrmipe kmldiaje”, 4, 1958, 2, 426-445. 
29 Srarsri dhe xgjepiki i rij i këtmlqhëk nmhmlil hanraxi qe dm r’i iiqhil rhekejer 
lë rpadirë, npa lë rë dpejrël e ialslëte, nm aqhrs, nmhmlil npalilë e Këqhijjir rë 
Laprë. Kw mpgal xgjidhej lga napjakelri ke ljë afar imhmp rpe tjeçap dhe alërapër 
e rij tiheqhil padhaxi nëp rpe ksaj lë ipwe rë qhrerir (leli 45-68). Pëp psajrjel e 
ljë eisijibpi kë rë kadh lë kappëdhëlier keq imkslirerete ferape, mpgali 
nëpfaoëqseq i ipwerapir rë qhrerir s bë imjegjiaj dhe ke ppmraciml. Pëp kë qhskë, 
lidhur me tekstil e Srarsrir rë Lsqhljëq, qhih : http://licodu.cois.it/575/view 
30 Me paqril e penmpraxhete rë bëpa lë Shoinëpi, Mmlralejji iiqhre qhosap, ke 
knpehrëqilë e rij, rë gjirha iërm teçmpi. Shih: V. I. MONTANELLI, Çëqhrja ferape, 
Shoinëpia ljë dhe ljëkijë, [Albania una e mille, nëpirhiki lë qhoin i qaj lsi 
gjelder], Tipalë, ed. 55, 2005. 
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iiqhil gapalcirë e dshspa nëp sqhrpikil e jipiqë që feqë dhe nëp 
adkiliqrpikil e natapsp rë qaj31.  

Kongresi i vitit 1921, ku u miratua statuti i parë i rwpe, s kbajr lë 
reoelë e Ppiqhrëq. Pëp dpejrikil e imkslirerir s cairsa Këqhijji 
Arëlmp, i ciji dsher rë tenpmjë lë nëpnsrhje ke “Ligjil e nëpjerqhëk 
Bektashian”. U nëpcairsa këlwpa e mpgalixikir rë Këqhijjir, 
imhëxgjarja, kbjedhjer nepimdiie dhe derwrat e tij; u sanksionua 
naxgjidhqhkëpia e jidhjeq qhniprëpmpe rë imkslirerir ke 
themeluesin e tij Haxhi Bektash Veli-u (Haiji Bektash Wali)32. Pas 
jiqrikir rë kaqate diqinjilmpe oë iëqhijji ksld rë kappë isldpejr 
fsliqimlapëte rë ldpwqhëk ferapë, qrarsri trajton financat e 
imkslirerir nëp rë qhowprsap gjeldjel e naqspiqë që nëpgjirhqhke 
dhe rë qecijëq reoe lë teçalri, naqspi oë kbjidher lga imlrpibsri i 
beqikrapëte dhe ipepëte rë imkslirerir. Një çëqhrje rjerëp e 
pëldëqiqhke ëqhrë rhekejiki i ljë qhimjje fmpkiki nëp ijepil, e 
cija dm rë kbaher ke bspiker e imkslirerir dhe rë adkiliqrparëq, 
lël kbiiëowpjel e ljë imkiqimli rë nmqaçëk rë ekëpsap lga 
Këqhijji Arëlmp.  

Ilqrirscimlajixiki i beqikir beiraqhial bëher ke kbëqhrerjel e 
oetepiqë qhoinrape, ldaj Këqhijji Arëlmp spdhëpml rë gjirhë 
Babajjapër rë jsrel nëp qhreril qhoinrap dhe nëp kbapë imkbil. 
Paqspia e imkslirerir ëqhrë ajm e reoete rë teçalra, nmp ldëpimhë i 
haner ppsgë npmceqir nëp ldëprikil e ljë naqspie rë nëpgjirhqhke rë 
tëjjaxëpiqë. Kmkslireri beiraqhial lsi e nëpdmp ilqrirsril e 

                                                 
31 Qeldpa bmrëpmpe e tëjjaxëpiqë rpadicimlajiqhr ia oelë lë Aladmjj. Zhtijjiki i 
jëtixjeq që Tspote rë Rilj, e dpejrsap lga Qekaj Paqhai, i osajrsp kë tmlë Ararspi, 
kbëqhreqre jaicireril e qhrerir dhe isldëpqhrmlre çdm jëtixje ferape ke iapairep 
kiqrii anm qhmoëpmp, dsie i këqhsap ideqë që ldapjeq që qhrerir lga feja. Si naqmjë 
e iërij oëldpiki nmjirii, dpejrmpia ldëpimkbërape e beiraqhixkir s derwpsa ra 
rpalqfepmlre qejilë e qaj lë Shoinëpi is ijm tëjjaxëpi iiqhre kbëqhrerje rë gjepë 
dhe iqhre ppëljmqsp raqhkë lë teld. Shih: R KALIÇANI, Histori e Bektashizmit si 
sekt mistik Islam, Tipalë, Kmha,1999, 62. Në tija rë nëpgjirhqhke kbi imkslireril 
bektashian, shih: S. HYSI, Histori e komslirerete ferape qhoinrape, Tipalë, 
Mëqmljrmpja e napë, 2006, 145 – 168. 
32 Haiji Beiraqh Waji, fijmxmf dhe hskaliqr nepqial, i ipes qrsdiker e rij lë Alarmji 
dhe i dha jerë ljë tëjjaxëpie kwqjikale, ldëp kë mpigjilajer lë gji rë iqjakir. 
Vëjjaxëpia beiraqhiale, e lgjixsp qidmkmq bpelda gpsnir rë jeliçepëte, nëqmi ljë 
nepqeisrik rë ppenrë oë lë imhël e Talxikarir, ldaj e rpalqfepmi oeldpël e ter 
bmrëpmpe lë Tipalë. Mbi pmjil e tëjjaxëpite lë iqjak G. CIMBALO, Le confraternite 
iqjakiche lei Bajcali… cir.naqqim. 
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taiëfete, aq lsi kbjedh raiqa (xaiar), nmp, gjarë iëqaj imhe, 
kbëqhrerer rëpëqiqhr lë imlrpibsril e jipë rë beqikrapëte. Lsrjer e 
beqikrapëte xhtijjmhel lë gjshël akrape. Me r’s kiparsap qrarsri, 
normat e tij i shtohen ligjit rë nëpgjirhqhëk beiraqhial33. 

Të ljëjrël ppsgë ldjei edhe Kiqha mprmdmiqe e Shoinëpiqë, e cija, 
ke ljë teldik rë lëlqhipsap ke darë 28 lëlrmp 1921, lë Tipalë, 
lga iarëp nëpfaoëqseq rë iëqaj iiqhe, qhnajj rhekejikil e Kiqhëq 
Kmkbërape Asrmoefaje Oprmdmiqe, dsie pirheiqsap beqliiëpilë e 
vet ndaj kanonete rë qheljra rë rë gjirha iiqhate rë rjepa mprmdmiqe 
rë Kpiqhrir, lël kbpmjrjel e Parpiapialëq së Kmqraldilmnmjëq34. Nuk 
bëher fjajë nëp ljë asrmoefaji rë njmrë, naqi nëp rë oelë e rijjë, aqaj i 
nevojitet miratimi i Patriarkalëq Ekumenike, kegjirharë 
mprmdmiqër qhoinrapë jalë rë terëdijqhëk oë npmta nëp haprikil e 
ljë qrarsri ëqhrë qfidë e letmjqhke nëp kappjel e asrmoefajiqë lga 
Patriarku i Kmqraldilmnmjëq dhe isqhr nëp rë kbijersap lë 
qhmoëpilë qhoinrape na s napë qi kiqh i hsaj anm qi alërapë rë ljë 
mpgalixare rë hsaj oë qwlmjlë rë ldiimjlë që jaqhrki kbi teldil, 
dsie cëlsap slireril dhe natapëqilë e rij35.  

Në imhël isp qhreri qhoinrap nm hidhre hanar e napë lsi kslgmlre 
npeqimli i qhrerete foilje oë qwlmlil rë gjjabëpmlil njeqë lga 
territori i tij. Greqia mobilizohet teçalëpiqhr lë rë aqhrsosajrspil 
Epiri i Veriut, is nëp ljë fapë imhe ia dej rë ldëprmjë ljë qhrer rë 
natapsp. Msld rë rhsher qe terëk lë tiril 1921 Gpeoia e qhsal 
npeqimlil e qaj, fajë ldëphwpjeq që dinjmkaciqë ldëpimkbërape e, 
teçalëpiqhr, aqaj irajiale 36. Pjeqa kë e kadhe e ijepir rë Kiqhëq 
mprmdmiqe lë Shoinëpi iiqhre mpigjilë gpeie, iqhre fmpksap arje dhe 
ldiimhej npej qaj, lë kmq rjerëp, që nais lë fpwkël isjrspmpe gpeie. 
Patapëqiqhr iëqaj, lsi kslgmlre tsjjleri nëp ra qhoinrapëxsap 

                                                 
33 Lidhsp ke qrarsril e napë rë Beiraqhiljte, qhih: hrrn://jicmds.cmiq.ir/421/tieu.  
34 Ppmijjakiki i iiqhëq Asrmoefaje Oprmdmva imkbërape lë iiqhël e Tipalëq kë 28 
XI. 1921. Kw reiqr gjelder lë: Kujtim vepre dhe intige, Tipalë, Shrwnqhipmlja 
“Tipala”, 1926, 4-6. 
35 Lidhsp ke reiqril e qrarsrir rë Kiqhëq imkbërape rë natapsp (mprmdmiqe) lë 
Shoinëpi, qhih: hrrn://jicmds.cmiq.ir/577/tieu  
36 Në tirer 1914-1919 xhtijjmher jera e qhisprëp e Rensbjiiëq që Enipir rë Vepisr, e 
cija dm r’s çejë ppsgë lgjapjete rë ldëpjiisapa dinjmkariie, oë dm rë kappil 
xgjidhje naq imlfjiirir rë Gpeoiqë ke Tspoilë, imhë lë rë cijël iw reppirmp i iajml 
nëpfsldikiqhr Shoinëpiqë. Ref.: P. KITROMILIDES, Eleftherios Venizelos: The Trials 
of Statesmanship, Edinburgh, University Press, 2008, passim. 
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Kiqhël mprmdmiqe, fajë nëpisqhrikir rë diqa nëpfaoëqseqte rë qaj, qi, 
i kadhi, Fal Nmji, oë s ts lë ipwe rë nëpnjeijete nëp kmdeplixikil 
e imkbir dhe rë gjshëq qhoine37.  

Në iërm pperhala nmjiriie, iao rë ldëpjiisapa, s kbjmdh lë Bepar, 
kë 12 qhrarmp 1922, iëqhijji i aqaj oë ksld rë osher mpgalixiki i 
napë i Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë lë rpsajjil 
qhoinrap. Arw kmpël njeqë 33 nëpfaoëqseq rë rë gjirha ipahilate. 
Një ldëp teldiker kë rë pëldëqiqhke iqhre derwpiki nëp rë 
nëpdmpsp gjshël qhoine, gjarë cejebpikir rë keqhëq që qheljrë. Kw 
teldik s npir ke elrsxiaxëk lga njeqa kë e kadhe e nmnsjjqiqë që 
iërij beqiki. Pm aqhrs, s nëpcairsal qejirë peshkopale dhe 
mpgalixiki hiepapiii ferap, s teldmq jjmji i tsjëq nëp rë gjirha 
litejer xwprape. Srarsri s kiparsa kë 17 qhrarmp 1922, nmp, gjirhqeqi, 
bëhej fjajë nëp ljë qrarsr rë nëpimhqhëk, depiqa kappëdhëlier ke 
Patriarkalël Ekumenike rë Kmqraldilmnmjëq rë hwlil lë hsjjilë e 
dshsp naq kiparikir rë ljë Tomos-i rë nmqaçëk nëp ljmhjel e 
asrmoefajiqë. Ëqhrë ijm apqweja oë Kiqha mprmdmiqe, lë npirje rë iërij 
kipariki, dpejrmhej lga ljë imkirer i nëpimhqhëk, nëpbëpja e rë 
cijir nëpcairmhej lë lelil 3 rë qrarsrir. 
U ipwe iëqhrs airi i napë rhekejmp i npaliqë mprmdmiqe rë natarur 
lë teld, nmp elde iqhre lë gjeldje ekbpimlaje dhe e npiqre ljë 
ppsgë qa gjarë ao e tëqhripë nëp kappjel e asrmoefajiqë, ppsgë oë 
tëqhripëqmher edhe lga ipwoëxiki i lgjapjeve politike lidhur me 
peshkopin Fal Nmji, rhekejseqir rë Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë 
Shoinëpiqë kë 1919, lë Bmqrml38.  

                                                 
37 Theofan Stilian Noli, ipwekiliqrëp lë tiril 1924, neqhimn i iiqhëq mprmdmiqe, i 
jildsp lë ljë imkslirer rë ipiqhrepëqh qhoinrapë lë Tpaii, afëp Adpialmnmjir, s 
ekëpsa neqhimn i iiqhëq mprmdmiqe lë Shrerer e Baqhisapa. I irhwep lë Shoinëpi, 
mori dpejrikil e teldir lga oepqhmpi depi lë dhjermp rë tirir 1924, nmp oetepia e rij 
s ppëxsa lga gpsqhri i qhrerir, mpgalixsap lga Ahked Zmgmjji, lël kbëqhrerjel e 
Jsgmqjjatiqë. Pëp kë renëp qhih: R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 49 ss.; S. BENAR, 
Fan Nolil, qiç e iak ljmhsp, Tipalë, Dirspia, 1997 
38 Qetepia qhoinrape e ljmhs pexmjsrël e iërij imlgpeqi rë Kiqhëq që natapsp 
mprmdmiqe rë Shoinëpiqë. Gjirhqeqi teldiker e imlgpeqir dhe ekëpiki i 
ipeshkvinjve u gjykuan kanonikisht jokorrekte nga Patriarkana e 
Koqraldilmnmjëq, oë iqhre e garqhke rë npalmlre fmpkikil e ljë iiqhe rë natapsp, 
nmp jm asrmoefaje, edhe nëp fairil qe teldi nëpbëhej lga qhskicë kwqjikale dhe 
jo ortodokse. Ref: D. H. BEDULI, Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë depi lë 
vitin 1944, Tiranë, 1992, 22; S. HYSI, Hiqrmpi e imkslirerete ferape qhoinrape…cir, 

SH.BeHar,
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Të fsldir oë s kmpël ke haprikil e qrarsrir, oelë kwqjikalër, rë 
cijër e ldielil terel rë ppëljmqsp kipë lë teld, nmp gjirhqeqi is 
nëpgjigjël isadpir lmpkarit nëp ppegsjjikil jigjmp rë imkslirerete 
ferape. Nëqe iëpimjlë rë dëgjmher xëpi i rwpe lë jerël e teldir dhe rë 
gëxmjlë kbpmjrje jigjmpe, dsher rë mpgalixmhel ljëqmj qi 
komunitetet e tjera39. Në darar 24 qhispr-12 kapq rë tirir 1923, s 
kbjmdh lë Tipalë imlgpeqi i napë lë rë cijil kmpël njeqë 36 
nëpfaoëqseq lga rë gjirha ipahilar e Shoinëpiqë. Kmlgpeqi qhowprmi 
ldëpnpepjel e kappëdhëliete rë tapëqiqë ke Shaykh ul-iqjàk-in e 
Stambollit40 dhe cairmi mpgaler e imkslirerir imkbërap qslir oë 
jalë: Kryemyftiu (Tipalë), mwfrijrë e pperhete (Shimdëp, Tipalë, 
Kmpçë, Gjipmiaqrëp); ekëpmi Këqhijjil e Laprë rë Shépiarir,41 dhe 
hartoi statutin e vet42. Me mbylljen e kongresit, Komuniteti 
Mwqjikal Sslir taxhdml rë qjejjë piqi rë rjepa, gjë oë ia fmpcml kë 
qhskë idelrireril. Kërm piqi ialë rë bëjlë ke imlqmjidikil e 
hiepapiiqë ferape dhe adkiliqrparite, ke qhowprike asrmlmke rë 
isadpir remjmgjii dsie pitjepëqsap pmjil e gpsaq lë qhmoëpi dhe 

                                                                                                           
169 -189,. qi dhe bpmqhspël: Kujtim vepre dhe intige, ke naparhëlie rë Fal Nmjir, 
is nëpkbahel ljë qëpë dmiskelreqh dhe qhnpehje oëldpikeqh lga ala e Kiqhëq.  
39 Një pilmtik i rijjë iqhre nëpgarirsp lga Ksqhrersra e tirir 1921 e Ajealcëq 
Kmkbërape iqjake, lël dpejrikil e që cijëq iqhre mpgalixara e imkslirerir 
kwqjikal rë Shoinëpiqë naq ldapjeq lga jspidiiqimli i Shaykh ul-iqjàk-it rë 
Srakbmjjir. Depi lë iërë kmkelr oë nm qhipsajkë lsi ia ieki dajë rë qigspmjkë 
qrarsril e napë rë imkslirerir kwqjikal, rë kiparsap lga imlgpeqi i darëq 23 kapq 
1923, çia la bël rë dwqhmjkë oë ksld rë ierë hskbsp. Të dhëlar e qjejja iërs 
jalë pildëprsap lga R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 29 ss. e A. PVEPOVIC, L’iqjak 
balkanique. Les musulmans du sud-eqr esptenéel dalq ja népimde nmqr-ottomane, 
Berlin-Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1986. 
40 Mbi qhrwnjel e Kajifarir dhe oëldpikil japg rë kwqjikalëte qhoinrapë lga iw 
institucion, shih: V. IANARI, L’ecjiqqi dej cajiffato e i nazionalismi islamici, 
“Ricerche di storia sociale e religiosa”, 35 1989, 101-128; G. VERCELLIN, Istituzioni 
del mondo musulmano, Torino, Einaudi, 1996, 231-233. Da ultimo N. FIORITA, Il 
costituzionalismo islamico tra modello liberale e integralismo religioso, I diritti 
cultural-pejigimqi dajj’Afpica ajj’Esptena, Tmpilm Giannichejji, 2012, 85-104. 
41 Megjirhë iëpiiker e qhskra, qrarsri i haprsap gjarë imlgpeqir rë napë rë 
imkslirerir kwqjikal pexsjrml i hskbsp. Diqa rë dhëla rë naira jidhsp ke 
aktivireril e xhtijjsap dhe teldiker e kappa, ksld rë gjeldel lë Apiitil 
Qeldpmp rë Shrerir, rali e rsrje AQSH, Fmldi, lp. 882, tiri 1923, dmq. 4, fj. 8.  
42 AA. VV., Historia e popullit shqiptar, Tipalë, 1994, 166 qq. Ssjja qrmpia dejja 
Cmkslirà ksqqsjkala il Albania vedi: S. HYSI, Histori e komuniteteve fetare 
shqiptare, cit., 114- 144. 
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dsie pimpgalixsap apqikil e ijepiiëte. Pëp kë rej, lë tiril 1923, iw 
imkslirer qhnpeher isldëp nmjigakiqë, kbsjikir rë gpate ke 
shami, avdeseve ritsaje dhe nëpkbwqjeq gjarë jsrjeq. Pëp iërë 
gjejkë dëqhki lë petiqrël nëp fmpkikil ferap rë beqikrapëte dhe 
ppegsjjrapëte, bmrsap lga terë imkslireri43.  

Ndpwqhiki i tëprerë ia rë bëjë ke pimpgalixikil e adkiliqrparëq që 
taiëfete. Me heojel e jegjiqjacimlir osman dhe vendosjen e 
iapairepir njspajiqr rë qhrerir qi dhe ldapjel lga beqiker ferape, 
iërm ilqrirsre lsi ksld r’s beqmheqhil teçqe npitarëte, dsie s 
gapalrsap arwpe ljë piqhnëpldapje rë pe ke gapalcirë e letmjqhke. 
Pëp r’ia appirsp iërij oëjjiki, adkiliqrpiki i taiëfete ksld r’i 
beqmhej terëk imkslirerir, npaldaj imlgpeqi haprmi ljë ppegsjjmpe 
rë nmqaçke jidhsp ke iërë, oë, qiç dm rë qhmhik, qa tjel e 
nëpkipëqmher lë imlgpeqer e apdhqhke. Me iajikil nëpfsldikrap 
rë taiëfete lël adkiliqrpikil e imkslirereve fetare, 
imlqmjidmher ldapja e njmrë keq qhrerir dhe beqikete ferape. 
Mwqjikalëte qslirë s raimjlë rë apdhspar e Zaiarir oë kbjidhel 
lga alërapër e iërij imkslireri, ldëpimhë oë ijm raiqë dm rë kappë 
fmpkë rjerëp nëp beiraqhiljrë, rë cijër dm r’i pimpgalixmjlë taiëfer e 
rwpe gjarë tirete rë apdhqhke. 

Kërij npmceqi isqhrerseq, oë i rpajrml imkslirerer ferape qi qsbjeire 
rë që dpejrëq npitare lsi i nëpgjigjer iiqha iarmjiie, qrpsirspar e që 
cijëq jidhel lgsqhrë ke mpgalixikil ldëpimkbërap rë Kspieq që 
Rmkëq, npaldaj ajm lsi ksld rë npalmjë rë mpgalixmher bpelda ljë 
dikelqimli rhjeqhr imkbërap44. 

                                                 
43 Bëher fjajë nëp petiqrël “Zali Najrë” (1923-1939). Shih edhe: G. H. BOUSQUET, 
Nmreq qsp jeq pefmpke de j’Iqjak ajbalaiq, “ Rétse ds kmlde ksqsjkal ”, 4, 1935, 
399-410. Lidhur ke heojel e nmjigakiqë, is pefepsal jigjir mqkal rë tirir 1917 kbi 
familjen (Hukuk-u Aile kararnamesi), i qhfsoixsap kë naq lë Tspoi lë tiril 1919. 
Kw oëldpik gjeri naqowpikil e ter lë Kmdil Citij rë tirir 1928. 
44 R. MOROZZO DELLA ROCCA, vet. cit., 62. Ëqhrë paqri rë isjrmjkë oë, natapëqiqhr 
ppsgëte rë ldpwqhke oë ldmoël, apbëpeqhër e Irajiqë lgpirël qrpsirspël e rwpe 
mpgalixseqe lë bpeldëqi rë iiqhëq iarmjiie dhe haprsal gjarë nm aqaj imhe 
qrarsrer e rwpe, qigspiqhr dsie naqowpsap rinaper e Kiqhëq iarmjiie, njeqë e që cijëq 
jalë. Kjm dëqhkml qilrmlilë dhe jidhjer isjrspmpe-fetare mes tyre dhe atdheut 
këkë, ldmqhra edhe kë qhskë qe nëp terë Kiqhël iarmjiie rë pirir jaril, e 
nëpoeldpsap ipweqiqhr lë tepi rë Shoinëpiqë. Kjm qhnjegmher ke tapëqilë e 
vazhdueshme rë Vepisr rë Shoinëpiqë lga Propaganda Fide dhe nga prania e 
Adkiliqrparëq Anmqrmjiie nëp njeqël oeldpmpe dhe jsgmpe rë teldir. Shih: V. C. 
KOROLEVSKIJ, L’Enapchia di Lslgpm lej 1921…cir. 
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Siç e ieki rhëlë, Kiqha iarmjiie e imlqidepml Shoinëpilë qi rmië 
kiqimli, dsie oelë qe ldmdher qhskë npalë ldiiikir mprmdmiq, 
prandaj ajo varet nga kongregata Propaganda Fide. Kjo e shpjegon 
gjirhë arë tëkeldje rë teçalrë oë rpegml Sejia e Sheljrë isldpejr 
iërij teldi, imlrpmjjer lë litej nanlmp nëp ekëpikil e hiepapiiqë 
iiqhrape dhe pmjil e teçalrë oë s beqmher spdhpate ferapë lë 
dpejrikil e teldir dhe slgjijjëxikil e tij45. 

Miratimi i statuteve nga ana e komuniteteve fetare, i diktuar nga 
diqnmxirar isqhrerseqe dhe ppjedha e lgjapjete ldëpimkbërape, bël 
oë, lë tiril 1923, rë kiparmher jigji nëp qrarsrer e jigjqhke rë 
komuniteteve fetare, i cili u njeh atyre personalitet juridik civil46. 

Këqhrs, lë tiril 1923, Shoinëpia ëqhrë i terki teld lë Espmnë oë 
haprml lmpkar nëp dhëliel e nepqmlajirerir jspidii imkslirerete 
ferape, çia nëpfaoëqml qhiajjël kë nëpnapikrape rë nëpnslikir rë 
që dpejrëq espmniale, dsie dëqhksap afrëqilë e qaj nëp r’i hwpë lë 
rhejb debarir imlqrpsirit, ao rë letmjqhëk nëp rhekejikil e 
shtetit modern47. Kw jigj, i naljmhsp nëp qhielcël jspidiie 
nepëldikmpe, is naqowpmher jehmla e nëptmjate rë kënapqhke rë 
iapairepir espmnial dhe rë pefmpkikir mqkal, nëpkbal napike oë 
ialë imlrpibsap dhe taxhdmjlë rë ldihkmjlë edhe qmr nëp psajrjel 
e naoeq ferape rë iërij teldi, bpelda hanëqipëq bajjialiie, xmlë oë 
taxhdml rë nëpçaher dhe rë jsfrmjë, dsie tëlë lë rhekej rë 
këterëqiqë dhe idelrirerete rë ldpwqhke, niiëpiqhr nëpiarëqilë 
fetare48.  

                                                 
45 Lidhsp ke iërë qhih: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE 

GENERALE PER GLI ARCHIVI, L’slimle fpa j’Ajbalia e j’Irajia (a cura di Silvia Trani), 
Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLXXIII, 2007, 72-82, dhe F. 
JACOMONI DI SANSAVINO, vep. cit., passim. 
46 Statuti legal i komuniteteve fetare, http://licodu.cois.it/415/view. 
47 Pëp pimpgalixikil e qhrerir qhoinrap lë tirer ‘20: N. JOTGA, Hiqrmpi e qhisprëp e 
Shoinëpiqë dhe e nmnsjjir qhoinrap, Sapaçi, 2004, 138-139. 
48 Pëp ljë alajixë nëpkbjedhëqe rë pegjikir jspidii rë beqikete lë Shoinëpi, shih: 
S. HYSI, Hiqrmpi e imkslirerete ferape qhoinrape…cir, 190 – 208. 
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1. 3. Njmhja e jipiqë që mpgalixikir rë isjrete  

 

Në deiperil e tirir 1923 nëp imkslirerer ferape, naqi qaliqimlmher 
qe jipia e keldikir kbpmher lga leli 93 i Srarsrir rë Shrerir 
Shoinrap rë tirir 1922 dhe lga leler 1-2 rë Srarsrir rë Zgjepsap rë 
Lsqhljëq, rermp 1921, rhsher qe: “2.- Çdm degë e Mwqjikalixkëq qi 
Synnizma, Bektashizma, Rufaizma, Halvetizma, Kadirizma, 
Sadixka e rjepar, aqhrs dhe çdm degë e Kpiqhrelixkëq, qi 
Karmjiiixka, Oprhmdhmiixka, Ppmreqralixka qi edhe rë gjirha degar 
e çdm feje rjerëp, ksld rë mpgalixmher lë lji qhmojar ferape 
ildineldelre ljala npej rjerpëq49." 

Nsi ksld rë ierë ljë nmhik kë rë oaprë is rë qhnpeher njspajixki 
ferap dhe terëdija qe lsi eixiqrml terëk ljë beqik iqjak, nmp diqa 
dhe secilit prej tyre shteti i ljeh rë dpejrël rë napaoeqë qrarsril dhe 
ppegsjjmpel e ter. E ljëjra jipi s jener iarmjiiëte, mprmdmiqëte, 
npmreqralrëte erj. Nsi bëher fjajë nëp ljë fmrmgpafi qrariie 
eixiqrseqe, nmp qhiiiki hidher dpejr që apdhkeq, çia lëlisnrml 
hanje ldaj beqikete rë peja rë ksldqhke50. “3. Çdm qhmoarë ferape 
ksld rë ierë ke oeldpar e këdha ferape jaqhrë Shoinëpiqë terëk 
jidhje qhniprëpmpe dhe dmgkariie. Mappëdhëlier dhe 
imppeqnmldelcar keq rwpe jalë rë jipa, na fapë nelgeqe lga 
oetepia”51. Ppa, kappëdhëlier ldëpimkbërape rë isjrete lsi jalë 
rë ldajsapa, nmp ialë rë bëjlë terëk ke çëqhrje dhe tenpikrapi 
ferape, qi gapalci e natapëqiqë imkbërape. Pëp rë gapalrsap 
peqneirikil e iëqaj diqnmxire, rë gjirhë ara oë ialë derwpa ferape 
dsher rë ielë qhrerëqi qhoinrape dhe rë fjaqil qhoin, rë gëxmjlë rë 

                                                 
49 Statuti legal i komuniteteve fetare, http://licodu.cois.it/415/view.  
50 Në iërë napaoirje dajjmhel naqmjar e jigjete rë pefmpkëq që qiqtemit osman e 
teçalapiqhr arm rë Hatt-i Humayun-it oë ke fsrjel e jipiqë ferape dhe qhnëpbëpjeq 
që kijerete lë Pepaldmpilë Oqkale, i hanël ppsgë njspajixkir ferap bpelda 
qiqrekir rë qaj. Ajm çfapë bie lë qw ëqhrë bapaxia keq rë gjirha beqikete jm terëk 
mes ilditidëqh, nmp lë litej imjeiriti, dsie ianëpcwep iëqhrs isfixiker e 
diirsapa lga qiqreki rspi. Kjm dëqhkml oë qiqreki qhoinrap lsi i rpekber pmjir 
qhmoëpmp dhe nmjirii rë mpgalixarate ferape, nmp ljeh jjmjqhkëpilë e beqikete 
dhe rë rpadirate ferape qi rpegseq rë naqspiqë dhe fmpcëq qhmoëpmpe, qi ilqrpskelr i 
imheximlir imkbërap dhe iapairepiqriië rhekejmpe e rpajrëq që qhrerir.  
51 Ibidem.  

http://licodu.cois.it/415/view
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drejta civile dhe politike52, rë ielë erli qhoinrape anm rë jelë bij 
qhoinrapëqh npej rpe bpexaqh dhe rë kmq i ielë dajë isldëp 
natapëqiqë që qhrerir qhoinrap53. 

Rëldëqi rë teçalrë napaoer ljmhja e njmrë e asrmlmkiqë që 
komuniteteve ferape, çia e dëqhkml fairi oë ipepër e çdm feje dhe 
rë çdm beqiki xgjidhel qinaq qrarsrete rë rwpe, dhe ljihel lga 
oetepia lënëpkjer ljë deiperi, lë nëpnsrhje ke iapairepil 
jspidiiqimlaj rë iëqaj lmpke. Sidmomfrë, çdm qhmoarë anm ilqrirsr 
fetar si: xhami, reoe, iiqhë, kalaqrip erj., ljiher qi nepqml jspidii 
dhe nëpfaoëqmher lë baxë rë ppegsjjate rë bpeldqhke ferape rë 
isjrir nëpiarëq.  

Nsi ksld rë ierë gapalci kë rë kadhe qe ijm nëp rë qhnpehsp 
ljmhjel efeirite rë jipiqë ferape, rë qhmoarate dhe ilditidëte, ao kë 
renëp isp mpgalixarar e ldpwqhke rë isjrir ialë rë dpejrë rë 
xmrëpmjlë, rë bjejlë, rë rjerëpqmjlë dhe rë adkiliqrpmjlë naqspirë e 
jsajrqhke dhe rë najsajrqhke, nmp rë dpejrar citije oë s ljihel 
arwpe, dsher rë jelë lë nëpnsrhje ke larwpël e qhmoarave me 
iapairep ferap. Shreri kjafrmher ke rë dpejrël e imlrpmjjir kbi 
adkiliqrpikil e naqspiqë dhe rë bijalcir tjermp rë nepqmlate 
jspidiië rë imkslirerete ferape, dsie xbarsap ljë jigj rë nmqaçëk 
nëp qhmoarar. Mbëqhrerja rei jegjiqjacimli i nëpbaqhiër nëp 
imlrpmjjil e sqhrpsap lga oetepia kbi rë kipar e imkslirerir ferap 
dhe rë elrete rë tera bëher edhe nëp çëqhrje oë ialë jidhje ke 

                                                 
52 Edhe lmpkar e këtmlqhke oë ppegsjjmjlë çëqhrjel e qhrerëqiqë që nepqmlejir 
dhe rë dpejrseqte rë feqë ialë rë ljëjrël mpigjilë. Megjirharë, “Patapëqiqhr iërwpe 
cijëqite, isqhdm oë depi kë 28 lëlrmp 1922, nmp edhe kë rej ia isldëpqhrsap 
natapëqilë qhoinrape, lsi ksld ra firmjë iërë rirsjj”, ldëpimhë oë “Nënëpkjer 
ljë jigji rë nmqaçëk, ksld rë firmher iw rirsjj edhe lë kslgeqë rë cijëqite rë 
qinëpnëpkeldspa”. Pëp r’s qigspsap rë gjirhë kbpmjrjel e letmjqhke naiicate, 
nëpjaqhrmhel lga derwpiki i ljmhjeq që gjshëq qhoine ijepiiër e arwpe ipahilate 
qhoinrape is qhskica e nmnsjjqiqë fjer ljë gjshë rjerëp. Kjm ëqhrë dëqhki e 
fjeiqibijirerir rë jegjiqjacimlir qhoinrap lë peqneir rë idelrirete rë ldpwqhke. 
Ibidem. 
53 Ëqhrë ke teld rë lëltixmjkë teldmqjel e kaqëq jigjmpe oë napaqhiiml e dpejra 
austro-hslgapexe jidhsp ke jipilë ferape dhe mpgalixikil e imkslirerir iqjak lë 
Bmqljë-Hepcegmtilë. Shih: Gesetz vom 15 Juli 1912 betreffend die Anerkennung 
dep Alhälgep deq Iqjakq ajq Rejigimlqgeqejjqchafr, (IqjakG), RGBj 159/1912. Pëp 
ljë qhowprik dhe ilisadpik hiqrmpiim-jspidii rë iërij jigji rë pëldëqiqhëk, qhih: A. 
TORRES GUTIÉRREZ, El derecho a la libertad de conciencia en Austria, Madrid, 
Dykynson, 2006, 190 ss. 
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qeirmpil e ldëprikir nëp isjrer. Këqhrs: “çdm qhmoarë anm 
imkslirer beqikrapëqh mqe ferap ia rë dpejrë rë ldëprmjë, rë 
xmrëpmjë, rë dpejrmjë dhe imlrpmjjmjë ke qhnelxiker e tera vhaki, 
iiqha, reoe, kalaqripe dhe telde rë rjepa jsrjeje, qi edhe tappexa 
npalë rwpe nmp edhe ilqrirsre bakipëqie na fapë nelgeqe anm 
fmpkajireri, nmp terëk dsie xbarsap jigjil baqhiiai nëp jeje e 
ldëprimi”54. Nsi ia qe qi rë jerë kë e oaprë lmpka nëp gapalrikil 
dhe qigspikil e jipiqë dhe asrmlmkiqë që njmrë rë imkslirerete 
ferape, lë ljë tiximl kmdepl, njspajiqr dhe jaii lë kappëdhëlie ke 
isjrer, isp deiperi qhiml depi arw qa ljeh asrmlmkilë e bpeldqhke 
të imkslirerir: “Shmoarar ialë rë dpejrë rë teldmqil kaqa 
diqinjilmpe kbi ijepil dhe taprëqir e rwpe".55 

Pëp ppjedhmjë, lë rë dpejrël citije qhoinrape, oë lga tiri 1923, 
imkslirerer ferape jalë qhmoëpi ilditidëqh, rë baqhisap lga ljë 
beqik i terëk nëp cejebpikil e rij; ialë ljë iajeldap rë teril 
jirspgjii; peqneirmjlë dirër e feqrate ferape; peqneirmjlë diqa 
derwpike jidhsp ke sqhowepjel; ialë qhimjjar e tera, ljë mpgalixik 
rë teril imkslirap dhe npairiimjlë rë ljëjril beqik, gjë oë i teqh 
ato me personalitet jspidii rë që dpejrëq citije56. Me iërë jigj, peldi 
qhoinrap fsr ljë lmciml nëp imkslirerer ferape, ldëp kë 
nëpnapikrapër lë litej espmnial57. Msld rë rheki qe, niiëpiqhr lë 

                                                 
54 Ibidem 
55 Statuti legal i komuniteteve fetare... cit. 
56 Smr, imkslireri espmnial dsher rë adkiliqrpmjë kappëdhëlier ke rë nairël 10 
kijimlë owrerapë (dsie nëpjaqhrsap Tspoilë), oë i nëpiaqil isjrspëq iqjake 
espmniale dhe aqnipmjlë nëp r’s bëpë njeqë e iërij imkslireri. Pëp iërë apqwe, 
nëptmja qhoinrape ëqhrë ljë dhsparë e çksap oë q’dsher lëltjepëqsap. Fmpca e 
iërwpe napikete oe ao e kadhe, qa edhe pegjikir imksliqr qhoinrap is deqh r’i 
peqneirmlre, që nais fmpkajiqhr, dsie jejsap jipilë e mpgalixikir rë beqikete 
ferape, depi lë kmkelril isp qhnajji areixkil e qhrerir. G. CIMBALO, Contributo 
allo studio dell'Islam in Eurvepa, in Aequitas sive Deus, Studi In onore di Rinaldo 
Bertolino, Torino, Giappichelli, 2011, 557-574.  
57 Ka gjaqa rë kmq e ljmhë jm terëk iërë jigj, nmp edhe rë rjepër jidhsp ke rë, O. 
CARULLI FUMAGALLI, Lm Srarm ajbaleqe e je Cmkslirà pejigimqe, “Jus”, LI, gellaim-
aprile 2004, 35-49, gjepqa nëpnioer rë heoë napajele mes sistemit italian dhe atij 
qhoinrap jidhsp ke idelë e imkslirerir ferap, dsie appirsp lë nëpfsldikil oë 
aqljëpi lga iërm qiqreke lsi ia ljë imlcenr rë teril jidhsp ke beqiker ferape. 
Fairiiiqhr, qiqreki qhoinrap ia ljë nëptmjë rë imlqmjidsap lmpkarite lidhur me 
çëqhrjel e kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerete ferape, qi dhe ljë 
imlcenr kjafr rë oaprë nëp iërm rë fsldir. Kjm la bël rë isnrmjkë oë gjarë 
qhowprikir rë Mappëteqhjeq nëp çëqhrjer jspidiie keq Sejiqë që Sheljrë dhe 
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Shoinëpi, appil isjkil e ter ppsgëriki i gjarë i imlcenrir besim 
fetar, i cili, pasi ia iajsap lënëp diqa qiqreke jigjmpe espmniale, gjel 
rei njspajixki ferap dhe e dpejra citije e iërij teldi bajjialii, 
kbëqhrerjel e dshsp imlcenrsaje dhe qrpsirspmpe nëp ppegsjjikil 
e tenpikrapiqë ferape, dsie i qigspsap teqhje jspidiie lmcimlir 
komunitet fetar58. Lidhsp ke iërë çëqhrje, dsher nmhsap qe deiperi 
i tirir 1923 i napanpil Kmdir rë apdhqhëk Citij qhoinrap. 

Rpsga oë ldmoi Zmgs qi kiliqrëp i Bpeldqhëk i aqaj imhe, gjeri 
nëpipahjel e kwqjikalëte nmp s isldëpqhrsa lga mprmdmiqër dhe 
iarmjiiër rë cijër delmlcmlil jildjel e ljë imlrpmjji rë ppenrë 
qhrerëpmp kbi isjrer dhe qhiejjel e lmpkate isqhrerseqe oë 
gapalrmlil jipilë ferape. Më ke fmpcë s isldëpqhrsal lmpkar kbi 
imlrpmjjil e rë kipate ferape lga ala e fsliqimlapëte nsbjiië dhe 
sidomos nevoja e kiparikir oetepirap nëp dpejrseqir e isjrir, qi 
isqhr nëp sqhrpikil e derwpëq që rwpe. Si iarmjiiër, aqhrs edhe 
mprmdmiqër ialë letmjë r’i irhejlë qwrë lga telder e rjepa nëp 
qigspikil e dpejrseqte rë isjrir, dsie oelë qe ia ljë npspje fape rë 
tmgëj qi rë piqhrapëte qhoinrapë, aqhrs edhe rë qekilapete nëp 
formimin e klerit.  

Kpiriiar ldaj iërwpe teldikete, s bëlë qhiai nëp ppëxikil e Zmgsr 
lga nsqhreri lë tiril 1924. Nsi oe e paqrir oë ipwelgpirja e dpejrsap 
aso kohe nga peshkopi ortodoks Fan Noli e gjeti piiël e ter rë fmprë 
rei Vepis iarmjii, natapëqiqhr qe terë Zmgs oe tepimp, dhe lë Jsgsl 
mprmdmiq, lë xmlar isfirape ke Gpeoilë. 

Gjirhqeqi ia diqa apqwe rë rjepa oë i qhrwjlë imkslirer ferape rë 
nëpqhrarel ke deiperil59. Si naqmjë e lgjapjete ldëpimkbërape 

                                                                                                           
Shoinëpiqë, lsi ëqhrë niiaqsp teçalria jidhsp ke kappëteqhjer e rjepa rë 
lëlqhipsapa lga telder e Lildjeq iqh imksliqre dhe xhtijjiker e ksldqhke oë 
jildil lga lëlqhipiki i kappëteqhjete ke imkslirere rë ldpwqhke ferape, nëp 
kë renëp rë napaqhiisapa lë Ksqhrersrël e tirir 1999, npa, napa bmrikir rë 
artikullit: La Commissione statale per i rapporti con i Culti.  
58 Mbi etmjsikil e imlcenrir jspidii nëp beqiker ferape, qhih: G. CIMBALO, 
Ilregpaciól de jmq kigpalreq: sl Iqjak njspaj napa Esptena (Reejabmpaciól de jmq 
rascos ordinamelrajeq de ja lmciól de “csjrm” w de “cmlfeqiól pejigimqa” deqde ja 
perspectiva de la UE), Eqrsdimq qmbpe ja ilregpaciól de jmq ilkigpalreq, (Enrique 
Ájtapex Cmlde – Ala Mapía Sajaxap deja Gseppa Dipecrmpeq), Madpid Ilqrirsrm de 
Depechm Púbjicm Ulitepqidad Rey Juan Carlos, 2010, 75-98. 
59 Lidhsp ke iërë oëldpik, dëqhkmjlë imlgpeqer e imkslirerir Beiraqhial dhe 
kwqjikal Sslir, is kiparmhel qrarsrer oë fjaqil nëp nëpqhrarjel e oaprë dhe rë 
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lidhsp ke tëjjaxëpirë iqjake, imkslireri beiraqhial e ia rë 
letmjqhke rë fmpcmjë idelrireril e ter dhe rë oaprëqmjë dajjikil ke 
mpgalixarar e beqikir iqjak, omfrë edhe bpelda Shoinëpiqë. Pëp r’ia 
appirsp iëqaj, iëpiml kbëqhrerje lë deiperil e tirir 1923 qa i nëpier 
larwpëq jspidiie rë imkslirerir ferap dhe rhëpper ke 9 imppii 1924, 
npalë reoeq që Tmkmppir, imlgpeqil e rij rë dwrë oë tjepëqml dhe 
kiparml qrarsril e pi rë beiraqhiljte, is lë leler 1-3 rë rij 
qaliqimlmher oelëqia e rwpe e natapsp lë bpeldëqi rë islamit, duke 
s dajjsap iëqhrs edhe lga imkslirerer e rjepa kwqjikale rë teldir. 
Kmlgpeqi, naqi teldmqi rë ldëprmlre reoelë e kadhe oë dm rë 
qhëpbelre qi qeji e Kpwegjwqharëq dhe e Këqhijjir Arëpmp Beiraqhial 
rë Shoinëpiqë, ekëpmi, lë sdhëheojel e rë gjirhë beiraqhiljte 
bpelda dhe jaqhrë teldir, Këqhijjil Arëpmp60. 

Kmlgpeqi s kbajr rhsajqe ljë ksaj naq fmpkikir rë Qetepiqë që 
Pëpimhqhke Dekmipariie rë dpejrsap lga Fal Nmji, e cija xgjari 
terëk gjaqhrë ksaj. Në dhjermp rë tirir 1924 Zmgs s piirhwe lë 
Shoinëpi ke ldihkël e Jsgmqjjatiqë61, ppëxmi Fal Nmjil dhe 
oetepilë e rij dhe ke 25 jalap 1925 s qhnajj qëpiqh Rensbjiia e 

                                                                                                           
nadiqisrseqhke rë që dpejrëq që bpeldqhke rë imkslirerete ke gjeldjel e re 
jspidiie rë ipijsap. Showpriki i qrarsrete la mfpml rë gjirha ejekelrer nëp ljë 
pidikelqimlik, lë kmq ljë nëpgëljeqhrpik rë ideqë që nëphansp gjepëqiqhr keq 
qrsdiseqte rë hiqrmpiqë qhoinrape jidhsp ke tjepël e tëprerë rë pefmpkate rë 
kbperir Zmg lë kappëdhëlie ke imkslirerer ferape, çia e dëqhkml fairi oë 
napiker e nëpkbajrspa lë rm, s pikmpël lë këlwpë rë natapsp lga imkslirerer 
ferape isp iërm firsal jipilë nëp r’s piimlcenrsap. Pëp rë gjirha iërm qhih: R. 
MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., passim. 
60 Komuniteti Neni. 1. – Komuniteti Bektiashian që përbëhet prej ashikave, 
muhibane, Varfe, Ater e Gjyshër ashtë Komuniteti independent në fenë 
Muhamedane ; dhe besimi mbetet trashgim sipas regullit të teçalrë. Neni. 2. - 
Nga Komunitetet e tjerë kurrë kush si ndërhyn në të drejtat e përgjithëshme 
(morale dhe materiale) të këtij Komuniteti. Neni. 3. – Ky komunitet dashurohet 
me të gjithë vëllezërit Muhamedanë sinqerisht, kur se nuk i bëhet kundërshtim 
në të drejtat e përgjithshme. Neli. 1. Kmkslireri beiraqhial nëpbëher lga 
ashikavë, kshibale, Vapfe, Erëp e Gjwqhëp dhe ëqhrë ljë imkslirer i natapsp lë 
bpeldëqi rë kshakedalëte; beqiki i rwpe ëqhrë ljë ppegsjj i teçalrë. Neli. 2. 
Kmkslirerer e rjepa lsi ldëphwjlë lë aqljë paqr lë rë dpejrar (kmpaje dhe 
karepiaje) rë iërij imkslireri. Neli. 3. Kw imkslirer sqhoel daqhakipëqi rë 
qiloeprë isldpejr rë gjirhë tëjjexëpte rë imkslirerete rë rjepa kwqjikale, isp 
ijm lsi bie ldeqh ke rë dpejrar e nëpgjirhqhke. 
61 Qetepia ppëxmher lga baldar e apkarmqspa rë Ahked Zmgsr, lël kbëqhtetjen e 
oetepiqë jsgmqjjate. S. BENAR., Fal Nmjil, qiç e iak ljmhsp, Dirspia, Tipalë, 1997. SH.BeHar,
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Shoinëpiqë, oë dm rë xgjaqë depi ke 1 qhrarmp 1928. Kpwerap i 
oetepiqë s ekëpsa Ahker Zmgs i ciji kbalre ljëimhëqiqhr edhe 
derwpël e Ppeqidelrir rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë dhe rë Kpwerapir 
rë Këqhijjir rë kiliqrpate62.  

Ndëpimhë s kiparsa ljë qrarsr i pi oë lsi qmjji ldmljë ldpwqhik 
dmkerhëlëq lë çëqhrjel e kappëdhëliete ke isjrer. Në lelil neqë 
rë rij pinmhmher qe qhreri lsi idelrifiimher ke ldmljë fe, rë gjirha 
beqiker dhe ferë peqneirmhel, gapalrmher jipia e sqhrpikir rë isjrir 
dhe qe nëpiarëqia ferape lsi ldiiml lë gëxikil e rë dpejrate 
civile63. Lidhur me komunitetet fetare, neni 120 siguron njohjen 
lga ala e qhrerir rë rë gjirhë nepqmlate kmpajë oë e ialë firsap 
iërë qrarsq lë këlwpë rë jigjqhke64. Kjm bël oë rë qhrmher ilrepeqi 
lga ala e imkslirerete ferape nëp haprikil e ljë qrarsri oë 
ksldëqml jipilë dhe natapëqilë e sqhrpikir rë beqikir. Ppmbjeker 
jidhsp ke sqhrpikil e jipiqë dhe nëpiarëqiqë që ldpwqhke ferape 
dsier qe jalë faqhirsp, çia e dëqhkml tëkeldja e naiër oë s 
isqhrmher arwpe, fajë edhe efeirqhkëpiqë që deiperir kbi ljmhjel e 
nepqmlajirerir jspidii citij. Ppaldaj, ke r’s qrabijixsap ljëfapëqmj 
gjendja politike, komuniteti Sunit e qheh rë sdhëq rë kbjedhë kë 

                                                 
62 Srarsri i pi i Rensbjiiëq nëpbëhej lga 142 lele, rë ldapa lë 4 ipepë. Psqhreri 
jegjiqjarit i raimlre napjakelrir oë nëp hepë rë napë nëpbëhej lga dw dhmka: 
Dhoma e densrerëte ke 57 alërapë dhe Selari ke 18 qwpeqh. Vihej lë dsije 
nsqhreri i ipesr rë qhrerir, Ahked Zmgsr, oë iqhre Ppeqidelr i Rensbjiiëq dhe 
Kpwerap i Këqhijjir rë Miliqrpate, i xgjedhsp nëp 7 tjer. Pm aqhrs, s lgpir ljë iëqhijj 
nëp imlrpmjjil e filalcate dhe s qhnajj natapëqia e nsqhrerir gjwoëqmp. Në 
tjepëqikil e nëpgjirhqhëk, i napë lga jaqhrë, iw kmdej i lgjalre arij rë Shrerete 
rë Baqhisapa. Pmp, nm ra qhmhëqh ke tëkeldje, ai iiqhre kë qhskë rinaper e 
kmdejir fpalcex rë tirir 1875. Gjirhqeqi, dsher rhëlë oë, ldpwqhe lga kmdeji 
fpalcex, qrarsri qhoinrap i tirir 1925 lsi appiri rë tilre lë jerë ljë qiqrek rë 
oëldpseqhëk napjakelrap. Srarsri lsi gapalrmlre kbpmjrje ldaj qjejjjete 
asrmpirape. Në fair, oë lë dhjermp rë tirir 1925, Zmgs kiparmi ljë jigj oë 
napaqhiimlre qhrwnjel e çdm ldëpkappjeje npmnagaldseqe isldëp oetepiqë dhe 
lgpiri ljë gjwiarë rë teçalrë lë dmpë rë që cijëq jëqhmi apkiorë e ter nmjiriië. 
Rperh reiqrir rë qrarsrir rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë rë tirir 1925, qhih: Statuti 
themeltar i Rensbjiiëq Shoinrape. http://licodu.cois.it/567/view.  
63“Apr. 5. Rensbjiia Shoinrape q’ia fé xwprape. Të gjirha fér e beqiker jalë rë 
ldepseke dhe jipija e sqhrpikir dhe e npairiiikir rë jaqhrëk rë rwle âqhr e 
qigspseke. Feja lsi ksld rë fmpkmjë nelgike jspidike me as-lji këlwpë. Fér e 
beqiker isppqeqi lsi ksld rë nëpdmpel nëp oëjjike nmjiriie.” Ibidem 
64 “Apr. 120. Shreri ljeh nepqmla kmpaje rë ipijseke kbaq jigjëq.” Ibidem 
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26 imppii 1925 imlgpeqil e dwrë rë rij, gjarë rë cijir kiparmher qrarsri 
i ri65.  

Kmkslireri dpejrmher lga Këqhijji Ssnpek i Shapi’a-q, ke qeji lë 
ipweowrer, is xhtijjmher edhe imlgpeqi. Kërs iëkbëlgsjer nëp 
ndarjen nga islami tupi, ldiisap edhe lga qhiapiiki npej derwpëq i 
Cheikh-ul-islam-it nga Mustafa Qemali, quajtur ndryshe Ataturk. 
Ppaldaj, kwfris i nëpgjirhqhëk oë dm rë nëpfaoëqmjë imkslireril 
dsher rë ierë kmpaj rë qniiarsp, fmpkikil e dshsp ferap dhe rë 
fjaqë gjshël qhoine. Alërapër e iëqhijjir rë Shapi’a-s zgjidhen nga 
imlgpeqi, oëldpmjlë lë derwpë nëp iarëp tjer (leli 10) dhe ekëpiki 
i rwpe iëpiml kiparikil e Ppeqidelrir rë Rensbjiiëq. Dpejrseqir e 
imkslirerir, kwfriljrë, fsliqimlapër e imkslirerir dhe ara oë 
dpejrmjlë jsrjel dsher rë ielë qhrerëqi qhoinrape dhe rë këqmjlë 
algjiqhrel nëp rë qigspsap imksliiikil lë litej ldëpimkbërap. 
Pëp iërë oëjjik napaqhiimher hanja qa kë qhnejr e ljë kedpeqeje lë 
Tipalë is dm rë qrsdimher qi hiqrmpia e teldir, aqhrs dhe gjshër e 
huaja (leli 44). Këqhijji dsher rë qigspmjë bmrikil e jibpate dhe rë 
petiqrate rë imkslirerir. Cijëqirë oë iëpimhel nëp alërapër e 
iëqhijjir jalë nm arm oë iëpimhel nëp alërapër e mpgalete rë 
decelrpajixsapa rë imkslirerir. Srarsri napaqhiiml derwpar e 
myftinjve (leli 17, 26) oë teç rë rjepaqh dsher rë nëpisjdeqel nëp 
kedpeqerë lël jspidiiqimlil e rwpe, rë qhnëpldapa lë imkslirerer 
ldëp pperhe, rë cijër nëpbëhel npej jm kë nai qe ljëoild fakijjeqh. 
Kmkslirerer jmiaje gpsnmhel lë litej ipahilaqh e iërm lë litej 
kombërap. Srpsirspa mpgalixseqe, baxsap kbi reppirmpil, dëqhkml 
ppëljmqjel dhe nëphanjel e gjepë rë iërij imkslireri lë teld. 
Srarsri kepper edhe ke Vaiëfer, dpejrseqi imkbërap i rë cijir ëqhrë 
alërap i që dpejrëq që Këqhijjir Enpmp rë Shapi’a-q dhe ia nëp derwpë 
rë kbpmjë kmpajil e alërapëte rë imkslirerir (leli 28), r’s qigspmjë 
kbëqhrerje rë tapfëpte dhe rë gjirha tenpikrapite qhmoëpmpe, edhe 
lënëpkjer imlrpmjjete oë sqhrpml kbi bijalcil e taiëfete. Një 
ldëp niiar iwçe rë ppegsjjmpeq ëqhrë kbapëtajrja e taiëfete dhe 
tenpikrapia e rwpe, kbapëqhriki i rwpe, imlrpmjji i bijalcir dhe 
inventari ekonomik (27-44). 

Saliqimlmher, iëqhrs, iajiki nëpfsldikrap i kbapëqhrikir rë 
taiëfete lë dmpë rë imkslirerir ferap, i ciji e nëpdmp arë nëp 

                                                 
65 Statuti i Trupit (Xhema-arir) Mwqjikal Shoinërapë, (Tipalë, kë 26-VII-925.), 
http://licodu.cois.it/625/view 
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psajrjel e imheximlir rë bpeldqhëk, dsie sqhowep ldjeljël e 
nëpiarëqiqë dhe rë detmrqhkëpiqë që beqikrapëte, edhe fajë 
qhëpbikete rë mfpsapa.  

Edhe nqe lsi qhnpeher oapraxi gjëisldi, jeki rë keldikir qe, lë 
kslgeqë rë ljë elri qhrerëpmp nëp kbjedhjel dhe adkiliqrpikil e 
rë apdhspate lga xaiari, i kberer imkslirerir rë nëpisjdeqer qi nëp 
tenpikrapirë e isjrir, aqhrs dhe nëp adkiliqrpikil e naqspite rë 
taiëfete lë qhëpbik rë beqikrapëte66. Këqhrs, fijjml rë kappë rpajrë 
teçalëqia e iqjakir qhoinrap, oë tiqher ke rinape dajjseqe rë ljë 
islaki rë qhrpipë lë reppirmpil espmnial e teçalëpiqhr lë Bajjial, is 
iqjaki lsi ëqhrë fe qhrerëpmpe67.  

Së fsldi, qrarsri diirml lmpkar nëp xhtijjikil e imlgpeqir, dsie 
nëpcairsap lskpil e dejegarëte ke panmpril 1 nëp 15.000 tera. Nsi 
ldpwqhmjlë iëpieqar nëp nëpkbsqhjel e ipirepete rë rijja qi: kmqha 
(jm kë nai qe 25 tjeç), qhrerëqia, ljmhja e gjshëq, rë oelër i 
nadëlsap dhe pensracimli i kipë. Kmlgpeqi napaqhiiml imlrpmjjil 
dhe verifikimin e bilancit, miraton dhe verifikon rregulloren, 
kiparml ldpwqhiker lë qrarsr ke qhskicë isajifiiseqe 2/3 e 
ialdidarëte, qhowprml dhe imlrpmjjml teldiker e Këqhijjir rë japrë 
dhe adkiliqrpikil e taiëfete; që fsldi, arwpe oë nslmjlë nëp 
imkslireril, qrarsri s ldajml rë xhtijjmjlë airitirere oë biel ldeqh 
ke tenpikrapilë ferape. Kmlgpeqi, nm aqhrs, xgjedh Këqhijjil e 
imlrpmjjir rë nëpbëpë lga 9 alërapë, ljë nëp çdm npefeirspë; ai 
lgapimher ke iërë derwpë ldepi dhe lë kbjedhjel oë xhtijjmher 
ljë hepë lë tir, ke 1 kaj, ipwel derwpar oë i napaqhiiml qrarsri. Kw 

                                                 
66 Fairi oë qhreri pefsxml rë kbjedhë raiqël e xaiarir, nëpbël ljë dëqhki rjerëp 
jidhsp ke larwpël jaiie rë qhrerir qhoinrap. Lëkmqha pirsaje, oë nëpbël ljë npej 
neqë qhrwjjate rë iqjakir, kepp larwpël e ljë tenpe ipweiënsr ferape dhe qi e rijjë 
ia rë bëjë terëk ke imkslirerer e teçalra ferape, rë cijër e tëlë lë qhëpbik rë 
kiqimlir rë rwpe lë qhmoëpi. Lidhsp ke xaiaril, qhih : F. CASTRO, Diritto 
musulmano, in Digesto nelle discipline privatistiche:sezione civile, Torino, 
UTET,1994, vol.6, 290 ss; ID., Il modello islamico, Torino Giappichelli, 2007. 
67 Në rhejb, ieki rë bëjkë ke ljë ppegsjj, i ciji jejml këlwpël e rë jersapir qinaq 
napikete rë iqjakir, is egxiqrml ljë hanëqipë isjrspmpe dhe qhmoëpmpe e kbpmjrsp 
jspidiiiqhr dhe e xmrëpsap lga kwqjikalër, rë cijër ialë qrpsirspël e rwpe ferape 
rë natapsp dhe gëxmjlë ksldëqilë e rë jersapir lë peqneir rë njmrë ke lmpkar e 
ispalir, lë isadpil e jipiqë ferape, jipiqë që npmqejirixkir, njspajixkir ferap dhe 
rmjepalcëq: hanëqipa is ia teld nëp iqjakil njspajiqr. Pëp kë qhskë qhih: A. AAMI 

A. ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, (lël isjdeqil e 
Marta Arena-s), Roma, Carocci, 2008, f. 517-546.  



52 
 

statut i jep fizionomilë dhe rpajrël nëpfsldikrape imkslirerir 
iqjak Sslir rë Shoinëpiqë dhe qaliqimlml fsldil e faxëq që 
rhekejikir rë imkslirerir iqjak lë teld.  

Siç dm rë qhmhik lë tijik, imkslirerer kë rë tmgja qi ai i Ajetirëte, 
erj., dm rë bëhel njeqë e ljëpir npej dw gpsnete kë rë këdhelj rë 
kwqjikalëte68.  

Ndëpimhë, ipixa nmjiriie e derwpml Nmjil, rë dëlsap raqhkë ke 
tdeije lga Zmgs, rë jëpë Shoinëpilë dsie ipijsap iëqhrs ljë 
bmqhjjëi rë kadh bpelda Kiqhëq mprmdmiqe e cija nm iëpimlre 
asrmoefajilë e ter, nmp lë kslgeqë rë ldjeqhke rë eniqimnëte oë 
dshej rë ldiolil iërë çëqhrje69. Paq imlgpeqir rë napë rë 
mprmdmiqëte qhoinrapë, Patriarku Eiskelii i Kmqraldilmnmjëq 

                                                 
68 Shoinëpia, aqhrs qi i gjirhë Bajjiali depi lë Alarmji, ëqhrë ljë teld is gjëjjijlë 
diqa tëjjaxëpi iqjake. Shih: G. CIMBALO, Le cmlfpareplire”…cir., passim 
69 Asrmoefajia is dha, jm na isldëpqhrike, rë gjirha teldete ke qhskicë 
mprmdmiqe oë dmjël lga qhnëpbëpja e Pepaldmpiqë Oqkale, edhe nëp qhiai rë 
lidhjes mes juridiksionit kiqhrap dhe reppirmpir rë qhrerir. Në diqa paqre, qi kë 
ekbjekariis, ai i Bsjjgapiqë dhe iiqhëq mprmdmiqe bsjjgape, jëqhiki i asrmoefajiqë, 
oë s bë qhskë imhë kë napë pëlieq që nepaldmpiqë, iiqhre qhiairsap jm nai 
nmjekiia. Gjarë Pepaldmpiqë Oqkale (1453-1923), rë gjirhë Oprmdmiqër, balmpë rë 
Pepaldmpiqë, na aqljë nëpjaqhrik, iqhil lga niiënakja citije, lël nsqhreril citij 
dhe iiqhrap rë Parpiapisr që Kmqraldilmnmjëq, rë ekëpsap ke deiper rë Ssjjralir 
dhe rë osajrsp milet bashi, pra ethnarca apo kryetar i kombit. Në fsld rë 
qheisjjir XIX, imkslireri bsjjgap, ke kbëqhrerjel e dinjmkaciqë psqe, ia dmji rë 
keppre lga Ssjjrali ljë deiper, i ciji i ljihre bsjjgapër qi imkb i ldpwqhëk lga ai 
gpei, nëp naqmjë bsjjgapër lsi i lëlqhrpmheqhil kë Parpiapianës së 
Kostandilmnmjëq, nmp nëpbëlil ljë kijer kë tere, rë rhekejsap lë tiril 1870. 
Kiqha mprmdmiqe bsjjgape, e iiqhre firsap asrmoefajilë oë lë qheisjjil XI, nmp 
raqhkë bsjjgapër lsi imlrpibsmlil kë nëp filalcar e adkiliqrpsapa lga Falapi, 
nmp i nagsalil raiqël Ssjjralir lënëpkjer kijerete rë rwpe. Piiëpiqhr nëp iërm 
apqwe, ineqhitiljrë gpeië rë Parpiapisr rë Kmqraldilmnmjëq kbjmdhël lë tiril 
1872 ljë qilmd is s dëlsa natapëqia e bsjjgapëte, ke nmhikil oë ara dsal erlilë 
e tyre (phylo – i dashur + ethnos – imkb) kë qhskë qe Kpiqhril. Patapëqiqhr 
iëqaj, erlia, qinaq lmpkate rë Kiqhëq mprmdmiqe, nëpbël ljë npej napikete baxë rë 
mpgalixikir rë iiqhëq. Silmdi gpei i tirir 1872 e qhnajji daqhspilë nëp imkbil qi 
hepexi, nmp, depi kë qmr, aqljë asrmpirer rjerëp i Kiqhëq mprmdmiqe nuk e ka njohur 
iërë teldik. Në fair, ialmli 34 anmqrmjii nmhml qe “ineqhitiljrë e ljë imkbi 
(erhlmq) dsher rë dilë qe isqh ëqhrë i napë ldëp ra, dhe dsher ra ljmhil arë qi 
ipwerap; rë kmq ldëpkappil aqgjë ke pëldëqi na e ljmfrsap, dhe qeciji je rë qhmhë 
terëk nslër e dimoexëq dhe rë fqharpate lë tapëqi rë rij, nmp na ldëpkappë aqljë 
nslë rë pëldëqiqhke na jajkëpsap rë rjepër”. Pëp kë renëp qhih:G. GRIGORITA, Il 
concetto di ecclesia sui iuris. Ul’ildagile qrmpica, gispidica e calmlica, Roma 
2007, passim. 
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iiqhre npalsap r’s ljihre arwpe qrarsqil e iiqhëq asrmlmke, dsie i 
hansp ppsgë iëqhrs cejebpikir rë jirspgjiqë lë gjshël imkbërape 
dhe xgjedhjeq që npifrëpiljte teldaq, ke isqhril e terëk oë rë 
njihnin autoritetin e Patriarkut Eiskelii, i ciji sqhrpmlre rë 
dpejrël e ekëpikete episkopale. Nga ala rjerëp, Kiqha mprmdmiqe e 
Shoinëpiqë tenpmlre lë ljë teld ke qhskicë kwslimane, prandaj 
jildre letmja e sqhrpikir rë imlrpmjjir lga ala e Falapir rë 
hiepapiiqë, lë këlwpë oë ekëpiker episkopale rë kmq 
isqhrëxmheqhil lga nsqhreri nmjirii70. Qetepiqë qhoinrape lsi i 
nëjoelre ijm gjë, jm terëk qenqe lë teld rë ekëpikir rë ljë 
peshkopi rjerëp mprmdmiq qi rirsjjap dimoexe lë Shoinëpi, npefepmhej 
irhiki i Nmjir lga kbëqhrerëqir e asrmoefajiqë që iiqhëq qhoinrape, 
nmp edhe qenqe kbajrja e jidhjete rë lgsqhra ke Falapil i 
ksldëqmlre Gpeoiqë, oë qwlmlre reppirmper e Enipir rë tepisr, rë 
sqhrpmlre ljë ldiiik rë fmprë kbi nmnsjjqilë e xmlate ke gjshë 
dhe isjrspë gpeie, lënëpkjer eniqimnëve gpeië, ke ldëpkjerëqilë 
e Patriarkalëq. Asrmoefajia e mprmdmiqëte qhoinrapë lsi iqhre 
rhjeqhr ljë çëqhrje iiqhrape dhe qhniprëpmpe, nmp iiqhre ljë 
dinamixëk rë fmprë nmjirii, çia e dëqhkml dhe fairi oë lë bpeldëqi 
rë imkslirerir mprmdmiq fmpkmhel dw fpaiqimle: i aqhrsosajrspi 
“imkbërap” dhe ai npej npm Parpiapialëq. Kjm ëqhrë apqweja oë e 
qhrwl oetepilë rë ldëphwjë, dsie lvirsp hiepapiilë e Kiqhëq 
ortodokqe qepbe rë qigspmjë ekëpikil e ljë neqhimni lë Shoinëpi 
dsie nëpfirsap lga npalia e ljë naiice qepbe lë tepi rë teldir. 
Paqmja dm rë iqhre e dwfiqhrë: rë qhrpilre ldiiikil e iëqaj Kiqhe lë 
Shoinëpi, lë dëk rë aqaj rë Kmqraldilmnmjëq dhe rë qhiënsqre lga 
falapi Kiqhël mprmdmiqe qhoinrape, çia dm rë qigspmlre firikil e 
asrmoefajiqë71. Një iëpieqë e rijjë s kipënpir dhe ineqhiti i pi Viirmp 
kbëppil lë Shimdëp nëp r’s isjdeqsp nëp naiicël qepbe lë iërë 
owrer dhe lë pperhilar e rij72. 

                                                 
70 Falapi (rspo. Felep) ëqhrë jagjia is ppilre oëkmri Parpiapiana Ekumenike e 
Kmqraldilmnmjëq dhe nëpdmper qi qilmlik nëp rë ekëprsap iërë ilqrirsciml 
kishtar. 
71 Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Siknmqisk, Tipalë 19 qhrarmp, 1992, 
Tipalë, Aiadekia Shielcate e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë,1993; R. MOROZZO DELLA 

ROCCA, vep. cit, 44-62. 
72 Në Shimdëp dhe pperhilar e qaj iiqhre ljë naiicë qepbe dhe kajaxexe npej pperh 
6000 teraqh. Një imkslirer rjerëp kilmpirap, ke pperh 30000-50000 balmpë e 
nëpbëlil pskslër; gpeiër, lga ala rjerëp, iqhil ljë imkslirer kë i gjepë 
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Qetepia ldëphwpi tek Fanari, i ciji ldmdher lël npeqimlil e 
dinjmkaciqë irajiale dhe rë fsoite rë rjepa rë ilrepeqsapa rë 
pengonin qrabijixikil e Shoinëpiqë73 dhe ta mbanin si gur shahu 
oetepilë qhoinrape, nmp dsie oelë qe Parpiapkana Ekumenike nuk 
ia kmpi napaqwqh iëpieqar, oetepia tendosi rë qhfpwrëxmjë kjerer oë 
i ofronte jegjiqjacimli imkbërap kbi imkslirerer ferape, lë këlwpë 
oë rë appijë ljë qrabijixik kë rë oëldpseqhëk. Këqhrs, s iëpimher 
imkslirerete ferape rë haprmjlë qrarsrer e peja dsie e tëlë rheiqil 
tek karakteri i tyre kokbërap, rei pmji i rwpe qi gapalr rhekejmp i 
imknairëqiqë imkbërape dhe rei letmja nëp r’i oëldpsap beqlii 
rpadirëq nmnsjjmpe dhe jspidiie qhoinrape. Kërë e ksldëqml 
kipariki i ljë jigji rë pi kbi imkslirerer ferape oë të lë xbarik 
dekretin e vitit 1923 i cili i njeh komunitetet si personalitete 
juridike civile. 

Ndëpimhë oë iw npmnmxik i oetepiqë kepp nëjoikil e qslirëte, 
beiraqhiljte dhe mprmdmiqëte, rë cijër s nëpgjigjel nmxiritiqhr 
iëpieqate rë rij, tëqhripë rë gjejë nëjoikil e Kiqhëq iarmjiie, e cija 
iëpiml rë kbajë jidhjer ke Rmkël dhe rë psajë iapairepil e iiqhëq 
universale74. Pmxicimli i qaj gjemgpafii qi ljë teld keq Lildjeq dhe 
Pepëldikir e bël rë naqhkalgqhëk tapëqilë e qaj ldaj Sejiqë që 
Sheljrë, e cija e qheh ke ilrepeq qrparegjii tenpikrapilë e 
kmlqmjidikir dhe qhrpipjeq që iarmjiçixkir lë Shoinëpi. E 
terëdijqhke nëp kalgëqirë e ijepir rë pirir jaril, Sejia e Sheljrë dm 
r’sa beqmjë, edhe nqe na pexsjrar, kspgjëte rë Abaciqë që 
Grottaferrata-q derwpël e npmqejirixkir dhe rë slgjijjëxikir lë 

                                                                                                           
kilmpirap i teldmqsp lë Jsg rë Enipir, ipahilë kjafr e jaiksap lga Gpeoia, e cija e 
iiqhre nsqhrsap sqhrapaiiqhr gjarë tirete 1919- 1921. R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. 
cit, 54. 
73 Shih: R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit, 63 e l. 129, i ciji pildëprml lgjapjer e 
bpeldqhke rë iiqhëq mprmdmiqe rë natapsp rë Shoinëpiqë dhe legmciarar e 
oetepiqë qhoinrape ke Falapil, ke oëjjik heojel e nelgeqate nëp kiparikil e 
tomos-ir nëp ljmhjel e asrmoefajiqë, dsie qhfpwrëxsap kappëdhëlier dinjmkariie 
italiane dhe franceze. 
74 Dsher kbajrsp napaqwqh gjeldja e teçalrë e Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi, që cijëq 
i iqhre iknmlsap piri jaril, niiëpiqhr nëp ra kbajrsp qa kë japg rë oe e ksldsp lga 
Oprmdmiqër dhe lga çdm ldiiik i ksldqhëk i rwpe. Kjm xgjedhje nëpjermhej qi ljë 
teldik japg rpadirëq teldaqe, qidmkmq lë reppirmper e balsapa lga kwqjikalër 
dhe mprmdmiqër oë, lë iëldtëqhrpikil dhe qwliker e iiqhëq që Rmkëq, dsheqhil 
slgjijjixsap, ao kë renëp isp hiepapiia iiqhrape ekëpmhej dipekt nga Roma dhe po 
lga Rmka tilil alërapër e spdhëpate ferapë, qidmkmq fpalçeqialër dhe jexsirër. 
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njeqël oeldpmpe rë jsgsr rë teldir. Mspgjir baxijialë rë iëqaj 
abacie, rë rhekejsap neqëdhjerë tjer napa qhixkëq oë çmi lë 
ldapjel keq iarmjiiëte dhe mprmdmiqëte (1054), ialë oelë gjirhljë 
rë baqhisap ke Kiqhël e Rmkëq, ldmlëqe ialë psajrsp piril 
bizantin dhe tradirël e kalaqripete rë Lildjeq, lga e iiqhil 
mpigjilël. Pëp iërm teçmpi, kspgjir e abaciqë s çksal lga Sejia e 
Sheljrë qi kë rë nëpqhrarqhkir nëp rë npediisap iarmjiçixkil lë 
rmiël qhoinrape, is pshej e fmprë rpadira jirspgjiie gpeim-bizantine. 
Piië ipweqmpe nëp denëprikil e rwpe lë reppirmpil qhoinrap oe 
faksjjia e adkiliqrpsap npej rwpe lë Vjmpë75. 

 

                                                 
75 Pëp kë renëp qhih: L. ANGELI MURZACU, Returning home to Rome. The Basilian 
monks of Rottaferrata in Albania, Grottaferrata, Αναλεκτα Κρυπτοφερρησ, 2009., 
111- 170. 
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1. 4. Monarkia e Zogut dhe institucionalizimi i komuniteteve fetare  

 

Mipariki i isqhrersrëq që tirir 1928 dhe teldmqja e Mmlapiiqë që 
Zogut76 qhëlsal fijjikil e ljë rpalqfmpkiki rë qhnejrë rë qiqrekir 
qhoinrap, i ciji s najiq ke imder e tera e teçalëpiqhr ke Kmdil e 
napë Citij rë qaj77. Me 9 imppii 1929, ke npmnmxik rë ipwekiliqrpir, 
s kiparsa ljë deiper i pi kbi fmpkikil e imkslirerete ferape, i ciji 
nëpkbal diqnmxira oë s ksldëqmjlë arwpe firikil e nepqmlajirerir 
jspidii dhe kiparikil e qrarsrete qi dhe ppegsjjmjlë tenpikrapilë e 
tyre78, dsie s kbëqhrersp edhe lë leler 450-451 rë Kmdir Citij nëp 
çëqhrje jidhsp ke nepqmlar kmpajë79. 

                                                 
76 Edhe nqe lë lelil 141 rë Srarsrir rë tirir 1925 rhsher qe fmpka e Rensbjiiëq lsi 
ksld rë ldpwqhmher, lë tiril 1927, Aqakbjea Ksqhrerseqe, tspi dmpë kbi rë, dsie 
e ldpwqhsap qrarsril, dhe kë naq qhnëpldas napjakelril (12 oepqhmp 1928) dhe 
vendosi Mmlapiilë, dsie e qhnajjsp Ahked Zmgsl, Mbper rë qhoinrapëte, kë 22 
lëlrmp 1928. Srarsri i pi i haprsap lga Mmlapiia qhoinrape, edhe nqe jaii (keoë 
beqiker ferape lsi ksld rë nëpdmpel nëp oëjjike nmjiriie anm nëp rë ldëprsap 
napri ferape dhe aq nëp rë ialdidsap dpejrseqir ferapë lë nmqre nmjiriie), 
kegjirharë i derwpmi densrerër rë bermhel napa Zmrir. 
77 Së napi, s ldpwqhsa Kmdi Pelaj i tirir 1928, pedairiki i rë cijir s bë lga Tepelc 
Tmçi. Më naq edhe Kmdi Citij (1929) dhe Kmdi Tpegrap (1932). Kmdi Citij ishte mjaft 
kë i kmdepsap qe e dpejra isqhrerseqe e që qhisapëq, naqi pikeppre dhe 
nëpnslmlre diqa xëpa rë ialslir. Ai s ldëprsa kbi Kmder ijaqiie rë imhëq, ljë 
ldëp rë cijër iqhre Kmdi i Nanmjemlir, nmp edhe kbi Kmdil Citij irajial rë tirir 1865 
dhe atij zticepial. “...ljë njeqë e kipë e iërij imdi, iqhre rhsajqe pinpmdhik i njmrë i 
reiqrete jspidiie kë rë kipa espmniale, nëp slifiiikil e që dpejrëq npitare. Kmdi 
tregtar u hartua nga profesori i shquar, Vivante”. F. Jacmkmli di Sal Satilm, La 
nmjirica dejj’Italia in Albania nelle testimonianze del Luogotenente del Re, cit. 
170. Edhe nqe kmdeji iqhre espmnial, ppegsjjiki i diqa çëqhrjete iqhre ipejr 
mpigjilaj dhe peqneirmlre rinaper e që dpejrëq qhoinrape, qidmkmq jidhsp ke 
çëqhrjer fakijjape, is tiheqhil kë qhskë lë dsije jidhjer ke ppegsjjar ialslmpe. 
Lidhsp ke iërë, qhih: S. Vijjapi, Le cmlqsersdili gispidiche dejj’ Ajbalia, Roma, 
Smcierà ed. dej Libpm irajialm, 1940, 75-110. 
78 Dekret-Ligjë kbi Fmpkikil e Kmkslirerete Ferape, 9 Korrik 1929, 
http://licodu.cois.it/413/view  
79 Neni 450. Këqhijji Miliqrpsep, kbi npmnmxikil e npefeirspëq dhe kbaqi rë kappë 
keldikil e iëqhijjir rë baqhiiqë dhe rë ldëgjmjë asrmpireril e enëpk rë 
fmldacimlir, kslder ke kmdifiise mpgalixikil e fmldacimlir, isp ijm kaqë àqhr 
absolutishr e letmjqhke nëp imlqeptikil e naqsliqë mqe nëp kbajrjel e oëjjikir 
rë rhekejseqir. Neli 451. Gjirh'aqhrs Këqhijji Miliqrpsep rse kbajr fmpkajirerer, 
kslr rë kmdifiimjë oëjjikil e fmldacimlir, isp iapairepi mqe paldëqia e oëjjikir 
rë napë ia ldpwqhse ao qa fmldacimli oapraxi lsi i nëpgjigjer kà oëjjikir rë 
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Deiperi gapalrml jipilë e imksliteteve fetare duke filluar nga 
ljmhja e jipiqë që ldëpgjegjeq dhe rë feqë që ilditidëte (leli 1), e 
cija gjel qhnpehje gjirhaqhrs lë leler 5 e 203 rë qrarsrir rë 
Mmlapiiqë. Ndëpimhë pmji fmpkseq i imkslirerete ferape ia nëp 
oëjjik sqhrpikil e jipite dhe rë rë dpejrate rë gapalrsapa lë lelil 
1 rë deiperir. Venpikrapia e imkslirerete ferape xhtijjmher lë 
nëpnsrhje ke iërë deiper. Në lelil 4 rhsher qe kipariki i 
qrarsrete, rë haprsapa dhe kiparsapa lga imkslireri, i raiml 
oetepiqë. Srarsrer hwjlë lë fsoi ke nëlqimin e mbretit. Neni 3 e 
ldajml njeqëkappjel e ijepir lë jerël nmjiriie rë teldir dhe qhiml 
depi arw qa lë lelil 12 s ldajml ijepiiëte rë kappil nëpqinëp nmqre 
nmjiriie dhe gjwoëqmpe. Me pëldëqi rë teçalrë jalë leler 6, 7 dhe 8 
oë nëpcairmjlë rë dpejrar e shtetit mbi besimet fetare dhe mbi 
fsliqimlapër e rwpe, rë cijër, lë baxë rë lelir 9, 10, 11 i lëlqhrpmhel 
imlrpmjjir rë kbperir. Mappëdhëlier keq imkslirerir dhe qhrerir 
kbahel lga Miliqrpia e Dpejrëqiqë, lënëpkjer mpgalete rë nmqaçke 
qiç ëqhrë Kmkireri nëp Çëqhrjer Ferape. Kw mpgal, edhe nqe i 
ekëprsap ldpwqhe, kbijermi depi kë qmr lë rë dpejrël dhe 
qrpsirspël ilqrirscimlaje qhoinrape ke pmjil e ldëpkjerëqir keq 
shtetit dhe besimeve fetare. 

Gjarë npediiikete rë rwpe, fsliqimlapër ijepiië dshej rë 
transmermlil dhe rë ppëljmqlil rei beqikrapër daqhspilë nëp 
vendin80. Kmkslirerer iiqhil rë dpejrë rë hanlil qhimjja ferape dhe 
rë ldëprmlil gmdila isjri; nëpjaqhrmhej eixiqrelca e gjworapëte 

                                                                                                           
rhekejsëqir. Msld rë qwnpikmhel mqe rë kmdifiimhel nm l'arë këlwpë dhe l'arm 
çipimqralca bappër dhe imldirar oë imknpmkelrmjlë oëjjikil e rhekejsëqir. Neli 
452. Këqhijji i kiliqrpate, naq ljë nptenmxiki imliper dhe iëqhijjikir ke iëqhijjil 
e imkslëq dhe naqi rë ierë kappë keldikil e dpejrseqte rë japrë rë fmldacimlir, 
ksld ra kmdifiimjë qrpsirspikil e rij, terëk lëqe jild letmja e nadiqisrseqhke 
nëp kbpmjrjel e naqspite dhe oëjjikir rë rhekejseqir. Neli. 451. Këqhijji i 
Miliqrpate, lë nëpnsrhje ke rë gjirha fmpkajirerer, ksld ra kmdifiimjë oëjjikil e 
fmldacimlir isp iapairepi anm pëldëqia e iërij oëjjiki ia ldpwqhsap oapraxi dhe 
lsi nëpnsrher kë ke arë rë rhekejseqir. Pm iëqhrs dhe lë rë ljëjrar pperhala 
ksld rë qhfsoixmhel anm kmdifiimhel isqhrer oë celmjlë anm imknpmkelrmjlë 
oëjjikil e rhekejseqir. Kmdi citij i Shoinëpiqë 1929. 
80 Në deiper napaqhiimhej gjirhaqhrs oë fsliqimlapër ferapë dsher rë ielë 
kbsqhsp 25 tjeç, rë kmq jelë dëlsap, rë kmq jelë fajrmpë nëp ipike 
alrinarpimriie. Në leler 15-19 rë deiperir napaqhiimheqhil qaliqimler citije dhe 
nëpgjegjëqirë e fsliqimlapëte ferapë, lë paqr dhsliki rë rwpe. 
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ferapë qi nëp çëqhrje citije, aqhrs dhe ferape, natapëqiqhr kslgeqëq 
që pefmpkëq që Kmdir rë npmcedspëq citije dhe aqaj nelaje. 

Pmjiriia e oetepiqë që tirir 1928 jidhsp ke kappëdhëlier e 
teldmqspa ke imkslirerer ferape, ldpwqhe lga ç’nmhmjlë diqa81, 
lsi ëqhrë terëk ljë pikappje nëpqëdwri e nmjiriiëq që Zmgsr gjarë 
nepisdhëq që Rensbjiiëq lë fijjik rë tirete ‘20, isp iw iqhre 
kiliqrëp i Bpeldqhëk, raqhkë bëher fjajë nëp ljë jiljë nmjiriie kë 
rë pafilsap dhe imknjeiqe rë oetepiqë, oë jidhej ke pmjil oë 
kmlapis iiqhre napaqhiisap nëp ardhesl e rij lë apelël 
bajjialiie. Në nëpnjeijer e rij nëp kmdeplixikil e teldir dhe lë 
gapël e rij ke Qekaj Paqhalë nëp rë firsap teldil e jeadepqhin-ir rë 
jëtixjeq që bmrëq kwqjikale, Zmgs iiqhre letmjë nëp kbëqhrerjel e 
imkslirerete ferape dhe nëp “qhoinrapixkël” e rwpe82.  

Projekti i tij politik ishre rë fmpcmlre idelrireril imkbërap dhe rë 
xgjepmlre qa kë qhskë isfijrë e kbperëpiqë, dsie e qhrpipë 
ldiiikil e ter kbi rë gjirhë nëpbëpëqir erliië qhoinrapë lë rpetar 
bajjialiie, natapëqiqhr tëqhripëqite jm rë tmgja lë kappëdhëlier 
ke Jsgmqjjatilë dhe Gpeoilë, is qhrpiheqhil reppirmpe dhe nmnsjjqi 
erliie qhoinrape, nëpiarëqiqhr Kmqmta, rpetar qhoinrape rë 
Maoedmliqë dhe Çakëpia. Sinaq iërij npmjeiri, imkslirerer ferape 
dshej rë kbëqhreqlil pegjikil.  

Mipariki i deiperir i isqhrëxmi imkslirerer ferape rë hartonin 
qrarsre rë peja nëp r’is nëpqhrarsp jigjir rë pi lë këlwpë oë rë 
nëpfirmlil lga fatmper oë s qigspmlre ai, qidmkmq jidhsp ke 
afrëqilë jspidiie dhe kbapëqhrikil e naqspiqë që rwpe83. Komuniteti 
kwqjikal kbjmdhi imlgpeqil e xaimlqhëk dhe kiparmi qrarsril oë, 
kë naq, s parifiisa lga oetepia84. Srarsri nëpbëher lga dhjerë 

                                                 
81 Lidhsp ke iërm qhih: R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 105 ss.; A. BIAGINI, Storia 
dejj’Ajbalia dajj’mpigile ai lmqrpi gimpli, Bmkniali, Mijakm, 1998, passim. 
82 Një npej isqhrete oë s iëpimhej rë nëpkbsqhlil dpejrseqir e imkslirerete 
ferape iqhre naqja e qhrerëqiqë qhoinrape dhe ljmhja e gjshëq qhoine, edhe nëp 
faktin se ritet fetare duheshin celebruap lë gjshël qhoine (leli 7 qq). 
83 Shih: Statuti i Komuniteti Bektashian Shqiptar, 26 Shtator 1929; Statuti i 
Komunitetit Mysliman Shqiptar, 8 Gusht 1929; Srarsri i Kiqhëq Oprhmdhmiqe 
Asrmoefaje rë Shoinëpiqë, 12 Shrarmp 1922, rë gjirha ksld rë gjeldel lë: 
hrrn://Licmds.cmiq.ir/Ajbalia/cmkslirà pejigimqe/gelepaje/  
84 Me 8 gusht 1929 mbreti Zog I dha mendimin e tij mbi statutin e komunitetit 
Mwqjikal dsie kbëqhrersp npmnmxikil e Këqhijjir rë Miliqrpate. Srarsri s 
kiparsa gjarë Kmlgpeqir III rë kwqjikalëte dhe s lëlqhipsa lga Vehbi Dibpa, 

http://licodu.cois.it/Albania/confessioni%20religiose/generale/
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ianirsj dhe nëpkbal diqa diqnmxira iajikrape. Kmkslireri 
kwqjikal nëpbëher lga rë gjirhë kwqjikalër qhoinrapë oë i 
nëpiaqil çdm jjmj rpadire beqiki anm tëjjaxëpie (leli 1-4). Organet e 
rij dpejrseqe jalë Këqhijji i Pëpgjirhqhëk, Dpejrmpia e imkslirerir, 
Këqhijji i Pëphepqhëk, Dpejrmpi i nëpgjirhqhëk i adkiliqrparëq 
filalciape rë taiëfete, Kryemyftiu, kwfriljrë, xëteldëqkwfrijrë 
dhe iëqhijjër e oapoete rë fsliqimlapëte (leli 2). Kmkslireri 
kwqjikal ëqhrë nepqml jspidii dhe gëxml rë gjirha rë dpejrar e 
nepqmlate kmpajë, lë baxë rë Kmdir Citij (leli 3); gjsha e rij xwprape 
ëqhrë qhoinja.  

Kanirsjji i dwrë i qrarsrir, lë tija rë nëpgjirhqhke, lsi ldpwqhml 
qhskë lga ai napaapdhëq. Kërs nëpcairmhel derwpar e Këqhijjir rë 
Pëpgjirhqhëk, i ciji nëpbëher lga ipwerapi, 4 kryemyftinj dhe nga 
ljë i dejegsap nëp çdm npefeirspë85. Derwpa e iëqhijjrapir xgjar nëp 
neqë tjer dhe imknerelcar e rij jalë rë nëpcairsapa oaprë lë 
ppegsjjmpe. Këqhijji i Pëpgjirhqhëk kepp teldike nëp psajrjel dhe 
kipëkbajrjel e naqspiqë që imkslirerir, isjdeqer nëp edsiikil 
fetar-narpimrii dhe isjrspikil e beqikrapëte rë ter dhe që fsldi 
imlrpmjjml nëpkbsqhjel e derwpate lga ala e mpgalete rë rij, dsie 
s kbjedhsp çdm 1 kaj lë ljë qeiqiml rë xaimlqhëk, i ipweqsap lga 
dpejrseqi i imkslirerir. Në paqr letmje, ksld rë rhëppirer ljë 
qeiqiml i jaqhrëxaimlqhëk ke iëpieqël e dw rë rperate rë 
alërapëte rë Këqhijjir. 

Kanirsjji i rperë nëpkbal leler 8-15 ku trajtohet drejtoria e 
komunitetit, e adkiliqrpsap dhe nëpfaoëqsap lga ljë ipwerap i 
xgjedhsp ke tmrë rë fqhehrë lga Këqhijji i Pëpgjirhqhëk ke deiper 
rë Mbperir. Një jigj alajmg ke iërë iqhre i letmjqhëk nëp 
qhiapiikil e rij (leli 33 i qrarsrir), oë bëhej lë arm paqre isp iw 
kryente krime kundëp jipiqë nepqmlaje,mqe lëqe iqhre i dëlsap ke 
kë qhskë qe ljë tir heoje jipie anm bspg rë qigspiqë që japrë nëp 

                                                                                                           
ipwerap i iërij imkslireri. “Gaxera Zwprape”, lp. 53, 24 gsqhr, 1939, 6. Ref.: 
http://licodu.cois.it/417/view  
85 Neli 6 nëpcairmlre imknerelcar: 1) qhowprik dhe kiparik i bijalcir rë rë 
apdhspate, 2) imlrpmjj i ppegsjjmpete dhe nslëq që rë gjirha mpgalete dhe çdm 
fsliqimlapi rë imkslirerir, 3) imlrpmjj i nslëq që dpejrmpiqë që nëpgjirhqhke rë 
taiëfete, rë dpejrmpiqë që kedpeqeqë që nëpgjirhqhke dhe rë ipwekwfriljte. 

http://licodu.cois.it/417/view
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ipike rë rijja qi: kaqhrpike, tjedhje qi dhe nëp ipike isldëp 
xaimlete rë kipa86.  

Kanirsjji i iarëpr (leli 16,17) s isqhrmher Këqhijjir rë Pëphepqhëk 
dhe arij rë Pëpgjirhqhëk oë e iiqhil qejilë lë ipweowrer, Tipalë87. 
Në ianirsjjil e neqrë (leli 18 e 23) s isqhrmher tëkeldje 
Dpejrmpiqë që nëpgjirhqhke, adkiliqrpikir filalciap, taiëfete dhe 
dpejrmpir rë qaj, i ciji xgjidhej lga Këqhijji i Pëpgjirhqhëk e kë naq 
miratohej nga Mbreti88. Adkiliqrpiki i dpejrnëpdpejrë i taiëfete 
lga ala e imkslirerir nëpbël npmtël e tëprerë rë ldapjeq që qhrerir 
lga feja, dsie oelë qe s jejml qrpsirspate rë qaj rë adkiliqrpmjlë 

                                                 
86 Në paqr që i xgjedhspi lsi iiqhre nëjoikil e kbperir, Këqhijjir rë Pëpgjirhqhëk i 
jildre derwpa rë xgjidhre ljë ipwerap rë pi, dsie ldjeisp rë ljëjrël npmcedspë qi 
nëp ialdidarspël e napë. Kpwerapi dshej rë iqhre i dinjmksap lë remjmgji (rë iiqhre 
kappë ivhaxer) anm rë iiqhre ipwep qhimjjël Nuv-vabit dhe rë kmq iqhre dëlsap 
isppë nëp ldmljë lga tenpar nelaje rë napaqhiisapa lë lelil 33 rë qrarsrir. Papa 
qe rë keppre derwpël e pe, ipwerapi dshej rë bermhej napa kbperir nëp beqliiëpi 
ldaj kbperir rë Shoinëpiqë, ardhesr, qrarsrir rhekejrap rë qhrerir dhe rë iqhre 
gapalr nëp beqliiëpilë e rë gjirhë fsliqimlapëte oë tapeqhil npej rij. Pm aqhrs, 
bermhej napa iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk, qe dm rë xbarmlre ke beqliiëpi napiker 
ferape dhe dm rë peqneirmlre qrarsril dhe ppegsjjmpel e imkslirerir ke 
ldëpgjegje narpimriie. Kpwerapi nëpfaoëqmlre imkslireril lga niiënakja ferape, 
dpejrmlre xwpar, jenre spdhëpa, keppre kaqar e letmjqhke nëp kbapëtajrjel e 
nëpgjirhqhke rë imkslirerir. Në naksldëqi rë nëpkbsqhjeq që derwpëq që rij, 
xëteldëqmhej lga Kpwekwfris i oeldpëq; lë paqr qe teldi i rij kberej taialr, 
bpelda 10 dirëte kbjidhje Këqhijji i Pëpgjirhqhëk dhe xgjidhre ljë ipwerap rë pi. 
87 Alërapër e Këqhijjir rë Pëphepqhëk iqhil: ipwerapi, dpejrmpi i dpejrmpiqë që 
nëpgjirhqhke rë adkiliqrparëq filalciape rë taiëfete, dpejrmpi i kedpeqeqë që 
nëpgjirhqhke, Mwfris i kadh i oeldpëq. Këqhijji i nëpgjirhqhëk kbjidhej që nais 
ljë hepë lë jatë dhe teldmqre kbi çëqhrje rë ldpwqhke rë imkslirerir qi: 
ekëpike, xëteldëqike, rpalqfepike rë fsliqimlapëte rë ldpwqhkë, kbiiëowpre 
nëpkbajrjel e jibpate ferapë rë letmjqhëk nëp qhimjjar e beqikrapëte, qigspmlre 
bmrikil e ljë petiqre ke iapairep ferap-jerpap, nëpisjdeqej nëp jsrjer lë gjshël 
qhoine dhe qhnëpldapjel e rwpe, haprmlre ppegsjjmper e imkslirerir, ldiore 
kbapëtajrjel e ispqete nëp r’i apdhsp lë ldihkë fmpkikir rë ikakëte. Veldiker 
keppeqhil ke qhskicë tmraqh dhe s nëpcijjeqhil xwpate nëpiarëqe. Në paqr 
barazie votash, merrte nëpnapëqi oëldpiki i ipwerapir. 
88 Dpejrmpi bëlre rë ljëjril berik qi ipwerapi dhe dshej rë xmrëpmlre nm arm cijëqi oë 
iëpimheqhil nëp ipwerapil e imkslirerir. Dpejrmpi nëpfaoëqmlre adkiliqrparël 
filalciape rë taiëfete, kbalre imppeqnmldelcël ke oetepilë nëp çëqhrjer 
filalciape, haprmlre bijalcil, nëpcairmlre qhnelxiker dhe rë apdhspar e 
imkslirerir, keppre ipedi ke kiparikil e iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk. Dpejrmpi lsi 
ksld rë keppre nëpqinëp derwpa qhrerëpmpe. Shiapiiki i rij ksld rë bëhej ke 
iëpieqël e dw rë rperëte rë alërapëte rë iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk. 
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bspiker eimlmkiie oë tihel lë qhëpbik rë beqikrapëte qi dhe s 
ljeh imkslirerete ferape rë dpejrël rë teldmqil nëp qhnëpldapjel 
e jëkmqhate pirsaje dhe rë dhsparate.  

Në ianirsjjil e gjaqhrë (leli 24-36) nëpcairmhel derwpar e 
kyemyftinjve dhe qarqeve administrative. Kpwekwfriljrë, rë 
xgjedhsp lga Këqhijji i Pëpgjirhqhëk dhe rë kiparsap lga Mbperi, 
bëjlë berikil napa ipwerapir rë imkslirerir89. Me deiper rë 
ipwerapir rë imkslirerir ekëpmheqhil lë vhaki, ikakë, haribë, 
vaixë, myezinë, rë xgjedhsp lga dpejrseqir e rwpe, napa rë cijëte 
bëlil berikil (leli 26). Derwpa e iërwpe fsliqimlapëte 
nëpjaqhrmlre çdm jjmj derwpe ferape, npitare anm rpegrape, nëpteç 
npmfeqimlir rë këqikdhëlieq, oë ksld rë sqhrpmhej dsie iëpisap 
që napi asrmpixikil e ipwerapir rë imkslirerir. 

Në ianirsjjil e rerë nëpfqhiheqhil leler 40-52 ku trajtoheshin 
teldiker e keljëhepqhke jidhsp ke çëqhrje rë adkiliqrpikir 
filalciap rë taiëfete. Kjm njeqë e qrarsrir ia ljë pëldëqi rë teçalrë 
naqi ppegsjjml airitireril eimlmkii rë imkslirerir, jm terëk lë 
qhëpbik rë rij, nmp edhe ke qhëpbike rë iapairepir qhmoëpmp, rë 
ldihkëq nëp rë qëkspër, rë edsiikir, fmpkikir qi dhe kbëqhrerjeq 
që rë tapfëpte, niiëpiqhr ke ldihkël e taiëfete90. 

                                                 
89 Pm aqhrs, nëpcairmheqhil derwpar e kwfriljte, rë xëteldëq kwfrijte dhe rë 
iëqhijjrapëte rë fsliqimlapëte. Në oeldpar e ipahilate derwpël e kwfrisr e 
ipwelre ipwekwfris i xmlëq. Ara dshej rë ldiolil spdhëpar dhe teldiker e kappa 
lga ipwerapi i iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk. Dshej rë qigspmlil lënëpkjer 
npediiikete rë rwpe, tëjjaxëpilë keq kwqjikalëte, rë imlrpibsmlil nëp slireril 
imkbërap, rë kbalil gjajjë ldjeljël narpimriie dhe r’i frmlil owrerapër rë 
pajrmheqhil ke owrerëpikil kmdepl. 
90 Të kipar e taiëfete nëpbëlil ljë njeqë rë naqspiqë që imkslirerete oë 
adkiliqrpmhej lga dpejrmpia e nëpgjirhqhke qinaq ljë ppegsjjmpeje rë nmqaçke. 
Bëlil nëpjaqhrik lga iw ppegsjj rë gjirha taiëfer e vhakite oë mpgalixmheqhil lë 
këlwpë rë natapsp. Të apdhspar e rwpe nëpbëlil ljë njeqë rë imlqidepseqhke rë 
imkslirerir. Kpwekwfriljrë dhe kwfriljrë adkiliqrpmlil, nëp jjmgapi rë dpejrmpiqë 
që nëpgjirhqhke, taiëfer e qeiqimlete nëpiarëqe dhe qhëpbelil qi adkiliqrpseq rë 
taiëfete. Sinaq letmjate, ksld rë ekëpmheqhil lënslëq rë teçalrë, qeiperapë 
dhe jjmgapirapë rë taiëfete. Dpejrmpia e nëpgjirhqhke, lë baxë rë kappëdhëliete 
oë jildlil lga qeiqimler, nëpgariqre tir naq tiri, ke darë 1 kaj bsvheril, dsie ia 
lëlqhrpsap kë naq nëp tepifiiik iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk. Në rë ljëjrël imhë 
napaoirej edhe bsvheri i tirir napaapdhëq. Çdm hwpje dhe dajje dshej 
dmiskelrsap. Viri filalciap fijjmlre ke 1 oepqhmp dhe kbwjjej ke 31 kaj rë çdm 
tiri. Në paqr tmleqe, i dshej iëpisap jeje Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë nëp r’i qhrwpë 
afaril e kbwjjjeq që bijalcir. Ppa, tenpikrapia e taiëfete i lëlqhrpmhej imlrpmjjir 
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Në ianirsjjil e lëlrë is nëpfqhihel leler 53, 54, rpajrmhel çëqhrje 
jidhsp ke vhakirë dhe keqvhider, oë lsi dshej rë kslgmlil lë 
aqljë owrer dhe fqhar, ldëpqa ianirsjji i dhjerë (55-60) merrej me 
kedpeqelë e nëpgjirhqhke91.  

Srarsri kbwjjej ke diqa diqnmxira lë leler 61 e 69 isqhrsap 
natapëqiqë që Këqhijjir rë Pëpgjirhqhëk, mpgalixikir rë imkslirerir 

                                                                                                           
rë ppenrë qhrerëpmp kbi nëpkbsqhjel e oëjjikete qhmoëpmpe, naqi lënëpkjer 
dpejrikir rë rwpe tjepëqmheqhil ianacirerer e imkslirerir Mwjqikal. Regjistrat 
dhe tenpiker filalciape kbaheqhil oaprë dhe ke ppegsjj. Të apdhspar e 
imkslirerir nëpbëheqhil lga firiker e taiëfete dhe lga ldihkar e qsbtelcimler 
e ldpwqhke qhrerëpmpe. Çdm fakijje kwqjikale dshej rë nagsalre ljë raiqë 
faisjrarite oë ksld rë iqhre neqë, rpe anm ljë fpalgë api. Maqa e raiqëq 
nëpcairmhej lga iëqhijji i njeote rë çdm xmle. Fakijjer oë lsi qhjwelil raiqël 
ksld rë nëpjaqhrmheqhil lga njeqëkappja lë cepekmlirë ferape. Kw teldik 
keppej lga ipwekwfriljrë, kwfriljrë dhe xëteldëqkwfriljrë. Në paqr qe ldmljë 
npej fsliqimlapëte ferapë sa piirhelre ksldëqilë e jerëq ferape, dsie i bëpë 
njeqëkappëq lë qhëpbiker ferape, ksld rë ldëpqhimhej ke kaqë diqinjilmpe. Nsi 
ksld rë npalmheqhil qsbtelcimle lga qhrerer e hsaja. 
91 Komuniteti mysliman sunit shoinrap dshej rë iiqhre ljë ilqrirsciml qhimjjmp 
npalë oeldpëq që Tipalëq, kedpeqelë e nëpgjirhqhke, e cija dshej rë mfpmlre 
apqikil fijjmp, rë keqëk dhe rë japrë. Medpeqeja dshej rë iiqhre ljë gmdilë 
imltiiri rë nëphepqhke, rë filalcsap lga rë apdhspar e imkslirerir. Në iërë 
këlwpë qhimjja ksld rë ldioej lga qrsdelrë rë rë gjirha xmlate rë Shoinëpiqë, 
npaliki i rë cijëte bëhej qinaq ljë ppegsjjmpeje rë bpeldqhke. Medpeqerë e xmlate 
nepifepiie dm rë kbwjjeqhil dhe taiëfer e rwpe irheheqhil lë rë apdhspa nëp 
imkslireril. Fsliqimlapër e iërwpe kedpeqete ksld rë taxhdmlil r’s jenlil 
këqike ferape nepqmlate rë ilrepeqsap, naqi rë iiqhil kappë nëjoikil e kwfrisr rë 
kadh rë xmlëq. Dpejrmpi i kedpeqeqë që nëpgjirhqhke xgjidhej lga Këqhijji i 
nëpgjirhqhëk dhe e keppre qhëpbikil naq deiperikir kbperëpmp. Ppmfeqmpër 
(myderize, vaize) e instituteve shkollore propozoheshin nga drejtori, 
ekëpmheqhil lga iëqhijji i nëphepqhëk dhe deipermheqhil lga ipwerapi i 
imkslirerir. Srafi i këqseqte rë qhimjjëq iiqhre nëp derwpë rë hartonte draftin e 
petiqrëq që imkslirerir kwqjikal. Pepqmleji i qhimjjëq, nëpteçqe dshej rë 
nëpkbsqhre rë gjirha cijëqirë e iëpisapa nëp fsliqimlapër e imkslirerir 
kwqjikal Sslir, dshej rë iiqhre ipwep gjirhaqhrs qrsdiker lë ljë faisjrer rë 
Ulitepqirerir rë Tipalëq mqe jaqhrë teldir dhe rë iiqhre nëpfsldsap npairiiël lë 
qhëpbik rë Shepiarir (rë iiqhre qrsdisap jibpil e qheljrë rë ispalir dhe rë rë gjirha 
qhipikete ferape), qi dëqhki e ljmhjete rë rij ferape. Opgalixiki i bpeldqhëk, 
programet shkollore, adminiqrpiki i kedpeqeqë që nëpgjirhqhke dhe derwpiker e 
nepqmlejir nëpcairmheqhil lga ppegsjjmpja e bpeldqhke e qaj. Me iërë teldik, 
fmpkiki i isadpmte dpejrseq rë imkslirerir kbiiowpej dhe i lëlqhrpmhej ljë 
imlrpmjji rë ppenrë. 
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mysliman dhe detyrimeve rë rij ldaj qhrerir nëp rë tijsap ke 
diqnmxirar iajikrape nëpfqhipë lë leler 70-7292. 

Siç ksld rë tiher pe, gjspka jspidiiqimlaje ëqhrë e fmprë dhe 
isqhrëxml teldmqjel e kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerir 
ferap. Vëkeldja e teçalrë oë i isqhrmher ppegsjjikir rë 
tenpikrapiqë që taiëfete dhe iëpieqa nëp imlrpibsre qinaq 
napakerpate rë nëpcairsap nëp kbjedhjel e raiqate (xaiarir), 
nëpbëjlë ljë rinap dmkerhëlëq lë ppegsjjikil e imkslirerir 
kwqjikal, çia lvjepp lë nah iapairepil e teçalrë rë iqjakir 
shqiptar.  

Mappëdhëlie rë rijja keq qhrerir dhe jegjiqjacimlir rë rij, lsi i 
gjejkë terëk rei kwqjikalër Sslirë, nmp edhe lë qrarsril e 
kiparsap lë imlgpeqil e Beiraqhiljte. 

Kmlgpeqi s han lë Kmpçë (lë reoel e qheljrë rë Tspalir) ke 26 
qhrarmp 1929. Mmpël njeqë 55 dejegarë ferapë dhe jaiië, rë cijër 
teldmqël oë beiraqhiljrë dsher rë mpgalixmhel kbi baxël e ljë 
qrarsri kë imknair qe ai i imkslirerir kwqjikal, nmp oë lë rhejb 
pikeppre rë ljëjrël qrpsirspë dhe diqnmxira. Dajjiker keq dw 
imkslirerete oëldpmjlë lë asrmlmkilë dhe natapëqilë e qecijir, 
teçmpirë pirsaje dhe këlwpa e mpgalixikir rë isjrir93. 

Të ljëjrar qhowprike ksld rë qjejjik gjarë alajixëq që qrarsrir rë 
Kiqhëq mprmdmiqe rë natapsp, is lë leler 1-5 trajtohet Sinodi i 
qheljrë oë e dpejrml dhe e adkiliqrpml arë. Silmdi ëqhrë nëpgjegjëq 
nëp gjirhçia ia rë bëjë ke felë: adhspikil e Kpiqhrir dhe ldepikil 

                                                 
92 Srarsri s lëlqhipsa lga Vehbi Dibra, kryetar i komunitetit mysliman sunit, nga 
Zmgs I, kbperi i Shoinëpiqë, Kmçm Kmra ipwekiliqrëp i teldir, Z. Dejtila, Miliqrëp i 
Dpejrëqiqë, i kiparsap ke deiperil e darëq 8 gsqhr 1929 dhe bmrsap lë fjermpel 
zyrtare, mr. 53, 24 shtator 1929, 1-6. 
93 Pëp rë isnrsap ijikël lë rë cijël i xhtijjmi nsliker imlgpeqi, ëqhrë e 
letmjqhke rë jevmher npmgpaki i nslikete. “Të eljrel ke 26 qhrarmp 1920, lë 
mpël 10 rë këlgjeqir, lë reoel e qheljrë rë Tspalir (Kmpçë), dm rë kbaher 
cepekmlia e hanjeq që Kmlgpeqir III rë beiraqhiljte qhoinrapë. Cepekmlia ferape 
dm rë dpejrmher lga qheljrëpia e rij Gjwqhi Kakbep Ppiqhra, oë ëqhrë edhe 
Ppeqidelr i Këqhijjir Arëpmp.Cepekmlia dm rë xhtijjmher iëqhrs: 1. Balda e Kmpçëq 
dm rë jsajë hiklil nëp Laprkadhlilë e rij, kbperil Zmg. 2) Lsrja nëp ilasgspikil 
e Kmlgpeqir dm rë kbaher lga H. T, Gjwqh Kakbepi  3) Balda dm rë jsajë hiklil 
beiraqhial 4) Sheljrëpia e rij, baba Aji Tmkmppi, dm rë kbajë ljë fjajik kbi 
beqikil beiraqhial dhe nëp nslër e iërij imlgpeqi 5) Balda dm rë jsajë hiklin e 
flamurit.  6) Në mpël 11 dm rë fijjmjë imlgpeqi dhe dm rë çejel diqisriker”.  
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e qheljrëpte, diqinjilël ferape, mpgalixikil dhe adkiliqrpikil e 
bpeldqhëk rë Kiqhëq rë baxsap kbi dmgkar e lmpkate rë qheljra, 
lë nëpnsrhje ke jigjer e qhrerir qi dhe imlrpmjjil e tenpikrapiqë që 
eniqimnëte dhe rë mpgalete rë Kiqhëq qinaq ppegsjjate rë feqë94. 
Silmdi i qheljrë rhekejml dhe kipëkbal qhimjja ferape, haprml 
npmgpaker e rwpe qhimjjmpe dhe i kbiiëowp arm ke ldihkël e 
ineqhtiljte. Pëpisjdeqer nëp edsiimin fetar-narpimrii rë 
keqhrapëte dhe beqikrapëte, kbiiëowp nëpkbsqhjel e derwpikete 
lga ala e ijepiiëte. Aqljë jibëp lsi ksld rë nëpdmper nëp 
jirspgjilë na asrmpixikil xwprap rë Silmdir rë qheljrë dhe rë 
Miliqrpiqë që Apqikir95.  

                                                 
94 Edhe komuniteti Ortodoks shqiptar e hartoi statutin me 29 qershor 1929. Ai u 
kiparsa gjarë Kmlgpeqir II rë Kiqhëq mprmdmiqe rë natapsp, rë xhtijjsap lë Kmpçë. 
http://licodu.cois.it/412/view. Kiqha e nëpcairml terel qi rë natapsp dhe 
imkbërape “oë nëpbëher lga rë gjirhë beqikrapër ke balik lë kbperëpilë e 
Shoinëpiqë, oë beqmjlë lë Kpiqhril dhe npalmjlë qikbmjer e feqë që qheljrë 
mprmdmiqe. Ajm ëqhrë e baqhisap dmgkariiiqhr dhe qhniprëpiqhr ke rë gjirhë 
Patriarkanat e Shenjta dhe iiqhar mprmdmiqe rë natapspa, dsie psajrsp rë 
nanpeisp, qi rë gjirha Kiqhar e rjepa mprmdmiqe rë Kpiqhrir, bspiker e feqë, qhipiker 
e shenjta dhe normat e qheljra anmqrmjiie dhe re qilmdete”. Gjsha xwprape ëqhrë 
qhoinja. Asrmpireri kë i japrë ëqhrë Silmdi i qheljrë ineqhitlmp, i nëpbëpë lga 
ineqhitiljrë e çdm dimoexe, lga Iimlmki i kadh kirpmfmp dhe i dpejrsap lga 
kerpmnmjiri oeldpmp, Apoineqhiti i rë gjirhë Shoinëpiqë. Ineqhitiljrë dpejrmjlë 
dimoexar. Kiqha mprmdmiqe e natapsp e Shoinëpiqë ëqhrë nepqml jspidii dhe 
rpaqhëgml rë gjirhë rirsjr dhe rë dpejrar oë s nëpiiqlil imkslirerete mprmdmiqe 
eixiqrseqe lë teld depi lë iërë kmkelr. 
95 Këra jibpa nëpirheheqhil lga gpeoiqhrja dhe kë naq piqhiimheqhil lga qilmdi i 
qheljrë, i ciji iiqhre nëp derwpë r’i tilre qa kë napë lë qhëpbik jibpar oë 
kslgmlil. Silmdi i qheljrë iiqhre nëp derwpë rë kbiiowpre bmrikil e jibpate, 
shfaqjet teatrale, kinematografike dhe konferencar nsbjiie, lë këlwpë oë r’i 
tilre fpe çdm ideje anm npmlmlciki oë ksld rë hidhre bajrë kbi dmgkar dhe 
napiker e iiqhëq mprmdmiqe dhe rë ijepir lë nëpgjirhëqi. Në paqr qe bëheqhil 
qhiejje rë rijja, qilmdi i qheljrë iëpimlre ldëphwpjel e asrmpirerete imknerente. 
Silmdi i qheljrë kbjidhej ljë hepë lë tir çdm fijjik rermpi dhe i xhtijjmlre nsliker 
lë jm kë nai qe 15 dirë dhe nëp jm kë qhskë qe ljë ksaj. Apoineqhiti, lë paqr 
letmje ksld ra frmlre qilmdil e qheljrë lë kbjedhje rë jaqhrëxaimlqhke, naq 
miratimit të qhskicëq që alërapëte; Apoineqhiti han dhe kbwjj kbjedhjer e 
qilmdir, nëp jigjqhkëpilë e rë cijate ëqhrë i letmjqhëk ljë quorum ku numri i 
alërapëte ëqhrë që nais ljë kë qhskë qe gjwqka e rwpe. Në paqr rë kslgeqëq që 
Arqipeshkvit, vendin e tij e zinte anërapi kë i kmqhsap dhe teldiker keppeqhil 
ke qhskicë tmre e lëqe iiqhre bapaxi tmraqh, oëldpiki i apoineqhitir tjepëqmhej 
dwfiqh. Gjarë kbjedhjete rë qilmdir rë qheljrë, iqhre i npaliqhëk edhe qeiperapi i 
nëpgjirhqhëk, ekëpiki i rë cijir npmnmxmhej lga qilmdi i qheljrë dhe kiparmhej 

http://licodu.cois.it/412/view
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Me nëpcairikil e qrpsirspëq reppirmpiaje rë iarëp episkopatave lë 
teld, qrarsri teldmq oë mpgaler dpejrseqe rë imkslirerir rë 
oëldpmjlë lë Kmpçë96. Ekëpiki i episkopit ëqhrë i nëphepqhëk, ldaj 
lëqe xgjedhja e kryeespiskopit, neqhimnëve anm e dpejrseqte rë 
ldpwqhëk rë imkslirerir lsi ia nëjoikil e Mbperir, Silmdi i 
qheljrë dsher rë xgjedhë ialdidarë rë rjepë. Që rë gjirhë, napa qe rë 
kappil derwpël e pe, dsher rë bermhel nëp beqliiëpi ldaj Mbperir, 
teldir dhe qrarsrir rë Mbperëpiqë, dsie nëpfqhipë lë iërë berik 
edhe nepqmlar oë dm rë ekëpmhel nëp ipwepjel e derwpikete 
kishtare.  

Papa Silmdir rë qheljrë dsher bëpë, gjirhao, ljë berik rjerëp nëp r’s 
oëldpsap beqlii dmgkate, kanonete dhe ppegsjjmpeq ferape oë 
qaliqimlmjlë ljëqilë dmgkarike fetare dhe solidaritetin me 
patriarkana rë rjepa dhe Kiqha mprmdmiqe asrmlmke lënëp bmrë. 
Statuti rregullon, gjithashtu, npairiiar nëp qhiapiikil, 
dmpëheojel, xëteldëqikil e Kryeepiskopit, neqhimnëve dhe 
fsliqimlapëte rë japrë, qi dhe nëpcairml derwpiker nëpiarëqe dhe 
zbatimin e tyre.  

Në ianirsjjil e iarëpr (leler 29-31) rpajrmhel çëqhrje jidhsp ke 
kaqar diqinjilmpe rë ldëpkappa lga Kryeepiskopi, ldëpqa leler 32-
38 ppegsjjmjlë tenpikrapilë e Kmkirerir diqinjilmp rë nëphepqhëk. 
Zbariki i teldikir nëp qhiiqhëpikil e ijepiiëte bëhej lë baxë rë 
normave fetape dhe i dëlsapi iqhre i derwpsap rë hiore nerisl ferap 
dhe qheljar e xwpëq, lë rë isldëpr dshej rë nëpbajjej ke naqmjar oë 
napaqhiimlre leli 214 i Kmdir Pelaj rë tirir 1928.  

Adkiliqrpikir rë naqspiqë i isqhrmhel leler 39-43 rë qrarsrir. Arw 
ppegsjjmhel çëqhrje rë iiqhëq, kalaqripete dhe rë rë gjirha rë 
kipate rë rjepa rë rsldqhke dhe rë narsldqhke.  

Bspiker filalciape qigspmhel lga rë apdhspar e Kiqhëq dhe rë 
kalaqripete; lga naqspirë e imkslirerir mprmdmiq; lga 

                                                                                                           
lga apoineqhiti. Cijëqirë oë dshej rë xmrëpmlre qeiperapi i nëpgjirhqhëk 
nëpcairmheqhil lë ppegsjjmpel e adkiliqrparëq që nëpgjirhqhke. 
96 Ineqhitirë e iiqhëq mprmdmiqe iqhil: ineqhitia e Kmpçëq is nëpfqhiheqhil xmla e 
Pëpkerir, Vmqimnmjëq, Leqimtiisr dhe e Kmjmljëq; Ineqhitia e Dsppëqir is bëlil 
njeqë xmla e Tipalëq, Shimdpëq, Katajëq, Ejbaqalir, Shnarir, Gmpëq, Mmipëq, 
Pmgpadecir dhe Dibpëq; Ineqhitia e Beparir oë nëpfqhilre xmlël e Vjmpëq, 
Mwxeoeqë, Kalilëq; ineqhitia e Gjipmiaqrpëq is bëlil njeqë: Dejtila, Dpmnsjji, 
Pogoni e Himara. 
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qsbtelcimler e qhrerir; lga ldihkar oë kbëppijlë nëp Kiqhël; lga 
qhjwepjer faisjrarite rë nagate dhe çdm jjmj dhspare anm ldihke rë 
mfpsap lga beqikrapër qhoinrapë.  

Në leler 44-53 rpajrmher rhekejiki i Këqhijjir rë nëpxiep, i ciji 
nëpbëher lga alërapër e Silmdir, lga 4 alërapë jaiië, ljë nëp çdm 
dimoexë, lël dpejrikil e episkoptir oë kbalre tir naq tiri bijalcil 
e rë apdhspate rë nëpgjirhqhke rë imkslirerir mprmdmiq. Një imnje 
e iërij bijalci i dshej napaoirsp kiliqrpir rë Dpejrëqiqë nëp kiparik. 
Të kipar e jsajrqhke dhe rë najsajrqhke rë adkiliqrpuara nga 
ilqrirscimler ferape dhe rë deqrilsapa nëp tenpa bakipëqie, iqhil 
lël imlrpmjjil e Kiqhëq, e cija isjdeqej nëp nëpkbsqhjel e tsjjlerir 
rë dmlarmpëte97.  

Në Kmpçë e iiqhre qejilë edhe Këqhijji eimlmkii i nëphepqhëk, lë 
nëpbëpje rë rë cijir iqhre Kryeepiskopi dhe iarëp jaiië. Alërapër 
jaiië xgjidheqhil lga Këqhijji i nëpxiep dhe derwpiker e rwpe 
nëpcairmheqhil lga ljë ppegsjjmpe e nmqaçke.  

Vapëqia e Kiqhëq ldaj Mbperir qhnpeher oaprë lë iërë qrarsr: leli 54 
e derwpml Kiqhël Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë rë rhmrë lë 
çdm keqhë, jsrjer nëp Mbperil, nëp teldil dhe nëp sqhrpilë. Neli 
55 e derwpml Kiqhël rë kmq npalmjë, isppqeqi, qsbtelcimle lga ljë 
teld i hsaj, lë rë isldëpr dshej rë nëpbajjej ke qaliqimler e Kmdir 
Pelaj nëp rpadhri rë japrë. Sinaq lelir 56, Silmdi i qheljrë 
algaxhmher nëp nëpkipëqikil e isqhrete qhmoëpmpe rë teldir. Si 
qhiëkbik, qhreri qigspml jspidiiqimlil e Kiqhëq kbi reppirmpil 
shqiptar.  

Neli 57 nmhml qe aqljë ijepii lsi ksld rë cejebpmjë keqhë lë 
reppirmpil qhoinrap, lëqe lsi ëqhrë ekëpsap npifr lga Kiqha 
Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë. Aqljë jaii anm kspg lsi ksld 

                                                 
97Apoineqhiti dhe ineqhiti i çdm dimoexe iiqhil rë dpejrë rë kbjidhlil ldihka 
nëp letmjar e iiqhëq, mqe ilditidsaje lga çdm fakijje mprmdmiqe, qiç e napaqhiiml 
ppegsjjmpja. Aqljë e kipë e narsldqhke e ilqrirscimlete ferape rë imkslirerir 
mprmdmiq lsi ksld rë qhirej na nëjoikil e iëqhijjir rë nëpxiep, nëpldpwqhe qhirja 
iqhre e natjefqhke. Adkiliqrpiki anm qhfpwrëxiki i rë kipate rë rsldqhke dhe rë 
narsldqhke dhe këlwpar e qhirjeq që rë kipate rë narsldqhke rë ilqrirscimlete 
ferape dhe rë imkslirerir mprmdmiq teldmqeqhil lga ppegsjjmpja e nëpgjirhqhke e 
adkiliqrparëq. Asrmpirerer e iiqhëq mprmdmiqe rë natapsp rë Shoinëpiqë iiqhil 
derwpikil r’i napaoiqlil ilneirmpir rë Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë pegjiqrpar imlrabëj 
qa hepë oë s iëpimheqhil. Në paqre qhiejjeqh, nëpgjegjëqir tiheqhil nëpbajjë 
gjwiikir rë Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë dhe dëlmheqhil lë baxë rë imdir nelaj. 
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rë jerë i rijjë na kiparikil e Silmdir rë qheljrë dhe na kappë 
dinjmkël e qekilapir mprmdmiq (leli 59). Të gjirha kappëdhëlier e 
Kiqhëq ke oetepilë kbahel lënëpkjer Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë 
(leli 60). Së fsldi, çdm eniqimnarë ksld rë ierë ljë tsjë is 
qhëlmher “Eniqimnarë” dhe ekpi i saj (neni 61). 

Srarsri nëpkbalre edhe diqnmxirar nëpkbwjjëqe (leli 62-64) oë 
iiqhil rë bëlil ke hepexilë e ljë njeqe anm rë rë gjirhë nmnsjjqiqë 
që ljë fqhari, çia bëlre oë rë kipar e balmpëte rë qaj r’i iajmlil lë 
npmlëqi Kiqhëq Asrmoefaje rë Shoinëpiqë98.  

Neler 1, 2, 3, 10, 24, 25, 40, 48, 49, 52, 60 rë qrarsrir imlqidepmheqhil 
rë naldpwqhseqhëk, dsie oelë qe keppeqhil ke idelrifiiikil e 
imkslirerir ferap, ldëpimhë oë leler e rjepa ksld rë 
ldpwqhmheqhil ke rhippjel e ljë imlgpeqi. Srarsri is napaoir 
oetepiqë ke 29 oepqhmp 1929 dhe kmpi kiparikil e Mbperir99.  

Alajixa e qrarsrir rë Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë 
imlfipkml oëldpikil rhejjëqiqhr jspidiiqimlaj rë jegjiqjacimlir rë 
Zmgsr. Ka, qi rë rhsaqh, ljë qhiëkbik ldepeqh keq imkslirerir 
ferap dhe qhrerir: terë iëpieqa nëp asrmoefajilë e Kiqhëq mprmdmiqe 
qhoinrape, nëpteçqe r’s nëpgjigjer letmjate rë beqikir, teldmq 
ldëpnpepjel e kappëdhëliete rë tapëqiqë ldaj Falapir e lë këlwpë 
rë rëprhmprë edhe ke Gpeoilë, oë npej imhëqh iëkbëlgsj nëp Enipil 
e tepisr. Pëp iërm apqwe, Kiqha ia kbëqhrerjel e qhrerir, natapëqiqhr 
apkioëqite nmjiriie ke Themfal Srijial Nmjil, ipwekiliqrëp lë tiril 
1924 dhe peshkop i Kiqhëq mprmdmiqe. 

Madje kbëqhrerja e imkslirerir mprmdmiq lga ala e qhrerir qhëpbel 
nëp rë fmpcsap jidhjel ke ara neqhimnë oë i isldëptiheqhil Nmjir 
që bpeldqhki iiqhëq100. Një jiljë e rijjë nmjiriie dm r’i imppë fpwrer e 
tera terëk dpejr fsldir rë kbperëpiqë që Zmgsr, isp lë tiril 1937 u 
bë qhnajjja e asrmoefajiqë që Kiqhëq101.  

                                                 
98 Kjm lmpkë jigjmpe ia nëp qwlik rë napaldajmjë dhe rë qaliqimlmjë çdm qjejjje 
qiixkariie rë imkslirerir dhe jm imlteprike rë ksldqhke nepqmlaje lë fe rjerëp. 
Ndapja ferape qinaq xmlate, ksld ra cëlmlre slireril e qhrerir, qidmkmq lëqe arm 
s lëlqhrpmheqhil jspidiiqimlete rë iiqhate rë ldpwqhke mprmdmiqe. 
99 Fletorja Zyrtare, nr. 45, 14 gusht 1929, 1-6. 
100 Pëp kë renëp, qhih: R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 49. 
101 Paq qhskë nëpnjeijeqh nëp ldëprikil e hiepapiiqë që iiqhëq mprmdmiqe rë 
Shoinëpiqë, ia dej rë qigspmjë Tmkmq-il oë i jen aqaj asrmoefajilë lë tiril 1937. 
Shih: Tomosi patrikanor dhe Sinodik mbi bekimim e Asrmoefajiqë që Kiqhëq 
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Nga ala rjerëp, Beiraqhiljrë dhe Sslirër jalë rë rhippsp rë janil 
kontributin e rwpe nëp kmdeplixikil e teldir, çia nëpnioel ra 
peajixmjlë dsie nëpdmpsp qhoinel gjarë celebrimeve liturgjike, 
dsie s rpegsap rë hansp ldaj kmdeplixikir rë xaimlete102, duke 
isldëpqhrsap kbsjikil ke qhaki rë gpate, depi arw qa rë ldajmher 
ke jigj nëpdmpiki i iërij neris103. Riqi rë rjepa npeiil fsqhël 
liturgjike, si bie fjala, kryerja e lutjes lë iëkbë e jm rë pëlër 
nëpkbwq ke bajjil nëprmië, dsie s qhiënsrsp iëqhrs lga fmpkar 
jirspgjiie rë iqjakir rpadicimlaj104. 

Kjm alajixë e derajsap e qrarsrete rë rpe beqikete ferape, oë qmjjëk 
kë japr, nëpbël npmtël kë rë oaprë nëp rë dëqhksap qe qi dhe qa e 
isqhrëxmlre dhe dpejrmlre qrpsirspikil e imkslirerete ferape 
jegjiqjacimli i Zmgsr. Debarer oë qhmoëpmjlë imlgpeqer e kbajrspa 
nëp pefmpkikil e qrarsrete, npeiël ljë npej çëqhrjete kë rë 
kmdepsapa, npalikil e napikir rë ldapjeq keq feqë dhe qhrerir, oë 
ëqhrë nëpkeldsp edhe kë napë, nmp terëk rali nm bëhej njeqë 
imlipere e qrarsrete. Rëldëqi nari edhe ‘qhoinrapëxiki’ i isjrete 
lënëpkjer nëpdmpikir rë gjshëq qhoine dhe xbarikir rë ijasxmjëq 
nëp qhrerëqilë qhoinrape rë dpejrseqte rë beqikete ferape dhe rë 
harmmlixikir rë lmpkate ke qhmoëpilë qhoinrape. 

                                                                                                           
Oprhmdhmiqe lë Shoinëpi, Në tiril qhnërikrap 1937, nr. 609 i prot., 
http://licodu.cois.it/578/view 
102 Me alë rë jigjir kbi fejeqël, lë tiril 1934, tajxëq i ljihej e dpejra rë qhnpehre 
nëjoikil kbi xgjedhjel oë iiqhre bëpë i ari nëp kapreqël e qaj dhe nëpcairmhej 
kmqha jm kë e tmgëj qe gjaqhrëkbëdhjerë tjeç nëp fejeqë. Vajxëq i ljihej e dpejra 
ra xhbëlre fejeqël. Lidhsp ke iërë, s qhrsa ljë jigj i pi lë imdil nelaj, i ciji 
ldëpqhimlre ara npildëp e isjdeqrapë fëkijëqh oë e qhiejlil lmpkar e iërij jigji. 
103 Në kapqil e tirir 1937, s kiparsa ljë jigj kbi heojel e qhakiqë nëp gparë, is 
qhekbsjjil e napë e dhalë kmrpar e kbperir dhe mbmppi i rij, nmp lsi kslgmi aq 
fsqhara e imkslirerete ferape lë kbpmjrje rë iërij teldiki. Faxar ipweqmpe rë 
iëqaj ppsge rë gjarë oelë isqhrersra e qhmoarëq Gruaja shqiptare, e cila u 
algaxhsa lga rë iarëp alër nëp kbpmjrjel e natapëqiqë dhe diljirerir rë gpsaq. 
Nël ldiiikil e qaj s kbjmdh ipweqia e imkirerir rë kwqjikalëte, e cila pas 
debarete rë gjara, dmji ke nmhikil qe ispali lsi e derwpmlre kbajrjel e qhakiqë, 
npaldaj iw xaiml ksld rë xhbëhej. Mappja e iërij teldiki qhëlmi ljë han rë 
pëldëqiqhëk jidhsp ke tjepëqikil dhe jipilë e gpsaq qhoinrape dhe s napanpi lga 
ldajiki i oapisjjikir lë ppsgë i gpate rë xbarhspa e rë kbsjsapa lga imia rei 
iëkbër ke fepevhe (tej oë kbsjml fwrwpël, dsie jëlë xbsjsap terëk qwrë). Ref. 
N. SHEHU, Donna e matrimonio in Albania. Profilo storico, Bari 1988, 19 – 25; R. 
MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 119-127. 
104 Ibidem, 126 ss. 
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Ëqhrë e tëprerë oë Kiqha iarmjiie qhoinrape lsi nëpqhrarer ke iërë 
gjeldje rë pe, qiç dm rë qhmhik lë tijik, naqi ia kappëdhëlie rë 
tëqhripa dhe rë ldëpjiisapa ke oetepilë. Pa lëltjepëqsap 
pëldëqilë e qaj, nmp nëp terë fairil oë Kiqha iarmjiie lsi i 
tejkalonte 10% rë nmnsjjqiqë që teldir, ajm lsi ksld rë iiqhte aq 
neqhë qa rë tinte lë diqisrik kappëteqhjel nmjiriie rë oetepiqë lë 
kappëdhëlie ke beqiker ferape. Fmpca dhe pëldëqia e nëpbëpëqir 
iarmjii oëldpml lë kappëdhëlier e rij ldëpimkbërape, lë 
dmkilikil e njeqëq tepimpe rë teldir, ipweqiqhr Shimdpëq dhe 
pperhilate rë qaj, fairmpë iërm oë, gjirhqeqi, lsi qhimjlë rëpëqiqhr 
lë rë kipë rë qaj. Në fair, nëpfaoëqseqir e ijepir, qhneqh, lsi jalë 
teldaq, npaldaj kappëdhëlier ldëpimkbërape dhe tapëqia lga 
Rmka, jm ppajjë, lgpejlë ljë kjegsjj dwqhiki lë ljë teld ao rë 
jidhsp naq natapëqiqë që ter. Dwqhiki ppirer edhe kë qhskë isp 
fjsiqi i filalcikete lga jaqhrë qhnjegmher ke fairil oë lël 
nëpiarëqilë ferape fqhiher npmjeiri i peajixikir rë ilrepeqate rë 
teldete rë hsaja e lë këlwpë rë teçalrë i Irajiqë, keoë ldihkar 
kbëppijlë ipweqiqhr lga iw gadiqhsjj. 

Ndapja gjemgpafiie naqowpmher edhe lë litejil gjshëqmp dhe 
isjrspmp, çia tiher pe ke nëpdmpikil e dw diajeirete, geg lë teri 
dhe rmqië lë jsg. Nga ala rjerëp, nëphanja e imkslirerir iarmjii rë 
pirir jaril lë Vepi dhe rë pirir bixalril lë Jsg nëpbël ljë çëqhrje oë 
kepirml qhowprik rë teçalrë. 
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1. 5. Pmjiriia e Zmgsr isldpejr Kiqhëq iarmjiie 

 

Thippjeq nëp haprikil e ljë qrarsri, lsi is nëpgjigj Kiqha iarmjiie e 
Shoinëpiqë105, e cija, lël dpejrikil e Propaganda Fide-s106, ishte 

                                                 
105 Venpikrapia ferape lë Shoinëpi jidher ke npalilë dmkerhëlëqe rë 
Belediirilëte, rë Dmkeliialëte dhe rë fperëpte kilmpë. Lidhsp ke tenpikarpilë 
e npmtilcëq fpalçeqiale lë Shoinëpi, e cija kbjmdhi pperh qaj ljë njeqë rë 
imlqidepseqhke rë nmnsjjqiqë teldaqe dhe ipes ljë kiqiml qrparegjii lë rë gjirhë 
hanëqipël e Bajjialir Pepëldikmp, nëp nëphanjel e iarmjicixkir lë iërm xmla, 
shih: V. VANNUTELLI, L’Ajbalia, Roma, Tip. di M. Armanni, 1886, 177 ss.; (Sguardo 
ajj’Opielre) Schixxm qrmpicm qsjj’tenepa dei francescani in Albania, Scutari, 
Tipografia francescana, 1930; A. BALDACCI, Il francescanesimo in Albania e il padre 
Giorgio Fishta, in Studi speciali albanesi, III, Roma, Stabilimento tipografico F. 
Damasco, 1937, 42 ss. 
106 Kmlgpegara e qheljrë Ppmnagalda Fide, ëqhrë ljë diiaqrep i Kspieq pmkale, i 
rhekejsap lë tiril 1622 lga Gpegmpi XV nëp nëphanjel e feqë ldëp nagalë dhe 
psajrjel e qaj lë arm xmla is iarmjiiër e pirir jaril dhe arij gpei, iqhil lë naiicë. 
Ajm, gjirhaqhrs, dshej rë nëpisjdeqej nëp fmpkikil ferap dhe isjrspmp rë 
kiqimlapëte dhe rë ijepir teldaq. Kmkiqimli is lëlqhrpsa piqrpsirspikete rë 
imijatirspa depi lë tiril 1862, isp Pis IX teldmqi r’i ldajë nslër e jildmpëte npej 
nslëte rë kiqimlir keq rë nafete, dsie lgpirsp ljë qeiqiml kë tere rë 
Prvepaganda Fide-q, lël ekëprikil Pro negotiis ritus orientalis. Benedikti XV, 
fajë ljmhjeq dhe ldjeqhkëpiqë që rij rë japrë nëp npmbjeker e Lildjeq, ia dmji rë 
rhekejmlre, lë tiril 1917, imlgpegarël e qheljrë pro Ecclesia orientali, që cijëq is 
besua drejtimi, rhsajqe eiqijsxit, i çëqhrjete oë iiqhil rë bëlil ke pirer jildmpe, 
dsie ia heosp iërë imknerelcë imlgpegarëq Propaganda fide. Mbi Propaganda 
fide, shih: P. CAIROLI, La Congregazione de propaganda fide: sua figura e sue 
attribuzioni, “Ritiqra di qrsdi kiqqimlapi”, IV (1922), 4, 170-181; SACRA 

CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE, Guida delle missioni cattoliche, Roma, Unione 
missionaria del clero in Italia, 1934; N. DEL RE, La Curia romana. Lineamenti 
storico-giuridici, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1970, 185 ss. (Sussidi 
eruditi, 23); SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE, Memoria rerum. 350 anni a 
servizio delle missioni, 1622-1972, (a cura di J. Metzler), voll. 3, Rom-Freiburg-
Wien, Herder, 1971-1976; J. METZLER, Storia della Sacra Congregazione per 
j’etalgejixxaximle dei nmnmji m de npmnagalda fide, Problemi attuali 
dejj’etalgejixxaximle, Rmka, Pmlrificia Ulitepqirà spbaliala, 1975, 101-130; G. 
Piras, La Congregazione e il Collegio di propaganda fide di J. B. Vives, G. Leonardi 
e M. De Funes, Roma, Ulitepqirà Gpegmpiala, 1976 (Dmcskelra kiqqimlajia, 10); 
Guida delle missioni cattoliche 1989, Rmka, Cmlgpegaximle nep j’etalgejixxaximle 
dei popoli, 1989, 11 ss.; A. REUTER, Il Dicastero romano per le missioni e le sue 
riforme, in Ecclesiae memoria. Miscellanea in onore del R. P. Josef Metzler OMI, 
Ppeferrm dejj’Apchitim qegperm taricalm, (a cspa di Ë. Heliej), Rmka-Freiburg-
Wien, Herder, 1991, 165-177; ID., Cmlgpegaximle nep j’etalgejixxaximle dei nmnmji, 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA, Dizionario di missiologia, I, Bologna, Dehoniane, 
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nëpoeldpsap lë dimoexël e Shimdpëq dhe isldëpqhrmlre iëpieqël 
e oetepiqë nëp r’i dhëlë Kiqhëq iapairep imkbërap. Ajm i irhelre 
qwrë lga rpadira qi kmdej i kappëdhëliete keq Kiqhëq dhe qhrerir, 
npa appirja e ljë kappëteqhjeje dm rë çmlre lë xgjidhjel e npmbjekir 
rë qhrpsap lga oetepia. Ngjapjer bpelda teldir lsi iqhil lë fatmp rë 
iëqaj xgjidhjeje, nmp Zmgs iiqhre letmjë rë lesrpajixmlre nmnsjjqilë 
iarmjiie rë Veriut107, is iiqhre dhëlë pexsjrare rë kipa i 
aqhrsosajrspi “Miqimli qhërirëq” (Missione volante)108, i cili kishte 
naqsp qi oëjjik rë “jerëqmlre” rpadirar, nëp rë ipijsap ljë jidhje keq 
rwpe dhe ipiqhrëpikir iarmjii rë arwpe alëte. Kjm tenpikrapi e 
ngjeshur npmqejirixki iiqhre dhëlë ldihkeqël e ter nëp ppëljmqjel 
e iarmjiçixkir lë arm ipahila, çia iqhre lë fatmp rë Irajiqë, e cija 
sqhrpmlre ljëfapë ldiiiki lë Shoinëpi.  

Qetepia irajiale iqhre e terëdijqhke nëp pmjil e Kiqhëq iarmjiie, ao 
sa nuk i kursente ndihkar filalciape anm lë fsqhë rë apqikir109. Pas 

                                                                                                           
1993, 137-140; “Allsapim nmlrificim”, 1994, 1729-1730; G. FEDALTO, Dal Seicento ai 
nostri giorni, in Le Chieqe d’Opielre, III, Milano, Jaca Book, 1995, 100-107. Da 
sjrikm, “Allsapim nmlrificim”, 2000, 1942-1943. 
107 Bëprhaka e tenpikrapiqë që iarmjiiëte rë tepisr iqhre Shimdpa. Kërs iqhil 
lgpirsp qrpsirspa rë pëldëqiqhke qi “Kmjegji nanlmp qhoinrap i Shimdpëq” dhe 
“Shël Fpalceqcm Satepim”. Në rinmgpafilë e jexsirëte lë Shimdëp, qhrwneqhil 
revista dhe botoheshin vepra fetare dhe jerpape lë jariliqhr dhe qhoin. G. 
VALENTINI, La Missione dei gesuiti e la cultura albanese, il “Snipirsajirà”, XXVI 
(1975), 2, 17 ss. 
108 “Missione volante” (Miqimli qhërirëq) s ksldëqmi ijepiiëte rë ljihlil balmpër 
kë rë tapfëp dhe rë ixmjsap, lë gjipil e rë cijëte kbjmdhël rë dhëla kbi rë dpejrël 
xaimlmpe dhe pildëprsal rpadirar qhoinrape. Sniiarël lë iërë dpejrik figspa rë 
rijja qi Arë Dmkelicm Paqi, Arë Fsjtim Cmpdiglalm e Arë Gisqenne Vajelrili. Rperh 
“Miqqimle tmjalre” qhih, F. CORDIGNANO, L’Ajbalia arrpatepqm j’mnepa e gji qcpirri di 
un grande missionario italiano: il P. Domenico Pasi S.I. (1847-1914), Roma, Istituto 
nep j’Espmna mpielraje, XXV, tmjj. 3 1933-1934, (Psbbjicaximli dejj’Iqrirsrm nep 
j’Espmna mpielraje, q. II, Pmjirica, qrmpia, ecmlmkia,); G. VALENTINI, La famiglia nel 
diritto tradizionale albanese, Cirrà dej Varicalm, Tin. nmjigjmrra taricala, 1945; ID., 
La legge delle montagne albanesi nelle relazioni della Missione volante (1880-
1932), (Studi albanesi, Studi e testi, 3), Firenze, L. S. Olschki, 1969.  
109 Irajia iiqhre lëlqhipsap ke Shoinëpilë “Pairil e Mioëqiqë dhe rë Sigspiqë” ke 
27 lëlrmp 1926, i parifiisap na isldëpqhrik ke 9 dhjermp rë arij tiri. Pairi i hanre 
ppsgë ldiiikir irajial lë teld dhe denëprikir eimlmkii, rpegrap dhe 
insrirscimlaj. Rperh iëqaj qhih: F. JACOMONI DI SAN SAVINO,, vep. cit, 45 ss. Forcimi i 
kappëdhëliete keq rë dw qhrerete, qmjji, teç rë rjepaqh, qhrikil e qsbtelcimlete 
irajiale qidmkmq nëp qhimjjar iarmjiie, çia e qhrmi naiëlaoëqilë e oetepiqë 
shqiptare. 
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nëpfsldikir rë Lsfrëq që Papë Bmrëpmpe, Irajia i iiqhre xëlë teldil 
Pepaldmpiqë Asqrpm-Hslgapexe lë pperhil e Shimdpëq, dsie s 
kbëqhrersp lë npejapdhjel jmkbapdm-telediiaqe rë qhskë 
kiqimlapëte, qi dhe lë kbëqhrerjel filalciape rë qhskë 
airitirerete rë xhtijjsapa lga spdhëpar ferapë dhe dimoexar e 
ndryshme110.  

Në tiril 1926, Zmgs deijapmi qe ia ljë npmgpak oetepirap nëp 
espmnialixikil e Shoinëpiqë dhe lë tiril 1927 tixirmi Shimdpël, is 
npekrmi qsbtelcimle nëp Kiqhël iarmjiie111. Me iërë paqr bëpi ljë 
deijaparë nsbjiie, is s qhnpeh qe ëqhrë i garqhëk rë lëlqhipsajë 
ljë kappëteqhje ke Sejilë e Sheljrë112. Nëlqhipiki i kappëteqhjeq 
dm rë qijjre atalraxhe nëp Zmgsl, dsie e fmpcsap nmxicimlil e rij qi 
lë litej ldëpimkbërap, aqhrs dhe bpelda teldir. Nëlqhipiki i 
kappëteqhjeq dm rë iiqhre pëldëqi rë teçalrë edhe nëp Kiqhël 
iarmjiie, naqi rë dpejrar dhe derwpiker oë ppidhlil npej 
lëlqhipikir, dm r’i qigspmlil aqaj qrabijirer jspidii, ao kë renëp oë 
Zogu po tregohej i hapur ndaj iëpieqate rë qaj, çia e rpegml 
qhnpehja e tsjjlerir rë rij nëp r’s ljmhsp qrarsqil e nepqmlir jspidii 
rë gjirha imlgpegarate dhe ilqrirscimlete ferape iarmjiie oë 
tenpmlil lë Shoinëpi. 

Me bmrikil e Kmdir rë pi Citij, s ts pe qe ljë qëpë leleqh bilil 
ndeqh ke napiker rhekejmpe rë që dpejrëq ialmliie, qi, bie fjaja, 
çëqhrja e ditmpcir. Mappëdhëlier fakijjape dhe kapreqa 
rregulloheshin nga nenet 120-409 rë Kmdir, dhe fmisqmheqhil lë 
ljmhjel e nsqhrerir rë bsppir dhe babair kbi bijrë e ter. Në iërë 
këlwpë, Kmdi taxhdmlre r’i nëpkbahej nabapaxiqë keq bsppir dhe 
gpsaq bpelda pperhir fakijjap, aqhrs qiç e napaqhiimlre edhe 
ialsli. Çëqhrjer e naqspiqë oë jidheqhil ke kapreqël rpajrmheqhil 
lël rirsjjil “imlrpara e kapreqëq” lë leler 331-389 rë Kmdir Citij 

                                                 
110 R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 127 ss. 
111 Ibidem, 116-117. 
112 B. J. FISCHER, King Zog and the struggle for stability in Albania, New York, 
Columbia University Press, 1984 113-114.  Dsie is pefepsap panmprir rë bmrsap ke 
15 jalap 1928 lë “Cmppiepe Varicalm”, R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 161 nr. 42, 
qhowprml kbapëtajrjel e legmciarate dhe rheiqml qe ksld rë bëhej fjajë nëp 
pperh ljëxer apriisj is: kbpmhej feja iarmjiie; kippej qhiaq lga kappëteqhjer e 
appirspa ke Pmjmlilë, Batapilë dhe Lirsalilë, nmp dsie s nëpqhrarsp ke gjeldjel 
e teçalrë rë Shoinëpiqë; kipënpirej napiki i ldapjeq oë iapairepixmlre qhreril 
shqiptar i cili shpallej laik dhe jofetar. 
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dhe u refepmheqhil diqnmxirate rë nëpgjirhqhke nëp jidhjel e 
imlrparate kbi kappëdhëlier naqspmpe oë jildlil lga kapreqa, ke 
nëpjaqhrik rë paqrete oë iëpimlil rpajrik rë teçalrë, rë cijër 
rpajrmheqhil lë iarëp ianirsj rë nmqaçëk. 
1. Diqnmxira ke iapairep rë nëpgjirhqhëk kbi teçmpirë e 
kappëdhëliete fakijjape. 
2. Paja oë ksld r’i jenej lsqeq lga i ari i qaj anm lga ljë i rperë nëp 
nëpbajjikil e qhnelxikete rë kapreqëq, adkiliqrpmhej lga 
baqhiëqhmpri i qaj, depi lë npiqhjel e iëqaj kapreqe, lëqe ldmdhre 
ljë gjë e rijjë. 
3. Adkiliqrpiki i rë kipate napakapreqmpe, rë firsapa lga naqspia e 
gpsaq, oë lsi bëlil njeqë lë najël e qaj dhe oë baqhiëqhmpri lsi 
iiqhre rë dpejra kbi rm. 
4. Paqspia e lgpirsp lga rë dw baqhiëqhmprër gjarë kapreqëq. 
Kmdi Citij, i hwpë lë fsoi ke 1 npijj 1929 ppegsjjmlre çëqhrjel e 
fejeqëq, dsie e nëpcairsap qi npekrik nëp kapreqë. Ppiqhja e fejeqëq 
iiqhre naqmja jspidiie, kbi rë gjirha qhnëpbjikil e dëkir dhe 
kthimin e dhuratave (neni 114-119)113. 

Gpsaja e te anm gpsaja, kapreqa e që cijëq iqhre alsjsar, nuk mund 
rë kaprmhej qëpiqh na iajsap 300 dirë lga tdeija e baqhiëqhmprir 
anm lga xgjidhja e kapreqëq. Kjm imhë ksld rë qhisprmhej ke 
teldik gjwiare lëqe iiqhre npmta rë kjafrseqhke oë gpsaja lsi 
iqhre qhrarxëlë. 
Kmdi lsi i peqneirmi napiker e iarmjiiëte, pasi parashikoi 
ksldëqilë e ditmpcir. Zgjidhja e kapreqëq npalmhej terëk nëp 

                                                 
113  Në ialsl, kmqha nëp kapreqë jidhej ke imhël e nsbeprerir, 18 tjeç nëp bsppar 
dhe 16 tjeç nëp gparë, dsie bëpë dajjikil e kërejqhëk keq arwpe oë i iiqhil 
kbsqhsp anm jm rë ljëxerar. Ksqh iqhre lël kmqhël 20 tjeç, dshej rë iiqhre 
kiparikil e babair (leli 123 i.c), gjë oë lsi iëpimhej nëp ara oë e iiqhil 
ianëpcwep iërë kmqhë. Megjirharë, depi lë kmqhël ljëxer e neqë tjeç i dshej 
dmpëxsap imksliiiki ke qhipik i lmrepixsap, npildir oë lsi e jenre nëjoikil e 
ter (leli. 128 i.c). Dhjerë dirë napa kapreqëq bëhej jeçirja npalë imkslëq is çifri 
i apdhqhëk dm rë balmlre. Sinaq imdir citij (leli 18), gpsaja keppre kbiemrin e 
bsppir dhe e ldiore lgadm; lë paqr qe bsppi iqhre i hsaj, keppre asrmkariiiqhr 
qhrerëqilë e rij. Bsppi dshej r’i qigspmlre jereqël gpsaq, nmp edhe npej qaj iëpimhej 
ljëfapë imlrpibsri, qidmkmq lëqe bsppi iiqhre tëqhripëqi eimlmkiie. Kmdi citij i 
njihre gpsaq afrëqilë e njmrë nëp rë tenpsap, nmp ijm kberej rhjeqhr lë jerëp, qenqe 
gpsaja lsi ksld rë bëlre aqgjë na nëjoikil e bsppir, qidmkmq lsi ksld rë 
sqhrpmlre fapë npmfeqimli. S. VILLARI Le Consuetudini giuridiche …cit, , 93-110.. 

113 Në kanun, mosha për martesë lidhej me kohën e pubertetit, 18 vjeç për burrat dhe 
16 vjeç për gratë, duke bërë dallimin e mëtejshëm mes atyre që i kishin mbushur apo 
jo të njëzetat. Kush ishte nën moshën 20 vjeç, duhej të kishte miratimin e Babait (neni 
123 k.c), gjë që nuk kërkohej për ata që e kishin kapërcyer këtë moshë. Megjithatë, 
deri në moshën njëzet e pesë vjeç i duhej dorëzuar shkresa e noterizuar prindit që 
nuk e jepte pëlqimin e vet (neni. 128 k.c). Dhjetë ditë para martesës bëhej leçitja 
pranë komunës ku çifti i ardhshëm do të banonte. Sipas kodit civil (neni 18), gruaja 
merrte mbiemrin e burrit dhe e ndiqte ngado; në rast se burri ishte i huaj, merrte 
automatikisht shtetësinë e tij. Burri duhej t’i siguronte jetesën gruas, por edhe prej 
saj kërkohej njëfarë kontributi, sidomos nëse burri kishte vështirësi ekonomike. Kodi 
civil i njihte gruas aftësinë e plotë për të vepruar, por kjo mbetej thjesht në letër, 
sepse gruaja nuk mund të bënte asgjë pa pëlqimin e burrit, sidomos nuk mund të 
ushtronte farë profesioni. S. VILLARI Le Consuetudini giuridiche …cit, , 93-110..
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dhe u refepmheqhil diqnmxirate rë nëpgjirhqhke nëp jidhjel e 
imlrparate kbi kappëdhëlier naqspmpe oë jildlil lga kapreqa, ke 
nëpjaqhrik rë paqrete oë iëpimlil rpajrik rë teçalrë, rë cijër 
rpajrmheqhil lë iarëp ianirsj rë nmqaçëk. 
1. Diqnmxira ke iapairep rë nëpgjirhqhëk kbi teçmpirë e 
kappëdhëliete fakijjape. 
2. Paja oë ksld r’i jenej lsqeq lga i ari i qaj anm lga ljë i rperë nëp 
nëpbajjikil e qhnelxikete rë kapreqëq, adkiliqrpmhej lga 
baqhiëqhmpri i qaj, depi lë npiqhjel e iëqaj kapreqe, lëqe ldmdhre 
ljë gjë e rijjë. 
3. Adkiliqrpiki i rë kipate napakapreqmpe, rë firsapa lga naqspia e 
gpsaq, oë lsi bëlil njeqë lë najël e qaj dhe oë baqhiëqhmpri lsi 
iiqhre rë dpejra kbi rm. 
4. Paqspia e lgpirsp lga rë dw baqhiëqhmprër gjarë kapreqëq. 
Kmdi Citij, i hwpë lë fsoi ke 1 npijj 1929 ppegsjjmlre çëqhrjel e 
fejeqëq, dsie e nëpcairsap qi npekrik nëp kapreqë. Ppiqhja e fejeqëq 
iiqhre naqmja jspidiie, kbi rë gjirha qhnëpbjikil e dëkir dhe 
kthimin e dhuratave (neni 114-119)113. 

Gpsaja e te anm gpsaja, kapreqa e që cijëq iqhre alsjsar, nuk mund 
rë kaprmhej qëpiqh na iajsap 300 dirë lga tdeija e baqhiëqhmprir 
anm lga xgjidhja e kapreqëq. Kjm imhë ksld rë qhisprmhej ke 
teldik gjwiare lëqe iiqhre npmta rë kjafrseqhke oë gpsaja lsi 
iqhre qhrarxëlë. 
Kmdi lsi i peqneirmi napiker e iarmjiiëte, pasi parashikoi 
ksldëqilë e ditmpcir. Zgjidhja e kapreqëq npalmhej terëk nëp 

                                                 
113  Në ialsl, kmqha nëp kapreqë jidhej ke imhël e nsbeprerir, 18 tjeç nëp bsppar 
dhe 16 tjeç nëp gparë, dsie bëpë dajjikil e kërejqhëk keq arwpe oë i iiqhil 
kbsqhsp anm jm rë ljëxerar. Ksqh iqhre lël kmqhël 20 tjeç, dshej rë iiqhre 
kiparikil e babair (leli 123 i.c), gjë oë lsi iëpimhej nëp ara oë e iiqhil 
ianëpcwep iërë kmqhë. Megjirharë, depi lë kmqhël ljëxer e neqë tjeç i dshej 
dmpëxsap imksliiiki ke qhipik i lmrepixsap, npildir oë lsi e jenre nëjoikil e 
ter (leli. 128 i.c). Dhjerë dirë napa kapreqëq bëhej jeçirja npalë imkslëq is çifri 
i apdhqhëk dm rë balmlre. Sinaq imdir citij (leli 18), gpsaja keppre kbiemrin e 
bsppir dhe e ldiore lgadm; lë paqr qe bsppi iqhre i hsaj, keppre asrmkariiiqhr 
qhrerëqilë e rij. Bsppi dshej r’i qigspmlre jereqël gpsaq, nmp edhe npej qaj iëpimhej 
ljëfapë imlrpibsri, qidmkmq lëqe bsppi iiqhre tëqhripëqi eimlmkiie. Kmdi citij i 
njihre gpsaq afrëqilë e njmrë nëp rë tenpsap, nmp ijm kberej rhjeqhr lë jerëp, qenqe 
gpsaja lsi ksld rë bëlre aqgjë na nëjoikil e bsppir, qidmkmq lsi ksld rë 
sqhrpmlre fapë npmfeqimli. S. VILLARI Le Consuetudini giuridiche …cit, , 93-110.. 
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apqwe rë fmpra anm qi teldik nepqmlaj i baqhiëqhmprëte. Apqwer e 
fmpra iiqhil rë bëlil ke rpadhrilë lga ala e gpsaq, ke bpairiqjel e 
baqhiëqhmprir, lë paqr qëksldjeqh rë naqhëpueshme apo mendore, 
nëp kslgeqë fëkijëqh, nëp qhrepnëqi larwpmpe. Raqr kë tere 
nëpbëlre çaiëpdiqja e kappëdhëliete fakijjape, napaqhiisap lë 
leler 203, 209 rë Kmdir Citij. Me qhnajjjel e iërij Kmdi, fakijja lsi 
iqhre kë mbjeir i ppegsjjate dhe i që dpejrëq fetare. 

Hiepapiia e japrë dhe Kjepi iarmjii lsi bilil daimpd ke oëldpiker 
e oetepiqë, ldaj Zmgs s aisxsa nëp kmqkbajrjel e npekrikete oë 
bëpi gjarë lëlqhipikir rë kappëteqhjeq. Fijjikiqhr, Zmgs s dsi i 
iëlaosp ke ldëpnpepjel e legmciarate, naqi e qhoerëqmnte fakti se 
npmnmxiki i iarmjiiëte nëp lëlqhipikil e kappëteqhjeq, 
napaqhiimlre kbajrjel e ijepir lga ala e qhrerir dhe ijm dm rë 
pëldmlre qhskë kbi filalcar nsbjiie rë qhoinrapëte114. Patapëqiqhr 
iëqaj, lë fijjik rë tirir 1929, Zmgs is piirhwe npmnmxikir nëp 
lëlqhipikil e kappëteqhjeq. Shnajjja e Mmlapiiqë, kipariki i 
qrarsrir rë pi dhe qsiqeqi i nmjiriiate oetepirape lë kappëdhëlier 
ke beqiker ferape, e qhrwlil dpejr dëqhipëq r’s jenre xgjidhje 
jspidiie gjmbaje kappëdhëliete ke imkslirerer ferape. 

Këqhrs, i frmi iarmjiiër rë lgpilil ljë dejegaciml ke rë cijil s 
xhtijjsal ljë qëpë raiikeqh lë litej kiliqrpmp dhe s teldmq ljë 
qiekë kappëteqhjeje ke diqa diqnmxira, oë, qidmomfrë, lsi firsal 
njmrëqiqhr nëjoikil e Variialir. Sejia e Sheljrë lsi e kiparmi, ldaj 
mappëteqhja kberi rhjeqhr lë jerëp115. 

Pa dwqhik, jigjer kbi kmdeplixikil e qhmoëpiqë qhoinrape 
dhslmlil edhe napiker ferape rë kwqjikalëte, npaldaj lmpkar 
jigjmpe rë qinëpnëpkeldspa qhiairsal ljë çapje jm rë tmgëj keq 
qhrerir dhe beqikete ferape. Mjafrml rë nëpkeldik fsrjel e 
kapreqëq citije, derwpikil nëp r’s pegjiqrpsap lë qhreril citij, 
ppegsjjikil e ditmpcir. Nga ala rjerëp, kbëqhrerja oë i dha oetepia 
iëpieqëq që imkslireri Beiraqhial nëp rë oelë ipejrëqiqhr i natapsp 
lga ai Sslir, qhrmi naiëlaoëqilë e iërij rë fsldir oë i qhihre iërm 
kaqa qi nëpnjeije nëp rë qhnëpbëpë dhe dmbëqsap iqjakil, qwlike 
oë qhfaoeqhil ke hanjel ldaj tjepate nepëldikmpe116. Pëp iërm 

                                                 
114 R. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., 125 ss. 
115 S. LUFI, Variiali dhe Shoinëpia, AA.VV., Siknmxisk ldëpimkbërap, Tipalë 16-
19 Nëlrmp 1999, Shimdëp, 2000, 321-322. 
116 S. LUFI vep. cit., 321.  
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arsye, fillimisht u mendua se dekretligji mbi komunitetet fetare do 
rë qijjre ljë isldëpqhri lë bjjmi lga iërm imkslirere117.  

Kmlfjiiri ke imkslirerer ferape s nëpqhiajjëxsa qi naqmjë e 
kmqkappëteqhjete jidhsp ke çëqhrjel e qhimjjate npitare. Qetepia 
kiparmi ljë jigj kbi apqikil nsbjii dhe teldmqi, owqh lë tiril 1933, 
kbwjjjel e rë gjirha qhimjjate npitare ferape. Kjm bëpi oë rë 
qhnëprhelre ljë isldëpqhri e fmprë oë epdh e s qhsa terëk lë tiril 
1936 isp oetepia jejmi, edhe fajë ldëphwpjeq që nmjiriiëq irajiale, 
pihanjel gpadsaje rë qhimjjate npitare118 

Ksldëpqhriki i nmjiriiate oetepirape s xhtijjsa qidmkmq lë 
bpeldëqi rë beqikrapëte dhe rë ijepir iarmjii, depi arw qa lmpkar e 
deiperir nëp imkslirerer ferape lsi gjerël xbarik lga Kiqha 
iarmjiie. Ajm e kmhmi hanraxi jigjil. Shreri, lga ala rjerëp, e 
imlqidepmi iërë imkslirer ferap qi mpgalixarë rë najigjqhke dhe pa 
nepqmlajirer jspidii, nëp naqmjë lsi ksld rë iiqhre aqljë nëpfirik 
lga qsbtelcimler oë qhreri napaqhiimlre nëp imkslirerer ferape119. 
Kjm lsi lëlisnrmlre oë oetepia qhoinrape rë kmq filalcmlre 
liqkar ilqrirscimlaje rë Kiqhëq iarmjiie, nmp qsbtelcimler iqhil lë 
kaqël e ljë “jëkmqhe qhrerëpmpe” nëp diqa liqka rë teçalra, elre 
anm nëpfaoëqseq rë Kiqhëq, kë qhskë qeqa imlrpibsre nëp ipijikil e 
naqspiqë, anm dmlacimle dhe mfepra rë jigjqhke lë ldihkë rë iërij 
imkslireri, ldpwqhe lga ç’ldmdhre ke imkslirerer e rjepa oë 
xmrëpmlil nepqmlajirer jspidii citij dhe oë npmbjeke rë rijja i 
ianëpcelil na tëqhripëqi. 

Edhe asrmpirerer e Variialir kbajrël oëldpik isldëp ldaj 
diqnmxirate jigjmpe rë tirir 1929, naqi gjwimlil qe kaqa rë rijja ksld 
rë qhëlmlil fijjikil e nepqeisrikir rë ijepir iarmjii dhe qhsapjel e 
asrmlmkiqë që Kiqhëq, dsie i qjejjë nelgeqa mpgalixikir rë iërij 
imkslireri lë teld.  

Kpejr i nanpalseqhëk, edhe lë niiënakje dmgkariie, iqhre 
npereldiki nëp ldëprikil e ljë Kiqhe iarmjiie imkbërape na jidhje 

                                                 
117 R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit., 126-127. 
118 Ibidem 127-145. 
119 S. LUFI vep. cit., 322. Ligji nëp imkslirerer ferape s bë mbjeir ipiriiaqh nëp 
qhskë qneciajiqrë dhe alajiqrë rë çëqhrjete rë iarmjiçixkir. Sinaq iapdilajir 
Orratiali, gjeldja jspidiie nëp iiqhël Karmjiie qhoinrape iqhre tëqhripëqsap. A. 
OTTAVIANI., Institutiones juris publici ecclesiasti, II, Roma, Libreria Editrice 
Vaticana,1936, 361. 
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me Sejilë e Sheljrë, e kbwjjsp lë gsaciël e qaj dhe na 
kappëdhëlie ke kiqimler e hsaja rë npaliqhke lë teld oë 
qhëpbeheqhil lga ijepiië dhe ppegsjjrapë rë hsaj dhe oë, qinaq 
jigjir, dshej r’i lëlqhrpmheqhil imlrpmjjir dhe nsqhrerir rë 
oetepiqë120.  

Në fijjik rë titit 1930, çëqhrja e lëlqhipikir rë kappëteqhjeq s 
napaoir ke liqkël e Kiqhëq iarmjiie lënëpkjer ikxmr Laxëp 
Mjedëq121. I bildsp nëp letmjël e “qhoinrapixikir” rë hiepapiiqë që 
Kiqhëq iarmjiie, nëp rë rhejjsap ppëljmqjel e qaj lë teld, ai iiqhre 
oelë gjirhljë ljë isldëpqhrap i fmprë i Zmgsr, ao qa iw i fsldir e 
iiqhre dëbsap lga teldi që baqhis ke enpmpil e fperëpte 
fpalçeqialë. Mjeda ljmfrmi Sejilë e Sheljrë nëp ksldëqilë e hanjeq 
që legmciarate. Pana e lgapimi ke derwpël e hanjeq që biqedikete 
dhe rë nëpfaoëqikir rë Sejiqë që Sheljrë, depiqa legmciarar rë 
lgpiheqhil lë japrëqilë e litejir dinjmkarii. Zslë fijj iëqhrs, 
biqedike rë rhejjsapa oë gpadsajiqhr nëpqhiajjëxsal imltepgikil e 
oëldpikete rë rë dw iahete. Të dwja najër dsieqhil gari nëp 
lëlqhipikil e kappëteqhjeq, nmp, ipejr nanpirsp, oetepia qhoinrape 
lvmpi npereldikil oë lëlqhipikir rë kappëteqhjeq r’i napanpilre 
teldmqja e kappëdhëliete dinjmkariie ke Sejilë e Sheljrë, 
ldëpimhë oë ijm e fsldir lgsjre iëkbë nëp rë isldëprël, dsie 
naqsp qi kmdej rë ljëjrël npmcedspë rë xbarsap lë Iraji, nmp edhe e 
qhrwpë lga fpiia qe kmq qhreri qhoinrap i biqhrlmlre npmnmxikir rë 
bëpë kë napë122. Pëp iërë apqwe Sejia e Sheljrë tspi diqa isqhre 
napanpaie: nëpjaqhrikil e Kiqhëq iarmjiie lga xbariki i deiperjigjir 
nëp imkslirerer ferape; kbpmjrje rë napikete rhekejmpe rë Kiqhëq 

                                                 
120 S. LUFI, vep. cit.,. 323. 
121 Laxëp Mjeda (1869–1935), aqm imhe, iqhre apoineqhiët i dimoexëq që Shimdpëq 
dhe iiqhre rë gjirha cijëqirë nëp rë nëpfaoëqsap iiqhël iarmjiie nëpbajjë qhrerir. E 
shksapa e rij, qi kbëqhrerëq i qhoinrapixkëq nëp nmnsjjqirë e Ppixpelir e kë naq rë 
Shisnir, e bëlil baqhiëbiqedseq rë beqseqhëk dhe ke asrmpirer lë qwrë e 
oetepiqë, edhe nëp fairil qe ai iqhre nëpnjeisp nëp lgpirjel e hiepapiiqë qhoinrape, 
duke shuguruar imzmr Pjerëp Gjspël, apoineqhiët rë Dsppëqir dhe ineqhiët, ikxmr 
Fpalm Mipdirël. Rperh iëqaj figspe rë qniiarsp oë dpejrmi dimoexël e Shimdpëq depi 
kë 1935, tiri i ldapjeq që rij lga jera, qhih: I. L. MJEDA , Mbpmjrëq dhe jëtpseq i 
identitetit shqiptar, St. Gallen, Albanisches Institut, 2011. A. MJEDA. Laxëp Mjeda 
lë apgjineqhitilë Shisn-Prizren mes 1909-1921.(Sinaq apiitir Asqrpiai, ekëpiki i 
tij, laramanizmi, largimi nga Prizreni).  
122 Ibidem, 324. 
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katolike nga ana e shtetit; zhvendosjen e legmciarate lë Rmkë; 
kmdifiiikil lga ala e qhrerir qhoinrap rë fjajëq “imkb”, rë 
nëpdmpsp lë lelil 7 rë Srarsrir rhekejrap rë Mmlapiiqë qhoinrape, 
dsie e xëteldëqsap arë ke repkil “qhreraq”123.  

Në fijjik rë imppiisr rë tirir 1930, dejegacimli oetepirap qhoinrap s 
liq nëp lë Rmkë dhe arw lga fsldi i lëlrmpir s dsi qe legmciarar dm 
rë iiqhil ljë fsld rë kbapë. Nsi iqhre gjersp kappëteqhje terëk 
nëp dw çëqhrje: nëp ditmpcil dhe jipilë e beqikir rë Uniatit124. 
Mbëppirsp lë iërë niië, Mmlapis qhoinrap teldmq rë lvjeppë 
isldëpqhri rë peja jidhsp ke reiqril e kappëteqhjeq, ke oëjjik oë 
iërm legmciara r’i qhrwlre sine die. Iqhre e oaprë oë Zmgs i 
fpiiëqmhej ideqë qe lëlqhipiki i kappëteqhjeq ke imkslireril 
iarmjii ksld ra fmpcmlre arë, depi arw qa rë ipijmlre ljë qhrer 
bpelda qhrerir, npaldaj i npes nëpfsldikiqhr biqediker. Qwqh npej 
aqaj imhe, Sejia e Sheljrë s nëpfaoëqsa lë Shoinëpi lga i dejegsapi 
apostolik, dhe jo nga kleri lokal125 dhe bëpi rë naksldspël nëp rë 

                                                 
123 Srarsri rhekejrap i Mbperëpiqë Shoinrape (1928), (Tipalë 1 Dhjetor 1928) , Art. 7. 
“Të gjirha nsqhrerer qhrerëpmpe bspmjlë lga Kmkbi, dhe sqhrpmhel qinaq 
napikete e ppegsjjate oë cairmhel lë iërë Srarsr” http://licodu.cois.it/568/view 
. Polemika zinte fill tek konceptimi i binomit shtet-imkb, oë qhnpehej niiëpiqhr 
lë iërë qrarsr. 
124Me repkil “uniati” ekëprmhel rë gjirha iiqhar e baqhisapa ke ineqhitil e 
Rmkëq, rë cijir i ljmhil asrmpireril jspidiiqimlaj, baqhiëldajlë ke rë felë dhe 
tiximlil remjmgjii, nmp psajlë qrpsirspar, ppegsjjar, rpadirar dhe jirspgjilë e 
mpigjilëq gpeie-bixalrile, qinaq fmpksjëq që nëpcairsap lga iëqhjji i Baqijea-s, 
Ferrara, Firenze (1417-1431). Meoë ljë njeqë e beqikrapëte lë Shoinëpi iqhil rë 
pirir gpei dhe ke rpadirë bixalrile, nmp qidmkmq rë qhrwpë lga dëqhipa nëp rë 
rëpheosp dpejr iiqhëq iarmjiie ljë njeqë anm rë gjirhë iiqhël mprmdmiqe asrmoefaje 
rë Shoinëpiqë, iiqha iarmjiie qwlmlre fsrjel e diqa ijasxmjate rë teçalra lë 
kappëteqhjel oë dshej rë lëlqhipsalre, lë këlwpë oë r’i xhdëptijjmlre iërm 
kappëdhëlie ke rm. Rperh hiqrmpiqë që ldëpjiisap rë sliarir, qhih: V. PERI, Chiesa 
pmkala e “pirm gpecm”, G. A. Santoro e la congregazione dei greci, Brescia, Paideia, 
1975; ID., La geleqi qrmpica dejj’sliariqkm, in Oriente cristiano, 37, 1997, 3-39; C. 
KORELEVSKIJ, L’Uliariqke. Défiliriml - Causes Effets – Ẻtendue Dangers – Rèkedeq, 
il “Ipéliiml”, 5-6, 2027, 3-64; J. C. ROBERTI, Les Uniates, Paris, Le Cerf, 1992;  
125 Në fijjik rë tirete ’30 rë qhei.XIX, mpgalixiki i Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi 
ishte ky: Apoineqhitia e Shimdpëq, Apoineqhitia e Dsppëqir, Ineqhitia e Sanëq, 
Ineqhitia e Psjrir, Ineqhitia e Lexhëq e që fsldi abacia e Mipdirëq oë tapej 
dpejrnëpdpejr lga Variiali. Shih:U.SHEME, Veprimtaria e klerit katolik (1945-
1967), Tipalë, 2001, 5. 

http://licodu.cois.it/568/view
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tëlë lë dsije kbajrjel e diqralcëq që hiepapiiqë iarmjiie isldpejr 
Monarkut.  

Pëp iërë dëqhkml edhe fairi oë, edhe nqe rë frsap, ipepër e Kiqhëq 
iarmjiie lsi deljsal rë kepplil njeqë lë feqriker e qhrpsapa ke 
rastin e kapreqëq që Mmlapisr126. Patapëqiqhr iëqaj, lsi ksld rë 
kmhmher oë lë rëpëqilë e ter, kappëdhëlier keq qhrerir dhe 
imkslirerete ferape rë napaqhiisapa lë jegjiqjacimlil e kbperir 
Zmg, nëpfaoëqmjlë appirjel e ljë jegjiqjacimli imlrpairsaj keq 
shtetit dhe kokslirerete ferape lë Shoinëpi, i ciji dm rë qhëpbejë qi 
niië pefepiki nëp tirer e tëqhripa rë nsqhrikir irajial dhe rë arij 
laxiqr lë tijik. Kw jegjiqjaciml dm rë pixbsjmher naq nëptmjëq që 
Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë, isp, ke pihwpjel lë fsoi, dm rë 
bëhej ldihkë nëp ppegsjjikil e faxëq që napë iajikrape dpejr 
ljmhjeq që njmrë rë jipiqë ferape dhe rë jipiqë që mpgalixikir jspidii rë 
besimeve fetare. 

E naqigsprë nëp rë apdhkel, Kiqha iarmjiie, aqm imhe, lsi dilre dhe 
lsi iiqhre tsjjler r’i nëpgjigjej letmjëq që haprikir rë ljë 
kappëteqhjeje ke qhreril. Kjm nëpbëlre ljë nelgeqë rë kadhe nëp 
kiqimlil e slgjijjëxikir, oë iqhre dhe qrparegjia ipweqmpe nëp 
mpgaler ijepiiaje rë Rmkëq, rë cijër e jidhlil nmxicimlil e Kiqhëq 
iarmjiie lë Shoinëpi ke ljë qrparegji kë rë gjepë, dpejr mprmdmiqëte 
lë kbapë Lildjel. 

                                                 
126  F. JACOMONI DI SAN SAVINO,,, vep. cit, 78 e ss. 
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1. 6. Mappëdhëlier keq qhrerir qhoinrap dhe imkslirerete ferape 
lga imha e nsqhrikir irajial depi lë Lsfrël e Dwrë Bmrëpmpe. 

 

 

Qwqh npej Kmlfepelcëq që Akbaqadmpëte (1913) oë i dha jerë qhrerir 
shqiptar, Irajia iiqhre qhfaosp ilrepeqil e qaj nëp Shoinëpilë, dsie e 
napë arë qi spë jidhëqe ke hanëqipël bajjialiie. Pëp iërë apqwe ajm 
iiqhre qhrsap gpadsajiqhr nëpnjeijer e qaj nëp rë ldëphwpë lë 
eimlmkilë e teldir dsie ilteqrsap ianiraje nsbjiie dhe npitare 
dhe dsie qhnpehsp lë ilqralcar e ldpwqhke imkbërape, kadje dhe 
lë Opgalixarël e Kmkbete rë dpejrël nëp r’s kappë napaqwqh 
keldiker e qaj jidhsp ke faril e apdhqhëk rë qhrerir rë pi127. Një 
gjeldje e rijjë ljihej kipë lë Shoinëpi dhe ilrepeqar e Irajiqë 
kbëqhrereqhil teçalëpiqhr lë oapoer qhimdpale lga qhskë 
apbëpeqhë, qi Tepelc Tmçi, rë cijër lsi e qhiënsqlil tëkeldjel lga 
ardhes i mpigjilëq128. Ajear i larwpqhëk i Irajiqë iqhre Kiqha iarmjiie, 
omfrë nëp fairil qe ljë njeqë e kipë e ijepir tilre lga Irajia, mqe 
iqhre fmpksap arje, omfrë nëp tapëqilë e Kiqhëq iarmjiie qhoinrape 
nga komisioni i Propaganda Fide-s. Një kappëdhëlie e rijjë 
imliperixmhej ke fairil oë Irajia iiqhre kappë teldil e Asqrpiqë 
nëp filalcikil e liqkate rë iarmjiiëte jidhsp ke apqikil anm 
organixikil e iërij imkslireri ferap129.  

Ndiiiki i Irajiqë lë nmjiriiël e bpeldqhke qhoinrape, iqhre ao i 
ldjeqhëk qa isp Zmgs mpgalixmi gpsqhril e qhrerir, ljë npej 
tenpikete rë napa rë rij oe dëpgiki i nëpqhëlderjete rë nëpxekëpra 
imlqsjjir irajial lë Vjmpë, nëp ra qigspsap oë ilrepeqar e Irajiqë ldaj 
Shoinëpiqë lsi dm rë cëlmheqhil, kadje qhimi depi arw qa iëpimi 
ldihkël e Irajiqë nëp kmdeplixikil e teldir dhe xhtijjikil 

                                                 
127 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, 
L’slimle fpa j’Ajbalia e j’Irajia…cir., naqqik. 
128 Jspiqri i qhosap jsajri ljë pmj rë pëldëqiqhëk nëp haprikil e imdir nelaj dhe atij 
civil. Shih:T. TOÇI, E dpejra ldëqhiikmpe (Il diritto penale), Shimdëp 1926. 
Ekëpmher kiliqrëp i Eimlmkiqë imkbërape gjarë Rensbjiiëq dhe kë naq ipwerap i 
napjakelrir gjarë baqhiikir ke Irajilë. Dëlmher qi baqhiënslërmp i faqhixkir dhe 
nsqhiarmher lë tiril 1944. Pëp figspël e Tepelc Tmçir qhih: F. FABBRICATORE, Il 
cmlrpibsrm apbpëqh ajja oseqrimle ajbalm-balcanica,Castrovillari, Grafica Pollino, 
2009. 
129  R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. cit.,167 ss.  
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eimlmkii rë rij130. Në fair, Zmgs nari ldihkël e naispqwep rë 
eiqneprëte irajialë lë fsqhël juridike dhe sociale, por kjo nuk e 
nelgmi rë tijmlre ke nmjiriiël e rij terjaie dhe asrmlmke, oë jm 
ppajjë hepë, bilre ldeqh qi ke ilrepeqar e Irajiqë, aqhrs dhe ke 
Kiqhël iarmjiie. Nga ala e ter, Irajia ekëpmi ljë figspë rë 
njmrfsoiqhke lë Shoinëpi dhe s nëpnmo ra qhrpijë npalilë e qaj fajë 
kappëteqhjete bijarepaje dhe ljë nmjiriie ajealcaqh131. Gjarë fsldir 
rë tirete ’30, isp Gjepkalia laxiqre qwlmlre nsqhrikil e Espmnëq 
oeldpmpe, Irajia e qhihre “hanëqipël e qaj jeriie” lë Bajjial, ke 
niiëliqje Shoinëpilë, dsie haprsap ljë npmjeir aqmciki keq dw 
qhrerete, oë qadm oë i nëpkbahej qmtpalirerir ldëpimkbërap rë 
Shoinëpiqë, gjirhqeqi e jidhre arë naxgjidhqhkëpiqhr ke Irajilë132.  

Kw npmjeir iëpimlre kbëqhrerjel e ldëpimkbërapëte dhe, ldëp 
naqmjar e napa, dm rë iqhre ejikiliki i Zmgsr, lë paqr qe iw lsi dm rë 
npalmlre, çia, napanpaiiqhr, dsiej qheqhir. 

Rpmisjjiqjel e qhnejrë rë lgjapjete e qmjji aleiqiki i Asqrpiqë lga 
Gjepkalia, qenqe qinaq tiximlir rë oetepiqë irajiale, iqhre spgjelre 
shtrirja e pushtetit italian kbi reppirmpil qhoinrap, nëp rë qhkalgsp 
ksldëqilë oë Gjepkalia rë fmpcmlre npalilë e qaj lë Bajjial, dsie 
oelë qe lënëpkjer ljë Anschluss-i, raqhkë rpaqhëgmlre pmjil oë 
iiqhre jsajrsp Asqrpia lë iërë xmlë lë ljë imhë jm qhskë rë japgër. 
Këqhrs, bpelda ljë imhe rë qhisprëp qirsara lë Shoinëpi s ppmisjjiq 
dhe keljëhepë naq appariqjeq që kbperir Zmg133, u shpall bashkimi i 

                                                 
130  F. IACOMONI DI SANSAVINO, vep. cit., 19 ss. 
131  Jacomoni di Salalqatilm, i apdhsp lë Shoinëpi oë lë tiril 1926, s bë, lë tiril 
1936, Miliqrëp i Pjmrfsoiqhëk i Irajiqë lë Shoinëpi dhe ke deiperil e darëq 22 npijj 
1939 s ekëpsa këiëkbëq i nëpgjirhqhëk i kbperir Virrmpim Ekalseje III lë 
Shoinëpi. Ibidem 157. 
132 Me 2 jalap 1937 s lëlqhipsa ljë gentlemen's agreement keq Irajiqë dhe 
Mbperëpiqë që Baqhisap, lë rë cijël rë dw telder qhnajjlil ilrepeqil e ldëpqjejjë 
nëp rë dpejrël e hwpje-dajjeq dhe rpalxirir lë sjëpar e Meqdhesr, dsie kappë 
ljëimhëqiqhr algaxhikil rë kms e ndryshonin status quo-lë e aqljëpir npej 
teldete bpegderape. Kjm kappëteqhje s nëpfmpcsa kë rej ke kiparikil e rë 
aqhrsosajrspir “Pairi i Paqhiëte” (Parrm di Paqosa) ke 16 npijj 1938. Me 
ldëphwpjel e qaj lë Shoinëpi, Irajia iqhre e derwpsap rë psalre, që nais fmpkajiqhr, 
natapëqilë e teldir, nëp rë kmq qhiejsp kappëteqhjel e lëlqhipsap. Kjm, ke 
gjaqë, nëpbëlre qhoerëqikil ipweqmp rë Irajiqë gjarë faxëq që baqhiikir rë 
Shoinëpiqë ke Mbperëpilë e Irajiqë. F. IACOMONI DI SANSAVINO, vep. cit., 91 ss. 
133 Arrariqja e kbperir qhoinrap nëp qhiai rë nsqhrikir irajial, lsi i lviri rpsnar 
nsqhrseqe ra ldajmlil gjëisldi. I iisp kë napë lë Gpeoi e kë naq lë Lmldëp, 
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Shoinëpiqë ke Irajilë, nëp ppjedhmjë kbperi i Irajiqë s bë kbper 
edhe i Shoinëpiqë dhe ekëpmi qi nëpfaoëqseq këiëkbëqil e ter rë 
nëpgjirhqhëk, Fpalceqcm Jacmkmli lga Sal Setepilm. Këqhrs, kë 3 
oepqhmp 1939, Shoinëpia kmpi qrarsril e pi rë kbperëpiqë134. Edhe pse 
lë leler e napa rë rij, qrarsri qhnajjre jipilë ferape, oëldpiki nmjirii 
ldaj beqikete ferape ldpwqhmi ldjeqhëk, dsie oelë qe 
kappëdhëlier ke imkslirerer ferape e teçalëpiqhr ke Kiqhël 
iarmjiie iqhil ljë ldëp niiar iwçe nëp “aqikijikil” e Shoinëpiqë 
nga Italia. 

Kjm bëher e oaprë lëqe tëpejkë qe ç’ldmdh ke Kiqhël iarmjiie, e 
cija, niiëpiqhr lë tiril 1939, teldmq rë pefmpkmjë mpgalixikil e 
Kiqhëq lë teld, dsie e ldapë lë dw xmla: tepimpe dhe jsgmpe. Zmla 
e napë psajri mpgalixikil e kënapqhëk dimoexal135, edhe pse 
                                                                                                           
Zmgs iiqhre jëlë naq ljë teld, oë qiç nmhmjlë terë nsqhrseqir, iiqhre ljë 
qrpsirspë qhrerëpmpe pejaritiqhr rë oëldpseqhke; iiqhre fmpcsap nëpfaoëqikil e 
ter idelrirap dhe nëp lga niiënakja e jegjiqjacimlir rë kiparsap dhe xbarsap, iqhre 
ljë qhrer i jaicixsap dhe qheisjjapixsap ldjeqhëk. Ibidem, 124 qq. Pm iërë keldik 
baqhiëldal lë alajixël e fsldir R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep.cit.,174. 
134 Lidhsp ke reiqril e qrarsrir rhekejmp rë kbperëpiqë që Shoinëpiqë, qhih: 
Raccmjra di npmttedikelri di caparrepe jegiqjaritm pigsapdalri j’Ajbalia (a cura di 
B. Bertuccioli) Roma, Ministero affari esteri, 1941, 9-16, i botuar lë: Fjermpja 
Zwprape e Mbperëpiqë që Shoinëpiqë lp. 40, darë 10 oepqhmp 1939, qmr lë: 
http://licodu.cois.it/691/view. Jacmkmli, lë isjriker e rij, qhnpeher iëqhrs: 
“Teiqri i qrarsrir s nëpnslsa, nëpteç iëqhijjrapir rë këiëkbëqir, Cmppadilm 
Bepapdi, edhe lga dw rirsjjapë rë qhosap rë iaredpate slitepqirape: Tmkkaqm 
Pataqi e Cjasdim Bajdmli. Në tija rë nëpgjirhqhke, ksld rë rhsher qe ai iqhre ljë 
qhipipje e qrarsrir irajial ke qrarsril qhoinrap oë iqhre lë fsoi gjarë imhëq që 
Zmgsr. Tei iw i fsldir iqhil kbëqhrersp kë që qhskri nëp teqhjel ke nsqhrer rë 
qmtpalir dhe jm ao rei qrarsri irajial”. Ibidem. 159. Statuti shqiptar konsolidonte 
Mmlapiilë isqhrerseqe rë rpaqhëgsap lga fakijja Satmia; napjakelri s 
xëteldëqsa lga iëqhijji i japrë faqhiqr-impnmparit oë sqhrpmlre nsqhreril 
jigjtëlëq. Mbperi sqhrpmlre nsqhreril eixeisrit, ksld rë ipweqmlre iëqhijjil e 
kiliqrpate, rë pefsxmlre xbarikil e npmjeir-jigjete rë kiparsap dhe ksld rë 
ekëpmlre ljë këiëkbëq rë teril, pexidelr lë Shoinëpi, oë rë ipwelre fsliqimle 
rë cairsapa lë ekëp rë rij.  
135 Lidhur me dioqezat shqiptare, shih: AGENZIA FIDES, Le missioni cattoliche 
dipendenti dalla Sacra Congregazione de propaganda fide. Cenni geografici e 
storici. Dati statistici, Roma, Consiglio superiore della Pontificia Vepera della 
prvepagazione della fede, 1946, 8-9, 103-104, 328, 350-352 e 355-356; L. TACCHELLA, 
Le alriche qedi eniqcmnaji jarile, gpeche e bsjgape dejj’Ajbalia etnica e della 
Macedonia, Milano, Seregni, 1990; R. TOLOMEO, La Santa Sede e il mondo 
danubiano-balcanico. Problemi nazionali e religiosi (1875-1921), Roma, La Fenice 
Edizioni, 1996, ss. 

http://licodu.cois.it/691/view
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taxhdmlre lël tapëqilë e imlgpegarëq që qheljrë Propaganda Fide, 
e cija, qidmomfrë, sa beqmi dpejrikil e reppirmpir spdhëpir Shmoëpia e 
Jezusit 136 dhe spdhpir rë Fperëpte Milmpë (fpalçeqialëte)137.  

Në xmlël e dwrë, imlgpegara lgpiri Adkiliqrparël Anmqrmjiie nëp 
Shoinëpilë Jsgmpe (is bëlil njeqë pperhi i Gjipmiaqrpëq, Beparir, 
Kmpçëq, Ejbaqalir dhe Vjmpëq), dhe ia iajmi dpejrikil e qaj delegatit 
anmqrmjii lë Shoinëpi, apoineqhitir Lemle Gimtalli Barriqra Nigpiq, 
lël jspidiiqimlil e imlgpegarëq që qheljrë pro Ecclesia orientali138. 
Në iërë xmlë iqhre i nadiqisrseqhëk ldiiiki i Kiqhëq që Gpeoiqë 
foilje, e cija iiqhre teldmqsp jm terëk enëpqilë e mprmdmiqëte kbi 
iarmjiiër, nmp ia iiqhre dajë rë irhelre ljë njeqë rë iërwpe rë fsldir 
lë beqikrapë rë pirir bixalril.  

Që lga tiri 1938, imlgpegarëq i oe dhëlë jspidiiqiml i njmrë dhe 
eiqijsxit kbi rë gjirhë beqikrapër, hiepapiilë, tenpikrapilë dhe 
insrirsrer e pirir jaril e arwpe jildmpë, nmp ke diqa caoe nëp ipahilar 
jildmpe dhe njeqël jsgmpe rë Shoinëpiqë139. Paq npijjir rë 1939-ëq, 

                                                 
136  Rperh tenpikrapiqë që jexsirëte lë Shoinëpi naq ksajir npijj 1939, pef: R. 
MOROZZO DELLA ROCCA, vep.cit., 195 ss..; R. H. SIEBERT, The Society of Jesus in 
Albania, “Albanian catholic bulletin”, (1993), XIV, 51 qq..; A. GUIDETTI, Gesuiti in 
Ajbalia. Anmqrmjarm, csjrspa, kapripim lej 50° allitepqapim dej kapripim dei Padpi 
Giovanni Fausti e Daniel Dajani (1946-1996), [Milano], San Fedele; 1996; L. 
MURZAKU, The activity and the role of the Jesuits in the Albanian history and 
culture, 1841-1946, doctoral dissertation, relator prof. C. Simon, Rome, Pontifical 
oriental institute, Department of ecclesiastic oriental history, 1995, 
(dattiloscritto),. 114 ss. 
137 Lidhsp ke tenpikrapilë e Ppmtilçëq fpalçeqiale naq ksajir npijj 1939, qhih: 
“Acta Ordinis minorum”, (1939-1940), LVIII-LIX, (1941-1943), LX-LXII, (1944-
1946), LXIII-LXV, passim; R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep.cit., 195 ss. 
138 Kongregata e qheljrë nëp Kiqhël jildmpe lviri edhe nslël e qhskë ilqrirsrete 
ferape nëp fekpa rë cijar is nëpisqhrsal qidmkmq hanjeq dhe adkiliqrpikir rë 
imnqhrete dhe qhimjjate qi dhe qhëpbikir kjeiëqmp lë qniraje. Një ldëp rm iqhre 
kongregata e motrave baziliane, bijar e qhël Macpila-q, Shëpbërmper e tmgja rë 
Zekpëq që Sheljrë, Shëpbërmper e daqhspiqë rë Ppmtilcëq që Bpeqcia-s, Bijat e 
tapfpa rë qrigkate rë qheljra rë qhël Fpalçeqisr rë Aqixir rë Ppmtilcëq që 
Fipelceq, Mmrpar adhspseqe rë Gjaisr rë Sheljrë, Mmrpar e daqhspiqë rë qhël 
Vilcelxm de’ Pamji rë npmtilcëq që Sielëq, Mmrpar e qhël Gjml Pagëxseqir dhe 
kmrpar e Mapia Asqijiarpice rë npmtilcëq që Tmpilmq. Pëp kë qhskë jidhsp ke iërm 
spdhëpa ppegsjjrapë, qhih: Dizionario degli istituti di perfezione, Roma, Edizioni 
Paoline, 1973 
139 Edhe nqe, lë tiril 1917, s ipijsa imlgpegara nëp Kiqhël Lildmpe, qi mpgal 
oeldpmp nëp dpejrikil e beqikrapëte iarmjiië rë Lildjeq, s na rë lvippre ipwe 
qhskë qhnejr, ljëfapë dsbjicireri jspidiiqimlaj lë Lildjel e ipiqhrepë, naqi 
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tenpikrapia kiqimlape is beqsa spdhpate dhe imlgpegarate rë 
npaliqhëk npej qheisjqh lë Shoinëpi, qi nëp qhekbsjj, kspgjëte rë 
spdhpir baxijial ke qeji lë Iraji, lë Gpmrrafeppara, erëpte 
tilcelqialë rë që dpejrëq bixalrile rë apdhsp lga npmtilca pmkale 
e Kmlgpegarëq që kiqimlir140 dhe isteldir rë fperëpte kilmpë rë 
ritit bizantin141. Pm i dijej iëqhrs lë ipwe ljë ppsge rë liqsp oë lë 
tiril 1927 lga bpegs karalë Jmlir, isp Kiqha iarmjiie iiqhre 
lgpirsp ljë enapii rë dwrë lë Iraji, lë Piala degji Ajbaleqi, ke 
nmnsjjqi apbëpeqhe, lël dpejrikil e kalaqripir rë Gpmrrafeppara-q, rë 
pirir bixalril, e cija iiqhre nëp derwpë rë ldiore tenpikrapilë e 
npmqejirixkir lë Shoinëpi142.  

                                                                                                           
katoliiër e pirir jaril taxhdmlil, qi gjirhljë, rë tapeqhil lga Propaganda Fide. Pëp 
r’i dhëlë xgjidhje lgëpçir rë ipijsap, Pim XI, ke alë rë motu proprio. Sancta Dei 
Ecclesia darë, 25 kapq 1938, nëpcairmi npepaxi qfepël e tenpikir rë Kmlgpegarëq që 
Sheljrë nëp Kiqhël Lildmpe, lga e cija dm rë tapeqhil rë gjirhë beqikrapër, qi ara rë 
pirir jildmp, aqhrs dhe arij jaril; hiepapiia; tenpikrapia e ilqrirsrete rë npaliqhëk 
lë Shoinëpilë jsgmpe, Bsjjgapi, Qinpm, Egjinr, Epirpea, Erimnilë e tepisr, Gpeoi, 
Jordani, Iran, Ipai, Libal, Pajeqrilë, gadiqhsjji i Silair, Sipi dhe Tspoi.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/profilo/rc_co
n_corient_pro_20000724_profile_it.html 
140  Ppalia e imlgpegarëq lë kiqimlil, osajrsp ldpwqhe kiqimli i Vilçelqialëte, 
lë Shoinëpi , i iiqhre fijjeqar oë lë tirer ‘800, nmp terëk lë tiril 1931 
Vilçelqialëte rë npmtilcëq që Nanmjir is beqsa ljë kiqiml lga Kmlgpegara e 
Sheljrë nëp iiqhël jildmpe. Në tiril 1939, ara s xëteldëqsal lga Vilçelqialër e 
Rmkëq. Siç qhiher, dsie fijjsap lga tiri 1939, Kmlgpegara e Sheljrë nëp Kiqhël 
Lildmpe, gpskbsjjmi rë gjirha bspiker oë xmrëpmlre iarmjiçixki i pirir gpei-
bixalril nëp r’i ilteqrsap lë Shoinëpi. Ref. “Allaji dejja Cmlgpegaximle dejja 
missione e della Compagnia delle figlie della carità”, (1940), XLII, nn. 93-99 e 178 
ss.; A. TERZARIOL, Gli albanesi. La Sacra Congregazione per le Chiese orientali nel 
cinquantesimo della fondazione, 1917-1967…cir., 224.  
141  A. TERZARIOL, Gli albanesi…cit., 224; SACRA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, 
Opielre carrmjicm. Celli qrmpici e qrariqriche…cit., 581; G. ODOARDI, Frati minori 
conventuali, in Dizionario degli istituti di perfezione diretto da G. PELLICIA-G. 
ROCCA, III, Roma, Edizioni Paoline, 1976, 58-59; G. CARRARO, Albania cristiana: 
cronistoria della missione latino orientale della Provincia patavina di S. Antonio 
dei frati minori conventuali, Padova, Curia provinciale, 1985. 
142 Mspgjir baxijialë rë Gpmrrafeppara-q, dpejrmlil faksjjilë e Vjmpëq dhe iiqhil 
nëp derwpë rë nëphanlil beqikil iarmjii lë Jsg rë Shoinëpiqë, dsie s kbëqhrersp 
rei xaimler e pirir bixalril rë aqaj nmnsjjqie. Pëpnjeija nëp rë denëprsap lë iërm 
xmla, lsi i appiri npirqhkëpirë e dëqhipsapa qi nëp qhiai rë ppëljmqjeq që beqikete 
rë rjepa ferape lë teld, aqhrs dhe nëp sjdirë e qhneqhra rë Kiqhëq iarmjiie 
shqiptare me pushtuesin italian. L. ANGELI MURZACU, Returning home to 
Rmke….cir., 111- 170. 
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Në rë tëprerë, npmjeiri iqhre kë i gjepë e kë i ldëpjiisap dhe iiqhre 
qi faxë rë napë hanjel e njmrë rë ijepir jaril lë Shoinëpi ldaj ijepir 
dhe beqikrapëte rë beqikete rë rjepa ferape, dsie s kbëqhrersp lë 
vizionin eiskelii rë kappëdhëliete keq isjrete. Pmp oëjjiki 
ipweqmp iqhre fmpciki i kappëdhëliete ke Kiqhël Oprmdmiqe 
Asrmoefaje rë Shoinëpiqë e cija terëk lë tiril 1937 ia iiqhre dajë rë 
merrte Tomos-in e asrmoefajiqë lga Parpiapiana e Kmqraldilmnmjëq 
dhe po kalonre ljë faxë ppegsjjiki mpgalixarit dhe dmirpilaj. Dsie 
nëpfirsap lga ijm qirsarë, s appir kappëteqhja ke Kpiqrmfmpmq Kiqqi-
l, kerpmnmjir i Tipalëq nëp Kiqhël Oprmdmiqe Asrmoefaje rë 
Shoinëpiqë, oë rë ksldëqmhej iajiki i ijepir dhe beqikrapëte rë 
iëqaj feje lë sliarixëk 143. Gjarë xhtijjikir rë iërwpe legmciarate, 
Abacia e Grottaferrata-q nm nslmlre nëp qhrpipjel e npaliqë që qaj 
dsie hansp iiqha dhe ilagspsap liqka rë ldpwqhke lë Gjipmiaqrëp, 
Kmpçë, Bepar, Fiep dhe Lsqhljë144. 

Kpijiki i ljë Kiqhe iarmjiie rë pirir bixalril lë Shoinëpi dm rë iiqhre 
ksldëqsap nëpkbsqhjel e qhskë qwlikete ke terëk nai 
ksldik. Kiqha iarmjiie dm rë iiqhre qhrpipë ldiiikil e qaj jm terëk 
bpelda teldir, nmp edhe kë gjepë, lë reppirmper qhoinrape, lë 
Kmqmtë dhe lë isfi ke Jsgmqjjatilë e Maoedmlilë, dsie kappë 
qhiaq lga lacimlajixki qhoinrap i napë ke qw rë kipë lga Irajia; dm 
rë iqhre ianëpcwep “almkajia” e ipijsap lga ljë naiicë 
dmkerhëlëqe e iarmjiiëte rë pirir bixalril lë Iraji, dsie i teldmqsp 
ara lë ljë qrpsirspë kë rë kadhe lë litej espmnial, gjë oë lë 
njalil ferap dm r’s iiqhre jejsap “pigjelepikil” e npairiiëq që pirir 
bixalril, i ciji nadwqhik ëqhrë i kalgër dhe i jëisldqhëk edhe lë 
territorin italian145; dm rë iiqhre kappë hmt qhrpipja e iarmjiçixkir 
drejt Lindjes, e ndihmuar nga qhnëpbëpja e Pepaldmpiqë Oqkale 
dhe nga fragmentarizimi i shteteve ballkanike si dhe nga shtrirja e 
nmjiriiëq irajiale kbi iërm xmla; dm rë iiqhre kappë ljë xgjidhje 
imlipere dhe rë oëldpseqhke çëqhrja e sliarixkir ke ipijikil e 

                                                 
143 Pëp xbarikil e iërij npmjeiri, ia gjaqa rë ierë naqsp kappëteqhje keq rpe ldëp 
neqë ineqhitiljte oë nëpbëlil Silmdil e qheljrë rë iiqhëq mprmdmiqe asrmoefaje 
rë Shoinëpiqë: nëpteç Kpiqrmfmpmq, ineqhiti i Beparir Agarhalgjej Çakçe e Vaqiji 
Mapis. Ndëpimhë, iqhil isldëp sliarixkir ineqhiti i Kmpçëq dhe i Gjipmiaqrpëq. R. 
MOROZZO DELLA ROCCA, vep.cit., 190. 
144 Ibidem, 193 
145 C,.KOROLEVSKIJ, L’enapchia di Lslgpm…cir., Paqqik 
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ljë qrpsirspe rë fmprë ijepiiaje rë pirir bixalril, e cija dm rë iiqhre rë 
gjirhë afrëqilë nëp r’s bëpë bajjë Kiqhate mprmdmiqe rë Rsqiqë, rë 
tëla lë ipixë lga bmjqhetiiër e apdhsp lë fsoi, nmp edhe arwpe 
rspie, oë lël npeqimlil e nmjiriiëq jaiie rë oetepiqë, nm qhihlil 
ndrydhjen e fmpcëq tenpseqe rë Parpiapialëq Ekumenike. Natyrisht, 
iw npmjeir iiqhre letmjë nëp kbëqhrerje rë kipë filalciape, gjë oë 
dshej ra keppre nëpqinëp Irajia. 

Reajixiki i iërij npmjeiri dm rë iiqhre qjejjë atalraxhe rë 
nakmhseqhke nëp oetepilë irajiale dsie fijjsap oë ke fmpcikil e 
jidhjete ke Shoinëpilë lë litejil e ljë nmjiriie rë kipë-organizuar 
oë dm r’i hanre ppsgë denëprikir eimlmkii dhe nmjirii irajial, fajë 
ljë naprlepi rë afrë nëp rë kbëqhrersp qrparegjirë e qhrpipjeq që 
pegjikir, Kiqhëq iarmjiie. Me nëpkbsqhjel e iërij npmjeiri, Kiqha 
iarmjiie lë Shoinëpi dm rë iiqhre diis pperh 30% rë nmnsjjqiqë.  

Një npmtë rjerëp oë dëqhkml qe qa imliper iqhre ljë njal i rijjë, 
ëqhrë freqa oë is bë Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë nëp 
rë kappë njeqë lë Silmdil e enapiite apbëpeqhe, i kbajrsp lë 
Gpmrrafeppara lë rermp rë tirir 1940, ke oëjjik oë ra bëlil 
baqhisdhërape rë rwpe dsie e ljmhsp dhe tjepëqsap qi rë bapabaprë. 
Freqa s npalsa, çia e dëqhkml njeqëkappja e ljë dejegacimli 
qhoinrap lë iërë Silmd146.  

Ndëpimhë, ke qwlikil nëp rë ldëprsap ljë kappëdhëlie “rë 
eisijibpsap” ke imkslirerer e ldpwqhke ferape lë Shoinëpi, 
këiëkbëqi i Mbperir s raisa ke nëpfaoëqseqir e beqikete rë 

                                                 
146 “Me rë kbëppirsp lë Rmkë ke 14 rermp [1940], Cialm kë npiri lë npali rë ljë 
dejegacimli rë Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë, rë ipweqsap lga 
kerpmnmjiri i Beparir. Kw dejegaciml dm rë iajmlre diqa dirë lë isteldil e qhël 
Nilo-q, qeji e spdhëpir rë kspgjëte baxijialë, iarmjiië rë pirir jildmp, oë qhëpbelil 
lë faksjjilë e Vjmpëq. Qëldpiki lë Gpmrrafeppara i nëpfaoëqseqte rë japrë rë 
iiqhëq mprmdmiqe, bëhej lë baxë rë kappëteqhjeq që asrmpirerete rë hiepapiiqë 
fetare nëp ljë afpik rë iiqhëq mprmdmiqe asrmoefaje rë Shoinëpiqë ke iaredpël e 
qhël Pjerpir. [...] Iqhre imilçidelcë e çsdirqhke oë afpiki keq beqikete rë 
ipiqhrepa lë Shoinëpi, nm ldmdhre niiëpiqhr arëhepë isp Cialm nm kë qhnajjre 
oëjjikil e napaimhqhëk rë iëqaj tentative. Ciano i pohoi metropolitit se numri i 
mprmdmiqëte lë Shoinëpi dm rë ppirej qhskë qhnejr”. F. JACOMONI DI SANSAVINO, vep. 
cit., 249-250.  Dejegacimli qhoinrap qhimi kë naq lë Mmlrecaqqilm, e oë aldej lë 
Ppedannim nëp rë bëpë hmkaxhe lë tappil e npildëpte rë Msqmjilir. qhih: Il primo 
Sinodo degli orientali di rito bizzantino e Dopo cinque secoli un Sinodo e un 
incontro, “Ij Gimplaje d’Irajia” 15 e 17 mrrmbpe 1940 mpa il R. MOROZZO DELLA ROCCA, 
vep.cit.,239. 
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ldpwqhke dhe qi air rë napë nsbjii ldëpkmpi “..ke paqril e feqrëq 
imkbërape rë Shoinëpiqë, kë 28 lëlrmp, dhe aqaj rë jildjeq që 
Mbperir, ke 11 lëlrmp, këiëkbëqi i Mbperir dm rë keppre njeqë lë 
cepekmlilë ferape rë kbajrsp lë vhakilë e kadhe rë Tipalëq; 
Kpwerapi i iëqhijjir, beqikrap kwqjikal, dm rë iqhre i npaliqhëk lë 
Kiqhël mprmdmiqe ldëpqa Kpwerapi i dhmkëq që densrerëte, Tepelc 
Tmçi, iarmjii i pirir jildmp, dm rë keppre njeqë lë cepekmlilë ferape 
rë ljë faksjjie iarmjiie rë pirir jaril”147.  

Kjm kappëteqhje qwlmlre r’i dëqhkmlre nmnsjjir eixiqrelcël e 
kipëisnrikir rë rhejjë keq imkslirerete ferape lë npag rë pegjikir 
rë pi nmjirii, dsie ia piirhwep neqhël hiepapiiqë që isjrete nëp r’i 
nëpkbsqhsp dëqhipël ipweqiqhr Kiqhëq iarmjiie, e cija, edhe nqe 
lsi nëpxihej qhskë ke nsqhreril, gjirhqeqi e iiqhre qigspsap 
enëpqilë abqmjsre rë pirir jaril, qadmoë diqate, qi nëp qhekbsjj Tmçir, 
dm r’i nëjoelre oë iarmjiiër qhoinrapë r’i irheheqhil pirir bixalril 
oë apbëpeqhër e psalil elde qmr e iëqaj dire. 

Ksp Irajia i qhnajji jsfrë Gpeoiqë, ijm qmjji që napi xhgëljik e kë naq 
hskbjel e rë gjirha qhnpeqate oë qhoinrapër iiqhil tëlë rei Irajia 
nëp irhikil e rpmjete erliie. Edhe nqe nëp ljë imhë rë qhisprëp is 
irhwel teldir Kmqmta dhe diqa reppirmpe rë Maoedmliqë, ijm terëk 
qa i nëpieoëqmi kappëdhëlier keq beqikete dhe nëqhrjejjmi jidhjer 
mes shtetit dhe komunirerete ferape. Në fair, nmnsjjqia kwqjikale 
lë reppirmper e aleiqsapa iapairepixmhej lga npalia e fmprë e që 
dpejrëq dhe gjwiarate ferape kwqjikale, raqhkë rë xhdsispa npej 
deiadaqh lë Shoinëpi, dhe lga jidhjer ke ljë rpadirë ipejr rë 
ndryshme nga ajo e baqhiëtëjjexëpte lë reppirmpil e qhrerir 
shqiptar148. Gjarë imhëq që oëldpikir rë rpsnate irajiale lë teld, 

                                                 
147  F. JACOMONI DI SANSAVINO, vep. cit., 187-188. 
148  Në Kmqmtë, Maoedmli dhe keq nmnsjjqite bmqhljaie rë feqë kwqjikale, 
mbijetonte ende juridiksioni i gjykatave fetare dhe islami nuk ishte 
“kmdeplixsap”, qiç iiqhre ldmdhsp ke iqjakil qhoinrap, i ciji iiqhre etmjsap lë 
nëpbajjjel diajeiriie keq qheqrikete rë ldpwqhke që bpeldqhki terë iqjakir, nmp 
edhe lë nëpoaqje ke beqiker e rjepa. Edhe nqe, qinaq diqa qrsdiseqte, iqjaki 
bajjialii kbapre iapairepiqriia rë nëpbaqhiëra dhe iqhre naqspsap lga 
baqhiëjereqa e balmpëte ke fe dhe erli rë ldpwqhke, edhe nqe iiqhre, qidmkmq lë 
iërm xmla, jm nai tëjjaxëpi iqjake, e tëprera ëqhrë qe lë Shoinëpi idelrireri i fmprë 
imkbërap e iiqhre mpielrsap iëpiikil e tjepate rë nëpbaqhiëra rei çëqhrja e 
qhoinrapixkëq, kë qhskë qe qa rei qiqreki i tjepate ferape iqjake, mrtodokse, apo 
rë çdm jjmji rjerëp. A. PVEPOVIC, L’iqjak bajialiose. Leq ksqsjkalq ds qsd-est 
esptenéel dalq ja népimde nmqr-ottomane,…cit, passim ; ID., Le confraternite sufi 
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Kiqha iarmjiie nëpfirmi kbëqhrerje, nëpipahje dhe filalcike, ao qa 
lë qwrë e qhoinrapëte npalia e qaj jidhej ke npalilë irajiale lë 
teld. Rexsjrari i tëprerë nmxirit lël iëldtëqhrpikil e 
kappëdhëliete ke imkslirerer ferape, oe kmqxbariki i jigjete 
paciqre lë reppirmpil qhoinrap, gjë oë s qhnërmi jerël jm terëk 
hebpeljte qhoinrapë, nmp s bë qrpehë edhe nëp ara oë ia dmjël rë 
kbëppilil arw lga telde rë ldpwqhke rë Bajjialir, kadje edhe lga 
Gjepkalia e Asqrpia, rë cijër s najiqël ke dmiskelre e idelrirere 
rë ppeke depi lë nsqhrikil gjepkal isp gjeldja s pëldsa kë 
keq149. Gjepkalër, oë s xslë teldil irajialëte, s nëpnmoël 
gjirhaqhrs rë teldmqlil kappëdhëlie rë kira me komunitetet 
ferape, iëpisal baqhiënslik dhe lgpirël ljë mpgal dpejrseq 
qhrerëpmp, “Regjelca” is bëlil njeqë nëpfaoëqseq ferapë rë rë gjirha 
beqikete. Kjm iiqhre nëp oëjjik lgpirjel e ljë mpgali rë lgjaqhëk 
ke arë rë tirete ’20, oë dm rë qhëpbelre qi gapalr nëp slireril e 
Shoinëpiqë150. Gjirhqeqi, ilrepeqi i nsqhrseqte gjepkalë 

                                                                                                           
nella regione balcanica. in Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo. Il 
difficile equilibrio tra mistica e politica, (a cura di Marietta Stepanyants), Torino, 
2008, 181-206; F. LUBOGNA., Feja ne Shqiperi. Tirane, Drita, 1995; G. CIMBALO. Le 
cmlfpareplire iqjakiche lei Bajcali …cir., naqqik. 
149  Kmkslireri hebpe qhoinrap nëpbëhej lga jm kë qhskë qe diqa oildpa nepqmla, 
nmp ke fijjikil e nepqeisrikete ppaciqre, ia behël lë iërë teld pefsgjarë lga 
Gjepkalia dhe Asqrpia, nmp edhe lga telde rë rjepa bajjialiie, rë nsqhrsapa lga 
laxiqrër. Ëqhrë nëp r’s rheiqsap qe lë Shoinëpi lsi s xbarsal isppë jigjer ppaciqre 
dhe qe oetepia e Msqrafa Kpsjëq e pefsxmi iëpieqël e gjepkalëte nëp r’s jëqhsap 
lë dmpë 300 hebpeljrë e idelrifiisap lga geqranm, ke nmhikil oë lsi i gjelre dmr 
isqh iqhil. Fqhehspaxi dhe lë kappëteqhje ke këiëkbëqil e kbperir, qeveria i 
najiqi ara ke naqanmpra fajqm dhe i rpalqfepmi lë jsg rë teldir, nëp r’s dhëlë 
ksldëqilë rë ekigpmlil oë aldej. Qetepia bëpi ljë xgjedhje rë rijjë, liqsp lga 
oëldpiki i nmnsjjqiqë isldpejr rë apdhspte rë hsaj, rë cijër i kipënpiqre dhe i 
fshihte qi ksldej. Kërm teldike dhe npairiia qhrsal fjsiqil e hebpeljte oë 
iiqhil kappë apparilë lga kbapë Lildja dpejr Shoinëpiqë. F. JACOMONI DI SANSAVINO, 
vep. cit. 288-289; MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Rejaximle qsjj’mnepa qtmjra daj 
Ministero degli affari eqrepi nep ja rsreja dejje cmkslirà ebpaiche (1938-1943), 
[Roma], s.e., [1945], 16-17; F. FOLINO, Ferramonti. Un lager di Mussolini. Gli 
internati durante la guerra, Cosenza, Brenner, 1985, IX n; C. S. CAPOGRECO, 
Feppakmlri. La tira e gji smkili dej niù gpande campo di internamento fascista 
(1940-1945), Firenze, La Giuntina, 1987. 85 e 88-89; H. SARNER-J. JAKOEL-F. 
JAKOEL,The Jeëq mf Ajbalia, Bmqrml, Bpslqëici Ppeqq, 1992; R. DE FELICE, Storia degli 
ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1993, 403 s. 
150  R. MOROZZO DELLA ROCCA,vep.cit.,206 ss 
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nëpoeldpmhej rei imkslireri kwqjikal, edhe nqe is deqh rë 
iëlaoej terëk ke diqa kappëteqhje qinëpfaoëqmpe e mnsprsliqre151. 

Tpajeirmpja oë nm keppre jsfra i iiqhre bildsp raqhkë edhe qarqet 
lacimlajiqre qhoinrape qe, lëqe iëpimlil natapëqilë dhe 
ilregpireril e Shoinëpiqë, kbpmjrjel dshej ra iëpimlil rei Rsqia 
Smtjeriie, rpaqhëgikrape e nmjiriiëq capiqre, oë e iiqhre irhwep 
hanëqipël bajjialiie lë ljë qrpskbsjjap rë ilrepeqate rë tera 
karshi Pepëldikit. Propaganda e grupeve partizane nuk linte pa 
isjrsap tjepar e rmjepalcëq ferape, “...dsie is pefepsap qhekbsjjir rë 
Rsqiqë Smtjeriie oë s jilre (...) jipi rë njmrë kwqjikalëte, rë 
ipiqhrepëte dhe beqikrapëte rë çdm feje lë reppirmpil e qaj”152. Edhe 
ijm oe ljë ldëp apqwer e fmpcikir gjirhljë e lë ppirje rë pexiqrelcëq 
që dpejrsap lga Papria Kmksliqre Shoinrape, e kbëqhrersp lga 
jsgmqjjatër, oë gpadsajiqhr s qhrpi lë rë gjirhë teldil, dsie firsap 
kbëqhrerjel e oapoete kë rë hanspa e kë dekmipariie rë 
qhmoëpiqë qhoinrape dhe dsie s ppëljmqsp qidmkmq lë Shoinëpilë 
oeldpmpe dhe arë jsgmpe. Kmkslirerer ipweqmpe rë iërwpe xmlate 
oelë kwqjikalër dhe beiraqhiljrë dhe niiëpiqhr ke iërë rë fsldir 
napria imksliqre ldëprmi ljë diajmg airit ke oëjjik tendosjen e 
enëpqiqë që ter153.  

                                                 
151 Gjepkalër xbapisal lë Shoinëpi ljë ditiximl rë SS-që rë nëpbëpë lga 
kwqjikalë, i ciji lë tiril 1943 iqhre algaxhsap lë Fpalcë dhe oë ke iërë paqr s 
pinagëxsa ke ekpil Siëldepbes. Kjm imkaldë xwprapëqh gjepkalë peipsrmi pperh 
6500 qhoinrapë, ipweqiqhr lga Kmqmta. Më qhskë qe gjwqka e rwpe dexeprsal 
depiqa ke 1 rermp 1944 imkalda s qhnëpbë. Ppereiqri qe ajm iiqhre larwpë ferape 
dhe qe alërapër e qaj dm rë nëpfaoëqmlil niiëraiikil keq alriqekirixkir gjepkal 
dhe isldëptëlieq kwqjikale ldaj qimlixkir, qhiairmi npmreqra depi lë litejer e 
oetepiqë imjabmpacimliqre, e cija dmji lë kbpmjrje rë jaicixkir rë qhoinrapëte. R. 
MOROZZO DELLA ROCCA, vep.cit.,221 ss. 
152 Edhe organit Citijrà Carrmjica is deqh rë npalmlre qe lë xmlar e çjipsapa lga 
pexiqrelca, gjarë jsfrëq naprixale, ilqrirsrer dhe qrpsirspar e iiqhëq iarmjiie 
ksld rë taxhdmlil jipiqhr tenpikrapilë e rwpe. F. CAVALLI, Persecuzione religiosa 
lejj’Ajbalia cmksliqra, “La Citijrà Carrmjica”, 7. 6. 1947, 409-422. 
153 Diajmgs i imksliqrëte qhoinrapë ke beiraqhiljrë xhtijjmhej ipweqiqhr 
lënëpkjer Baba Fajëq, lëlipwerap i fpmlrir rë çjipikir imkbërap dhe Baba Fejxmq, 
rë tpapë rë dw, naq ljë tiri që baqhis ke Abaq Hijki Dede, nëp qhiai rë 
oëldpikete rë rwpe. 

Rperh iëldtëqhrpikir imksliqr nëp jsfrël naprixale, qhih: E. HOXHA, Kur lindi 
Partia, Tirana 8 lëlrmpi, 1981. Pëp kë renëp: B, FEVZIU, Enver Hoxha - Biografi nga 
Blendi Fevziu, Tirana, Uet/press, 2011; A. PUTO, Lufta Italo-Greke Diktatore e 
Kuisling; Tipalë, Tmela, 2011, 366-367 
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Kreu II 

 

REPUBLIKA POPULLORE E SHQIPËRISË 

 
Pëpkbjedhje: 2.1. Lildja e Rensbjiiëq Smciajiqre rë Shoinëpiqë dhe 
kappëdhëlier ke imkslirerer ferape. Riqhiiiki i napë i qrarsrete. 
2.2. Refmpka agpape dhe qhnpmlëqiki i imksliteteve fetare. 
Mbwjjja e qhimjjate ferape. 2.3. Ligji i pi nëp imkslirerer ferape dhe 
statutet e tyre. Statuti i komunitetit mysliman. 2.4. Statuti i 
komunitetit bektashian. 2.5. Statuti i komunitetit ortodoks. 2.6. 
Statuti i komunitetit katolik. 

 

 

2. 1. Lildja e Rensbjiiëq Smciajiqre rë Shoinëpiqë dhe kappëdhëlier 
me komunitetet fetare. Rishikimi i parë i statuteve. 

 

Në darar 20-30 rermp 1944 s kbajr lë Bepar kbjedhja e dwrë e 
Këqhijjir Alrifaqhiqr Nacimlaj-Çjipikrap, oë teldmqi rpalqfmpkikil 
e qaj lë ljë Qetepi dekmipariie rë nëpimhqhke. U kiparsa Një 
deijaparë e rë drejtave të owrerapëte lë rë cijël, gapalrmhej 
kbpmjrja e jipiqë, rë dpejrar e nëpgjirhqhke, jipia e beqikir dhe e 
ldëpgjegjeq, dhe is ljmhël rë dpejra rë bapabapra rë gjirha beqikete 
fetare. Deijapara ljmhs npmlël npitare dhe qigspilë terjaie rë 
owrerapëte, jipilë e liqkëq npitare lë jerël eimlmkiie.154  

                                                 
154A. A.Vv., Historia e Shqipëpiqë, Tiralë, 1999, 210. Rperh rinapete rë që dpejrëq lë iqh 
vendet socialiste dhe kushtetutat e tyre, shih G. Ajani, Diritto dell’Europa Orientale, 
Torino, UTET, 1996; G. Cimbalo, Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi 
dell’Est Europa, lë airer e imlfepelcëq “La Carta e la Corte. La tutela penale del 
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Aqm imhe lsi s bëlë ldpwqhike rë dsiqhke lë jerël ferape, 
nëpisldpaxi, nmjiriia e baqhiikir imkbërap iëpimlre oë beqiker 
ferape rë rpajrmheqhil ljëjjmj. Ksldëptëlia ldaj feqë dm rë qhfaoej 
kë tmlë155 Pëp rë tëlë baxar isqhrerseqe rë nsqhrerir rë pi rë dajë 
lga jsfra, lë qhrarmp rë tirir 1945 s kiparsal diqa jigje nëp 
Aqakbjelë Ksqhrerseqe, qi dhe jigji ejeirmpaj oë s ljihre rë dpejrël 
e tmrëq, na dajjik feje dhe bildjeje nmjiriie, gpate dhe rë gjirhë 
owrerapëte kbi 18 tjeç, nmp dsie peqneirsap pigmpmxiqhr jiqrël e 
paraqitur nga Fronti Demokratik156. 

Në xgjedhjer e 2 dhjermpir rë tirir 1945, Fpmlri Dekmiparii, i 
sdhëheosp lga imksliqrër, dmji firseq ke 90% rë tmrate; ke 24 
kapq 1946 xspi fijj oetepia e ipweqsap lga Eltep Hmvha. Ndëpiao 
me 14 mars 1946 u shpall Kushtetuta, e cila theksonte laicizmin e 
qhrerir dhe rë qiqrekir apqikmp; gapalrmlre npmlël dhe 
ldëpkappjel e jipë npitare, edhe nqe s teldmq oë nrona private 
ksld rë isfixmhej dhe rë rjerëpqmhej isp ra iëpimlre ilrepeqi i 
nëpgjirhqhëk, gjirhljë lë baxë rë jigjir157. 

Një ianirsjj i rëpë i Ksqhrersrëq, i rpekbëdhjeri, rpajrmlre rë dpejrar 
dhe derwpiker e owrerapëte, rë cijëte s gapalrmhej jipia dhe bapazia 
ferape dhe qaliqimlmlre ldapjel e qhrerir lga feja, kegjirhëqe 
qhreri ksld r’i kbëqhreqre eimlmkiiiqhr beqiker ferape. Ligji nëp 
naprirë nmjiriie (leli 7) ldajmlre rhekejikil e arwpe ke qfmld 

                                                                                                           
fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente”, Ferrara, 27 tetor 2007, 
lël isjdeqil e G. Leziroli-t, Cosenza, Pellegrini, 2009, 143-180. 
155 Lidhup ke iërë apgskelr pef. E. Jaques, Shqiptarët, Istanbul, Kartė e. Peldė, 1996, 
101; D. Sadikaj, Pozita e feqë në Shqipëri në kushtet e sistemit komunist, Tiralë, 1972, 
504. 
156 AA.AV., Hiqrmpia e Shoinëpiqë Tipalë, 1999, 284. 
157 Neni. 11 i Ksqhrersrëq që tirit 1946 rhmrë: “Gapalrmhel npmlëqia npitare dhe 
iliciarita npitare lë eimlmki. Gapalrmher e dpejra e rpaqhëgikir rë naqspiqë 
npitare. Aqljepi lsi kslr rë nëpdmpë rë dpejrël e npmlëqiqë npitare lë dëk rë 
imjeiritirerir. Ppmlëqia npitare kslr rë isfixmher e rë qhnpmlëqmher isp e jwn 
ilrepeqi i nëpg jirhqhëk dhe lë baxë rë ljë jigje. Me jigjë dm rë cairmher lë 
ç’paqr dhe qa dm rë qhnëpbjeher npmlapi. Pm ke arm isqhre kslr rë qhrerëxmhel 
diqa degë r’eimlmkiqë mqe qinëpkappje isp e dm ilrepeqi i nëpg jirhëqhëk. 
Ndajmhel kmlmnmjer, rpsqrer, iaprejer, erj. rë ipijsapa ke oëjjik oë rë diirmjlë 
çkiker e rë kmlmnmjixmjlë rpeg jer lë dëk rë eimlmkiqë lacimlaje”. 

Kushtetuta e Republikës Popullore e Shqipëpiqë, http://licodu.cois.it/574/view 

http://licodu.cois.it/574/view
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fetar158, ldëpimhë, imkslirerete ferape s iëpimhej lga oetepia rë 
rivendosnil hiepapiilë ijepiiaje, që cijëq i gapalrmhej jipi e njmrë 
nëp rë ipwep tenpikrapilë e qaj qinaq jigjir dhe qrarsrete rë 
kiparsapa lë nepisdhël e Mbperir Zmg159. Mipariki i jigjir qhëlml 
fsldil e faxëq që napë rë kappëdhëliete rë teldmqspa gjarë 
npmceqir rë rhekejikir rë slirerir imkbërap, naq që cijëq haner ljë 
faxë e pe kappëteqhjeje mes autoriteteve politike dhe 
imkslirerete ferape, oë xgjari depi lë tiril 1976. Gjarë iëqaj imhe, 
oetepia tspi lël tapëqilë e njmrë rë qhrerir qmciajiqr, imkslitetet 
ferape, rë cijar s ldmoël dhe s nepqeisrsal depi lë aqgjëqikil e 
njmrë rë rwpe160. Në tirer e napa rë pegjikir imksliqr xbariki i 
diqnmxirate qrarsrmpe iqhre çëqhrje e bpeldqhke e imkslirerete 
fetare161. Në jsfrë nëp çjipikil e teldir iqhil algaxhsap edhe 
alërapë rë beqikete ferape anm rë gpsnete kijiralre rë iërwpe 
beqikete, rë cijër qwlmlil r’i dekmiparixmlil, nmp edhe rë kepplil 
njeqë lë iërm imkslirere, bpelda rë cijate, ke terëdije, lviqlil 
isldëpqhri rë imlqidepseqhke. Një paqr dmkerhëlëq ëqhrë ai oë 
ldmdhi bpelda imkslirerir kwqjikal is Këqhijji Dpejrseq i piliqë 
kwqjikale airitixmher fsoiqhëk nëp piirhikil e qrarsrir rë tirir 

                                                 
158 Shih. Dekret nr. 241, 6 dhjetor 1946 dhe ligjin “Mbi formimin e partive politike”, lë 
Gazeta Zyrtare, n.115, 23 dhjetor 1946, 2. Në lelil 7 rë Ksqhrersrëq rhshej qe 
mpgaler qhrerëpmpe imknerelre ldajmlil fmpkikil e naprite nmjiriie oë iishin 
nëp oëjjik ldëppikil anm nëpkbwqjel e pegjikir isqhrerseq rë Rensbjiiëq 
nmnsjjmpe rë Shoinëpiqë; oë iiqhil iapairep alridekmiparii; oë mpgalixmheqhil 
kbi baxël e feqë dsie kbjejjë sppejrje keq imkbëqite rë ldpwqhke, ppacate dhe 
besimeve fetare. Ndalohej fmpkiki i airitirerete rë ljë naprie nmjiriie isp 
rhekejseqir anm alërapër e ipweqiqë që qaj lviqlil ldjeljar dhe tenpiker e 
qinëpnëpkeldspa. 
159 Nga ljë qmldaxh i tirir 1945, rezulton se 68-70% e qhoinrapëte iqhil kwqjikalë, 
17% ortodoiqë dhe pperh 10% karmjiië. Në imkslireril kwqjikal nëpfqhiheqhil, 
nëpnmq Sslirëte oë nëpbëlil qhskicël, edhe neqë tëjjaxëpi: haleveti, rufai, kadri, 
tixhan, sadi. Bektashiljrë iiqhil ljë mpgalixik kë tere. S. Hysi, Myslimanizmi në 
Shqipëri 1945-1950, Tiralë, Mëqonjtorja e parë, 2000, 
160 Rperh iëqaj nepisdhe kjafr rë tëqhripë kappëdhëlieqh keq qhrerir dhe 
komuniteteve fetare shih D. Beduli, Kisha ortodokse autoqefale Shqipëpiqë gjer në vitin 
1944, Tiralë, 1992; D.N. Nogaj, Kisha katolike Shqiptare 1944 nën toprspë 1990, at. 
Gjergj Fishta, Shkodër, 1999; S. Hysi, Histori e komuniteteve fetare shqiptare, Tiranë, 
cit., passim. 
161 A. Shahu, Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945-1967), in Aa.Vv., 
Simposio internazionale, cit., 202. 
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1929 rë iërij imkslireri162. Diqisriki ke rmle hepë-hepë rë aqhnpa, 
çmi lë pilmtikil e hiepapiiqë kwqjikale. Këqhrs, ke 22 dhjetor 
1945 oetepia kiparmi qrarsril e pi rë imkslirerir kwqjikal 
qhoinrap, i ciji edhe nqe kbëqhrerej lë arë rë 1929-q, iiqhre lë 
nëpbëpjel e rij ljë naparhëlie dhe 10 ianirsj, qi dhe, arw-iërs iiqhre 
diqa ldëphwpje dhe kmdifiiike lë ipahaqik ke arë rë imhëq që 
Zogut163. 

Ndëp piqirë kë dmkerhëlëqe ksld rë nëpkeldel: nëpjaqhriki i 
kongresit si organ qendror organizativ dhe transferimi i 
imknerelcate rë rij Këqhijjir rë Pëpgjirhqhëk dhe ldpwqhiki i 
fmpksjëq që berikir. Me alë rë iërwpe kaqate, mpieqrpmher ljë 
piiiarë e adkiliqrpikir rë imkslirerir, lë këlwpë oë ajm rë 

                                                 
162 Pëp appirjel e iërij qwliki dshej qhfsoixsap deiperjigji i darëq 9 oepqhmp 
1942, lë baxë rë rë cijir iqhre rhekejsap iëqhijji i Ujeka-q. Në ldihkë rë 
iëqhijjir dpejrseq rë piliqë kwqjikale s gjeld oetepia. Në qhispr rë tirir 1945, 
Miliqrpia e Dpejrëqiqë, lvmpi ljë dipeiritë nëp fmpkikil e ljë iëqhijji rë 
nëpimhqhëk, lë nëpbëpje rë rë cijir dm rë iqhil edhe alërapë rë iëqhijjir 
dpejrseq rë piliqë. Liqra dm rë haprmhej lga Hafix Msqa Ajis, ipwerap i 
imkslirerir kwqjikal gjarë aqaj imhe. Me 10 qhispr 1945, iëqhijji i 
nëpimhqhëk lvmpi ljë oapimpe lënëpkjer që cijëq i bël ke dije imkslirerir 
spdhëpil e pi rë oetepiqë qi dhe nëpbëpjel e mpgalir rë pi npej neqë alërapëqh. 
Këqhijji i nëpimhqhëk, qi ljë mpgal dpejrseq, mpgalixml xgjedhjer e peja nëp 
Këqhijjil e nëpgjirhqhëk rë imkslirerir. AQSH, Fondi, Nr. 882, dosja 6, 35, 1945, 
6, 122, 8. 
163 Hwpja lsi s ldpwqhsa. Pëp adkiliqrpikil e imkslirerir lsi nari ldpwqhike, 
dsie fijjsap lga ai i Tipalëq. Në lelil 23 rë ianirsjjir VI rë qrarsrir rë tirir 1945, 
Mwfriljë ldaheqhil lë dw gpsne. Depi lë ianirsjjil IX lsi nari ldpwqhike rë rjepa, 
ldëpqa lë ianirsjjil X s qhrsa ljë lel ke lskëp 54 qinaq rë cijir: “ Kmkslireri 
Mysliman me qellim per te sigurue funksionare fetare (si Imama, Muzina, neper 
xhamit e qyteteve dhe te katundeve) do te cele Medrese ne qendrat e 
Prefekturavet ku ka mundesi, si edhe ne disa N/Prefektura, te cilat do te mbahen 
ke qhnelxiker jmiaje”. Neni 56 s piqhiisa dhe kmpi rpajrël e iërij reiqri: “ 
Keshilli i Perhereshem ne konformitet me ligie e Shtetit esht indipendent ne 
veprimet e veta dhe ka te drejte te organizoje administrate fetare te Komunitetit 
le kelwpe oe e qhef r’apqweqhke”. Pm aqhrs, lë ianirsjjil X s qhrsa leli 62 qinaq 
rë cijir: “ Ne cdm re Ppekre Hwrbere, jsrjer, nep qhreril, nep Kpwerapil 
Shtetit,Kombin e Ushterine, bahen ne gjuhen shqipe” Statuti i Komunitetit 
Mysliman Shqiptar, lë Gazeta Zyrtare, Tiralë, e shtulë 22 dhjetor 1945, 1-6, 
http://licodu.cois.it/428/view. Srarsri i pi s lëlqhipsa lë Tipalë ke darë 20 kaj 
1945 gjarë imlgpeqir rë rperë rë imkslirerir kwqjikal, s fipkmq lga ipwekwfriljrë 
e iarëp xmlate dhe lga dejegarër dhe is dmpëxsa Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë ke 4 
qhrarmp 1945. Këqhijji i kiliqrpate ke teldik lp. 43 rë darëq 26 jalap 1946, kiparmi 
statutin e komunitetit mysliman. Gazeta Zyrtare, n. 18, 14 mars 1946, 1-2. 

http://licodu.cois.it/428/view
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imlrpmjjmher qa kë jehrë lga nmjiriia. Mjafrml rë tëpejkë fmpkël e 
pe rë berikir, lënëpkjer që cijëq oetepia e kbal iërë imkslirer 
jidhsp naq dipeiritate rë qaj oaprëqiqhr nmjiriie164. Me pëldëqi rë 
veçalrë iqhil ldpwqhiker oë s bëlë jidhsp ke taiëfer. Në 
ianirsjjil e napë, leli 2, dpejrmpia e nëpgjirhqhke e adkiliqrpikir 
rë filalcate dhe e taiëfete, ljë mpgal iw imjegjiaj, ia jë teldil ljë 
nëpgjegjëqi rë adkiliqrparëq që filalcate dhe rë taiëfete dhe lë 
lelil 17 rë ianirsjjir V, rhsher qe dpejrmpi i nëpgjirhqhëk 
xëteldëqmher lga ljë nëpgjegjëq i adkiliqrparëq dhe i taiëfete; 
xgjidher lga Këqhijji i nëpgjirhqhëk dhe jm kë lga qhreri. Një 
diqnmxirë e rijjë iiqhre pëldëqi rë teçalrë naqi e tilre rheiqil rek 
kbapëqhriki npitar i taiëfete lga ala e imkslirerir dsie e bëpë 
arë qsbjeir tenpseq kbi naqspilë dhe xmrëpikil e rmiëq. 
Rimpgalixiki i taiëfete kepp qhrwqë lga rhippja nëp pegjiqrpik, 
qenqe naqspirë dhe rë kipar lë xmrëpikil e rwpe iqhil dëkrsap 
pëldë lga jsfra. Sidmomfrë, naqspia e imkslirerir kwqjikal lë 
1945-l, npa lë imhël e imlgpeqir, iqhre e imlqidepseqhke dhe 
qigspmlre kbapëtajrjel e tenpikrapite rë iërij imkslireri165.  

Sa i nëpier jirspgjiqë, napaqhiimheqhil neqë fajje lë dirë, ljë fajje 
javore, ajm e që npekreq (Xhska), feqrar e këdha tjermpe; Bajpak i 
Madh anm Firëp Bajpaki (Feqra e kbwjjjeq që agjëpikir), Bajpaki i 
Vmgëj apo Kspbal Bajpaki. Agjëpiki bëhej gjarë ksajir rë 
Rakaxalir dhe iiqhre qi oëjjik kbpmjrjel npej këiarir dhe 
naqrpikil npej që ieoeq. U nëpfmpcsal pirer e isjrir ke oëjjikil nëp 
r’is piirhwep lmpkajirerir, nmp edhe nëp rë peqneirsap iajeldapil 
feqrit rë feqë kwqjikale. Dpejrmpia e imkslirerir i iiqhre bëpë 
iëpieqë oetepiqë rë ljihre xwprapiqhr qhrarë feqrar ferape rë 
nëpirhwepa lë lëlrë dirë nsqhiki feqrit166. Paq kiparikir rë 

                                                 
164 Beriki oë bëhej napa kbperir, raqhkë dshej bëpë napa ipwerapir rë qhrerir dhe 
Këqhijjir rë nëpgjirhqhëk. Papagpafi oë nëpkbalre berikil nëp beqliiëpi ldaj 
kbperir, s alsjjsa dhe s xëteldëqsa ke “beqliiëpi ldaj ardhesr”. Në lelil 11 
s hmoël diqa fmpka berikeqh, dsie jëlë terëk ljë oë bëhej napa ipwerapir rë 
qhrerir. Pjeqa oë iiqhre rë bëlre ke kaqël e qhnëpbjikir rë ipwerapir rë 
imkslirerir s hmo dhe s kmp teldiki qe heoja e nagëq ksld rë bëhej terëk 
nga kryerapi i qhrerir, gjë oë kë napë bëhej terëk ke deiper kbperëpmp. 
165 AQSH, Fondi nr. 882, cit., 11, 109, 143, 162, 234-267, 268, 306. 
166 Kërm feqra iqhil: 1) Nara e napë e kipë, 2) Nara e dwrë e kipë, 3) Nara e rperë e 
kipë, 4) Nara e iarëpr e kipë, 5) Bajpaki i kadh (dw dirë), 6) Bajpaki i tmgëj anm 
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iajeldapir lga ala e oetepiqë, tenpikrapia ferape xspi rë xhtijjmhej 
jegajiqhr, naqi npairiiiqhr ajm iiqhre fijjsap oë ke 24 qhispr 1945, 
nmp gjirhljë ke kbëqhrerjel e Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë167. Duhet 
tëlë lë dsije qe imkslireri ferap kwqjikal iiqhre lë nëpbëpjel e 
rij ljë nepqmlej ferap dhe ldihkëqiqh oë ianre qhifpël npej 1500 
teraqh, 1269 npej rë cijëte iqhil ijepiië rë rhjeqhrë (hmvhajjapë) 
ldëpqa rë rjepër iqhil lënslëq168. Thuajse gjysma e personelit fetar 
iiqhre isajifiiik remjmgjii rë litejir rë qhimjjate 7-tjeçape e rë 
keqke, nmp iiqhre edhe npej arwpe oë iiqhil qrsdisap remjmgji lë 
slitepqirere. Pjeqa kë e kadhe e nepqmlejir ferap iqhre 
nëpoeldpsap lë xmlar e Kmpçëq, Tipalëq, Peqhimniqë, Ejbaqalir, is 
nukpi i këqseqte rë iqjakir iqhre kë i kadh. Dmkerhëlëqe iqhil 
qwliker e imkslirerir lë fsqhël e apqikir. Nga ljëpa alë iëpimhej 
nëphanja e qhimjjate nëp fmpkikil e nepqmlejir ferap, lga ala rjerëp 
qwlmhej fsrja e jëldëq që këqikir ferap lë qhimjjar nsbjiie, lë 
nëpnsrhje ke diqnmxirar e Srarsrir rë tirir 1929, i ciji lsi s 
qhfsoixsa ldmljëhepë169. Paq iëqaj faxe rë napë oë iapairepixmhej 
lga ljëfapë jipie pejarite, lë fijjik rë tirir 1947 liqi nëpldjeija edhe 
kundrejt klerit mysliman170.  

Që ke apdhjel e pegjikir rë pi, ijepi i japrë beiraqhial s nëpnmo rë 
qigspmlre natapëqilë e ter lë mpgalixikil e imkslirerir. Me 10 
qhispr rë tirir 1945 s kbjmdh iëqhijji i imkslirerir Beiraqhial, i 

                                                                                                           
Kspbal Bajpaki, 7) Dirëjildja e npmferir rë kadh Mshaker. AQSH, Fmldi lp. 882, 
dos. 78, 1945, 23. 
167 Kmkslireri kwqjikal ldahej lë iarëp xmla rë osajrspa Kpwekwfrili. Zmla e 
napë iqhre ajm e Tipalëq dhe nëpfqhilre owrerer: Dibëp, Dsppëq, Bepar, Tipalë. 
Zmla e dwrë iqhre ajm e Shimdpëq dhe nëpfqhilre Shimdpël dhe Kmqmtël. Zmla e 
rperë iqhre Kmpça dhe nëpfqhilre owrerer Kmpçë e Ejbaqal dhe xmla e iarëpr iqhre 
ajm e Gjipmiaqrpëq is nëpfqhiheqhil Gjipmiaqrpa dhe Vjmpa. AQSH, Fondi nr. 882, 
cit., 5, 34. 
168 AQSH, Fondi nr. 890, 1952, dos. nr. 1427, 23. 
169 T. Shilegu, Lufta e klasave në Shqipëri 1948-1953, Tiralë, Akademia e Shkencave e 
RPS të Shqipëriqë, Instituti i Historiqë 1985, 174-175. 
170 U arrestua Hafiz Ismet Dibra ish dpejrmp i Medpeqeqë që nëpgjirhqhke e 
ljëimhëqiqhr ke rë edhe npmfeqmpër e ilqrirsrir rë qhimjjëq iqjake Hafix Ibpahik 
Dajjis, Haqal Tahqiki e Jmlsx Bsjei, qi dhe ljmhëqir kë rë kipë e kë rë afrë rë 
fijmxmfiqë dhe dmirpilëq iqjake, qiç iqhil Mwfri Msqa Srefhaqali lë Bsppej, xëteldëq 
kwfris i Haqir, Shejh Aji Bajdaki dhe ipwekwfris i Kmpçëq Hafix Xhafep Ajis. 
Ppereiqrer e lvjeppa iqhil lga kë rë ldpwqhker. Pëp kë qhskë qhih: D. Sadiiaj, 
Pmxira e feqë lë Shoinëpi lë isqhrer e qiqrekir imksliqr, Tipalë, 1972, 504. 
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ciji teldmqi rë mpgalixmlre naq dw ksajqh imlgpeqil e iarëpr rë 
bektashinjve. Delegarër njeqëkappëq dm rë iqhil ijepiië dhe jaiië. 
Kmlgpeqi s kbajr lë darar 2-5 kaj 1945 lë Tipalë171. Dyqind 
dejegarëte is baqhisal edhe qhskë nepqmlajirere nmjiriie, ldëp rë 
cijër diqa kiliqrpa qi: Bedpi Snahis, Mwqjik Pexa, xëteldëq 
ipwekiliqrpi. Kjm dëqhkmlre napanëjoikil e dsiqhëk rë qhrerir 
nëpisldpejr imkslirerir beiraqhi, nëp qhiai rë kepirate rë firsapa 
gjarë jsfrëq isldëp nsqhrikir irajial e gjepkal. Kjepiis Msqrafa 
Gjili, ljë npej mpgalixarmpëte rë jsfrëq lacimlaj-çjipikrape, i dpejrmi 
terë nsliker e imlgpeqir, dsie e jsqrifiisap iërë kslgeqë rë 
Kpwegjwqhir ke kmqhël e rij rë rhwep. Diqisriker e dejegarëte tslë 
lë nah imlrpibsril narpimrii rë beiraqhiljte gjarë jsfrëq. Kjepiiër 
Mustafa Gjini e Fejzi Dervishi u dekoruan dhe kongresi u mbyll me 
ljë fajeldepik rë teçalrë nëp sdhëheoëqil Eltep Hmvha, i ciji s 
ldepsa qi ljë “sdhëheoëq i qhiëjowep” i nmnsjjir qhoinrap172. 

U rheiqsa dhe pinmhsa natapëqia mpgalixarite e beiraqhiljte rë 
imkslirerir kwqjikal, dsie rheiqsap qe beiraqhixki ëqhrë ljë fe 
myslimane e afrë nëp kbapëqhrikil e isjrir rë ter dhe oë i ia 
themelet tek profeti Muhamed dhe tek Kurani. Me 25 qershor 1945 
s kiparsa ljë qrarsr kjafr i xhdëptjejjër, na gjirhë arm pefepike 
remjmgjiie oë kbilgapimlil arë rë 1929-q, nëpisldpaxi, iw i fsldir 
ishte mjafr jibepaj lë mpgalixikil e nëpgjirhqhëk rë rij. Në qrarsr 
thuhej se detyra kryesore e komunitetit bektashian ishte ajo e 
npmkmtikir dhe e xhtijjikir rë ldjeljate ferape dhe keppre 
nëpqinëp rë ppëljmqre rei beqikrapër beqliiëpilë ldaj nsqhrerir 
popullor, Rensbjiiëq dhe teldir. E gjirhë tenpikrapia e imkslirerir 
i lëlqhrpmhej jegjiqjacimlir lë fsoi dhe kappëdhëlier ke qhreril 
kbaheqhil lënëpkjer Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë173. Këqhijji i 

                                                 
171 AQSH, Fondi nr. 890, viti 1945, dos. 1, 8.; A.B. Tomori, Historia e bektashizmit, lë 
Revista Urtësia, n. 3, Tiralë, 1994. 
172 Gazeta Bashkimi, 6 maj, 1945. 
173 Kmlgpeqi xgjmdhi mpgaler dpejrseqe rë imkslirerir beiraqhial dhe nëpcairmi 
nëpbëpjel dhe derwpar e rij. Pm iëqhrs s tenpsa edhe nëp iëqhijjil e Gjwqhëpte, 
mpgal qhniprëpmp lë rë cijil bëlil njeqë Kpwegjwqhi bmrëpmp dhe rirsjjapër e 
gjwqharate rë rjepa. Këqhijjir rë gjwqhëpte is lgapisa derwpa rë kbpmlre slireril 
dmgkarii dhe ialmlii rë imkilirerir, rë jenre këqike rempiie dhe dmirpilaje, rë 
imlrpmjjmlre peqneirikil e rpadirate ferape rë ijepir. Srarsri haprmlre qiekël 
hiepapiiie rë ijepir beiraqhial dhe napaqhiimlre kaqar diqinjilmpe: ipwerapi i 
imkslirerir iqhre Kpwegjwqhi, nëp rë cijil napacairmhej këlwpa e rë xgjedhspir dhe 

Mustafa Xhani

Xhani,
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Miliqrpate, ke teldikil lp. 25 rë darëq 14 imppii 1945, kiparmi 
statutin e imkslirerir Beiraqhial rë Shoinëpiqë174.  

Kmlgpeqi kmpi edhe ljë teldik rej isfijte rë qrarsrir, nëp ipijikil e 
ljë qeiperapiari qi këiëkbëq rë Kpwegjwqharëq, dsie i hansp ppsgë 
iëqhrs ljë dsajireri nsqhrereqh keq iërij qeiperapiari dhe 
Kryegjyshit175. Ndëpimhë qhrmhej debari nëp pilmtikil e 
imkslirerir ferap, i wqhrsp lga afpia oë iiqhil Beiraqhiljrë ke 
mpgalixarël e napriqë imksliqre. Këqhrs, ke 14 kapq 1947 s ipijsa 
mpgalixara e “Beiraqhiljte npmgpeqiqrë”, ke ipwerap Baba Fejxm 
Deptiqhil, i ciji liqi nëpgarirjer nëp kbjedhjel e imlgpeqir V rë 
Beiraqhiljte. Ppmgpeqiqrër hidhlil ipiriia ldaj “rpadirate 
npanaliie”, ke rë cijar lëlisnrmlil pirer dhe cepekmlirë 
dmgkariie oë q’iiqhil bëpë rjerëp teçqe “e iiqhil dëkrsap nmnsjjil 

                                                                                                           
derwpar e rij. Një teld rë teçalrë lë qrarsr xilre naqspia eimlmkiie e imkslirerir, 
këlwpa e adkiliqrpikir rë reoete dhe ldëpreqate rë isjrir, rë naqspite rë 
rsldqhke dhe rë narsldqhke. Në ldpwqhik lga qrarsri napaapdhëq, rei ky i fundit 
napaqhiimhej lgpirja e ljë apie nëp çdm reoe, e cija dm rë qhëpbelre nëp 
gpskbsjjikil e dmlacimlete dhe rë imlrpibsrete filalciape nëp rë ldihksap 
fakijjer lë letmjë, jerikër dhe rë kmqhsapir dsie nëpkbsqhsp iëqhrs derwpël e 
qheljrë rë çdm kwqjikali nëp rë dhëlë jëkmqhë. Statuti i Komunitetit Bektashian të 
Shqipnis, lë Gazeta Zyrtare, n. 60, 10 tetor 1945, 3-4. 
174 Statuti i Komunitetit Bektashian të Shqipnis lë http://licodu.cois.it/424/view. 
175 Partia imksliqre i bëpi npmnagaldë rë kadhe imlgpeqir beiraqhial. Në qhrwnil 
nepimdii s bmrsal ljë qëpë apriisjqh pperh iëqaj lgjapjeje oë kbalil rirsj rë rijjë qi: 
“Kongresi i madh Bektashi” apo “Kmlgpeqi IV historik”.  Vendimet e kongresit IV i 
propozonin dy derwpa rhekejmpe imkslirerir: rë nëphanlil gjirhljë e kë qhskë 
beiraqhixkil aleiëld teldir, 2) rë bëlil qhskë isjdeq ke derwpël e mpielrikir 
dmgkarii dhe rë nëpisjdeqeqhil nëp baqhiëqilë e beqikrapëte beiraqhial lë rë 
gjirhë bmrël. Pëp rë dhëlë ljë ide pperh nëpbëpjeq që imkslirerir, ksld r’s 
pefepmheki rë dhëlate rë mfpsapa lga Aji Baba Tmkmpi, eiqnepr le fsqhël e 
dmgkate rë beiraqhixkir dhe asrmp i diqa jibpate pperh iërij beqiki, i ciji nmhml qe 
nëp arë imhë alërapër e tëjjaxëpite lë rë gjirhë bmrël iqhin 7, 3 e 7, 5 milion 
beqikrapë, ldëpqa lë Shoinëpi lskpi tapimlre lga 100.000 depi lë 200.000 
beqikrapë. A.B. Tomori, Historia e bektashizmit, lë Urtësia, n. 3, Tiralë, 1994, 9. 
Nga qrsdiker nëpiarëqe pexsjrmlre qe Beiraqhiljrë iqhil lgsjirsp lë xmlar e 
Filatit, Voshtinëq, Janinëq, Delvinëq, Gjirokastrës, Tepelelëq, Vjmpëq, Mallakastrës, 
Pëpmetit, Beratit, Skraparit, Ersekëq, Korçëq, Martaneshit, Tetovëq, Kavajëq, 
Elbasanit, Çermenikëq, Peqinit, Krujëq, Kukëqir, Gjakovëq, Prizrenit, Shkupit, 
Mitrovicëq, Kërçovëq, Shimdpëq, Durpëqir, Tiranëq, Dibrëq, Rrafshit rë Dukagjinit. 
Shih Arkivi i Ministriqë që Punëve të Brendshme, tani e tujte AMR, Fondi 2°, viti 
1958, dos. 62, 7. 

http://licodu.cois.it/424/view
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dsie kbjejjë padije, prandaj duheshin çppëljmqsp nëp r’ia jëlë 
teldil ljë tenpikrapie rë pe ipijseqe”176.  

Opgalixara e “Beiraqhiljte npmgpeqiqrë” qhnëpldas ljë dmiskelr 
is nëpkbjidhej lë këlwpë rë oaprë njarfmpka nmjiriie e napriqë 
imksliqre qhoinrape: ljë njarfmpkë is napaqhiimhej qhiarëppiki i 
qiqrekir rë tjerëp eimlmkii dhe qhmoëpmp. Në iërë dmiskelr 
rheiqmhej cijëqia e pegjikir rë pi nmjirii, dsie frsap rë gjirhë 
beqikrapër beiraqhial rë nëpoafmlil ppsgël e ekalcinikir rë 
npmnmxsap lga napria imksliqre. “Feja, beqiker npanaliie dhe 
injoranca dshej rë xhdsieqhil lga beiraqhixki” rhshej arw.177  

Vijmi ljë nepisdhë e rpaxsap e iapairepixsap lga tpaqje ke qfmld 
nmjirii dhe ke tiirika lga rë dw fpaiqimler, nmp dilakiiar e qaj 
elde lsi jalë oaprëqsap.178  

Paq jsfrëq, Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë lsi e na rë 
arsyeshme ta riorganizonte statutin e vet, por u kufizua me disa 
ldëphwpje qiajmpe kbi diqnmxirar e 1929-q, oë s kmpël kë qhskë 
ke këlwpël e tenpikir qeqa ke alël mpgalixarite dhe ke 
qrpsirspël dpejrseqe rë isjrir. Nëqe lë dw tirer e napa, naq jsfrëq, 
Kmkslireri dsiej qe nm gëxmlre ljëfapë oerëqie pejarite, naqi 
qhskë ldëp beqikrapë iiqhil kappë njeqë lë ipwelgpirjer 
nmnsjjmpe dhe lë jsfrël Nacimlaj- çjipikrape isldëp nsqhrseqte, 
kë tmlë, qidmkmq arw lga tiri 1947 epdhël e s qhrsal qsjker nga 
ala e oetepiqë qi nëp mpgalixiker ferape, aqhrs edhe isldëp 

                                                 
176 Në rë tëprerë debari pperh iërwpe rekariiate iiqhre fijjsap oë ke 5 kaj 1945, ke 
rastil e hanjeq që Kmlgpeqir IV rë beiraqhiljte. Më naq iiqhre tijsap ke 5 jalap 
1947 i wqhrsp lga ljë gpsn pifmpkarmpëqh oë iiqhre iëpisap rhippjel e ljë qeqimli rë 
jaqhrëxaimlqhëk rë iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk, dsie napaqhrpsap dw çëqhrje: 
liberalizimin e veshjeq ferape dhe kapreqël e ijepiiëte beiraqhialë. Grupi i 
rpadicimlajiqrëte s oëldpmi beqlii bildjete rë tera, e teçalapiqhr lgsji iëkbë 
isldëp kapreqëq që ijepiiëte beiraqhialë. Ndëpqa gpsni pefmpkiqr i apgskelrmi 
npmnmxiker e rij dsie piirhwep lë tëkeldje qjejjjer e nakmpajqhke rë diqa ijepiiëte, 
nmp dsie i napë ljëimhëqihr qi ppjedhmjë e letmjate larwpmpe e bimjmgjiie. A.B. 
Tomori, Historia e bektashizmit, cit., 13. 
177 AMR., Fondi i 2-te drejtues, viti 1958., dos. 60, 2.; AMR., Fondi i 2-te drejtues, 
viti 1958, 13, 15, 31. 
178 Gaxera Baqhiiki”, 20 kapq, 1947, 27 kapq 1947. AQSH, Fmldi. Np. 14/AP, 1947, 
dos. 59, 10-12; S. HYSI, op. cit., 75. A B. TOMORI, Hiqrmpia e beiraqhixki…cir, 9 ss. 
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npifrëpiljte anm hiepapiiqë oë lsi npalmlre r’i lëlqhrpmhej 
ppjedhëq që pe rë nmjiriiëq qhoinrape.179  

Mappëdhëlier keq Shrerir qhoinrap dhe Sejiqë që Sheljrë s 
nëpieoëqsal oë rë leqëpkel e çjipikir rë teldir. Me 4 jalap 1945 s 
kbajr ljë raiik keq Eltep Hmvhëq, qi Kpwekiliqrëp i Shoinëpiqë 
dhe rë dejegsapir Anmqrmjii lë Shoinëpi, Shiëjoeqiqë që rij Lemle G. 
B. Nigris180, rë cilit, gjarë irhikir rë rij lga Rmka, lë npijj rë rë 
ljëjrir tir iu refuzua tixa hwpëqe lë Shoinëpi, naqi imlqidepmher 
person iu padëqhipseqhëk. Mappëdhëlier dinjmkariie ke Rmkël s 
nëpieoëqsal aimka dhe s teldmqel lë ljë litej ilfepimp ke 
liqkël e oetepiqë qhoinrape lë kaj rë tirir 1945, ke Shiëjoeqilë e 
rij Gaqnep Thaçi dhe Shiëjoeqilë e rij Vilçelq Ppelsqhi. Qëjjiki 
iqhre rë tihej baqhiënslik keq Shrerir dhe Kiqhëq Karmjiie 
qhoinrape ke isqhr oë ijm rë qhiënsrej lga Sejia e Sheljrë nëp rë 
ldëprsap Kiqhël Karmjiie Kmkbërape Shoinrape, e cija dshej rë 
pranonte pa kushte regjimin e pi imksliqr lë iëkbik rë najrikir 
dhe rë ldihkate karepiaje nëp taxhdikëqilë e eixiqrelcëq e qaj.181 
Shreri s nëpnmo rë ldëpnpiqre kappëdhëlier e Kiqhëq Karmjiie ke 
Sejilë e Sheljrë nmp, hepë naq hepe, i piirhehej npanë diajmgsr, naqi 
ldihej elde e dmbër nëp rë hansp imlfjiir lë fpmlre rë peja. Nga ala 
rjerëp, iëpimlre rë nëpfirmlre lga nsqhreri oë sqhrpmlil 

                                                 
179 Le rë qjejjik ldëp keld nsqhiarikil e ar. Ajeiqaldëp Line-q, kë 4 imppik 1946, 
aisxsap nëp baqhiënslik ke apkiisl; npifri Ajeiqaldëp Kmçis lga Kajsdhi, 
Pëpker, i ciji s oëjjsa kë 4 imppii 1948 lë Gjipmiaqrëp, naq ljë teldiki re Gjwiarëq 
Uqhrapaie; Merpmnmjiri i Tipalëq Kpiqrmfmp Kiqi, i ciji jsajri pmj rë pëldëqiqhëk lë 
afrikil keq Kiqhëq mprmdmiqe dhe aqaj iarmjiie, s ixmjsa lë Kiqhël e Shël 
Ppmdhmlir, is oëldpmi depi lë oepqhmp rë tirir 1958 dhe arw tdio lë pperhala rë 
naljmhspa; Ppejarë rë rjepe rë qhskrë tsajrël nepqeisrike dhe iëpcëlike oë 
epdhël dsie s qhrsap han naq hani ldëpimhe oë Qetepia i këqhmlre oëldpikir rë 
qaj areiqr. Pëp kë qhskë, qhih:: A. DALIPAJ, Mappëdhëlier e qhrerir qhoinrap ke 
iiqhël mprmdmiqe…cir., 36 – 37. 
180 Ref: “Gaxera Baqhiiki”., 4 jalap 1945; R. BEQAJ, Venpikrapia apkioëqmpe e ijepir 
iarmjii lë Shoinëpi 1945 – 1967, Tipalë, 1973, 101 qq. 
181 Paq tdeijeq që Shiëjoeqiqë që rij Gaqnëp Thaçir, Eltep Hmvha, bëpi ljë relraritë 
rjerëp, pilmtmi npmnmxikil e Shiëjoeqiqë që rij, Fpalm Gjilir. Refsxiki i ineqhitir 
oe i oaprë: “Ulë isppë lsi dm r’i ldaj beqikraper e ki lga Sejia e Sheljrë,” Z. 
Sikmli, Pepqeisriki i Kiqhëq Karmjiie ... cir., J. BORDINI, Dhjerë Vjer lë Bspg lë 
Shoinëpi 1945 - 1955, Tipale, 1992 30;. L. ANGELS MURZACU, Gjirhcia nëp rë 
gjirhë. Miqimli i pi i Ulgjijjëxikir rë Kiqhëq, Kiqha Karmjiie dhe qhmoëpia 
lëlrmiëqmpe lë imhër e imkslixkir, Fmldi Ricci dhe bspiker e rij nëp lje hiqrmpi 
re beqikete ferape lë Etpmnël Lildmpe, Cjseb, Bmjmgla, 2009, 35-51. 
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imkslirerer ferape lë qhmoëpi, npaldaj teldmqi ra fijjmlre 
nepqeisrikil lga ilditidër e teçalrë dsie i aisxsap ara qi 
baqhiënslërmp rë faqhixkir dhe laxizmit.182 Ndëpiao Shreri nm 
nëpgarirej rë nëpbajjej ke baqhiëqirë ferape. Ppalë Miliqrpiqë që 
Dpejrëqiqë s rhekejsa qëpiqh: “Kmkireri nëp çëqhrjer ferape”, mpgal 
oë iiqhre fsliqimlsap lë imhël e kbperir Zmg. Derwpa e rij iqhre rë 
mbante raporte mes Shtetit dhe Baqhiëqite ferape. Kmkireri:  

-Kontrollonte projektet e srarsrete rë komuniteteve fetare dhe 
ppegsjjmper e imkslirerete ferape oë i napaoireqhil Këqhijjir rë 
Miliqrpate nëp kiparik.  

-Kmlrpmjjmlre keqaxher bapirmpe, oapimper e nëpgjirhqhke dhe çdm 
lloj dmiskelri rjerëp nsbjii, rë lvjeppë lga Kmkslirerer ferape; 
npmnmxmlre kmq oapisjjikil e arwpe oë iqhil lë isldëpqhrik ke 
ligjet e Shtetit. 

-Kmlrpmjjmlre bsvheril e imkslirerete oë i napaoireqhil nëp 
kiparik Këqhijjir rë Miliqrpate; qhnpehre tjepëqiker e rij. 

-Mbalre ljë pegjiqrëp lë rë cijil qhëlmhej nëpbëpja e mpgalete 
oeldpmpe rë imkslirerete ferape, dhe kbaheqhil qhëliker e 
letmjqhke nëp rë gjirha mpgaler ldihkëqe teldmpe dhe rë arwpe 
dpejrseqe rë elrete ferape.  

Kpijiki i iërij Kmkireri dëqhkmlre tsjjleril e Shrerir nëp rë tëlë 
lël imlrpmjj airitireril e imkslirerete ferape e rë tijmlre nmjiriiar 
napaapdhëqe183 

                                                 
182 Paq dëbikir rë ijepir ferap rë hsaj, gmdirja pa, teçalëpiqhr, kbi Kiqhël Karmjiie. 
Sulmet drejtmheqhil isldëp ilqrirscimlete iiqhrape rë Shimdpëq dhe lë teçalri 
isldëp qhmoarëq “Baqhiiki Shoinrap” e cija e iiqhre qejile npalë Sekilapir 
Panlmp rë arij owreri. Qetepia i aisxmi dpejrnëpqëdpejri ijepiiër nëp imknjmr 
isldëp qhrerir, dhe qhskë npej rwpe s pushkatuan. Shih: Z. Simoni, Persekutimi i 
iiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi 1944 - 1990, Shimdëp, 1998, 271-273;. ID “, Kiqha 
Oprhmdhmiqe e Shoinëpiqë lë tirer e diirarspëq”, S, 2000, 34, nmp edhe A. SHAHU, 
Shreri Kmksliqr dhe Kiqha iarmjiie lë Shoinëpi (1945-196).. ... Cit, 202 ss.; S. PEPA, 
Mapripixiki i iiqhëq iarmjiie, Shimdëp, 1993; J. BORDINI, Dhjerë Vjer lë bspg lë 
Shoinëpi ... cir., 30. ss.. 
183 Kpijiki i ljë mpgali ad hoc nëp rë kbajrsp kappëdhëlie ke baqhiëqirë ferape 
iqhre ljë ppegsjj imlqralr oë kmpi fmpkë ke jigjil e 1928-q, i ciji nëpdmpi “ 
Kmkireril nëp çëqhrje ferape “, i ciji s npmnmxsa ke rë ljëjril ekëp lga 
jegjiqjacimli naq tirir 1945. Swlmhej oë ke rë rë ipwheqhil legmciarar ke 
baqhiëqirë ferape nëp kiparikil e jegjiqjacimlir rë npmnmxsap. Kjm zgjedhje tregon 
ilrepeqil e qhrerir nëp qhkalgiel e nëpnjaqjete ke imkslirerer ferape, dsie 
iëpisap ljë imlqelqsq rë legmcisap, që nais gjarë faxëq që napë, isp oetepia 



100 
 

Papria imksliqre qhoinrape, gjarë Kmlgpeqir I rë qaj oë s kbajr kë 8 
- 22 lëlrmp 1948 dmji qi i terki qsbjeir i jerëq që teldir dhe qhnajji 
programin e saj socialist.184 Komuniteteve fetare nuk u mbetej 
xgjidhje rjerëp teçqe rë npalmlil gjeldjel e pe nmjiriie lë teld, e rë 
baqhiënslmlil ke asrmpirerer qhrerëpmpe. Mjafr qwpeqh iiqhil 
kappë njeqë lë jsfrël lacimlaj-çjipikrape, nmp qhiheqhil ke 
dyshim e kmqbeqik. Të qhskra oelë sjdirë oë asrmpirerer ferape 
narël bëpë ke oetepirë e nepisdhëq që baqhiikir ke Irajilë, qi ke 
asrmpirerer nsqhrseqe irajiale aqhrs dhe gjepkale, dsie kappë 
ldihka dhe nëpfirike rë rjepa. Kjm pëldmlre kë qhskë kbi iiqhël 
katolike si nëp jidhjel e iahepqhke ke Irajilë, aqhrs edhe nëp 
panmprer oë ajm kbalre ke Sejilë e Sheljrë, oë lë qwrë e oetepiqë 
shqiptare shihej e jidhsp lgsqhrë ke oetepirë nepëldikmpe dhe ke 
Shrerer e Baqhisapa rë Akepiiëq.  

Në iërë ijikë, oetepia qhfpwrëxmi paqril nëp rë tëlë lë xbarik ljë 
pimpgalixik ppëljëqmp rë rë gjirha imkslirerete ferape e rë 
nëpgariqre kaqar oë dm rë keppre lë rë apdhkel ke qwlikil nëp ra 
irhwep rë gjirhë qhmoëpilë qhoinrape, lë qhmoëpi jaiie. Pëp r’ia 
appirsp iërij qwliki, duhej vepruar mbi arë baxë is qhrpiheqhil 
imkslirerer ferape lë qhmoëpi. 

 

                                                                                                           
imksliqre iqhre elde lë faxël e imlqmjidikir rë qaj, nmp edhe lël ldiiikil e 
iëqhijjrapëte jsgmqjjatë. Sirsara nëpkbwqer isp oetepia teldmq r’i ppegsjjmjë 
kappëdhëlier nmjiriie ke isjrer, dsie s kbëqhrersp lë qhekbsjjil qmtjerii, nëp 
rë ldpwqhsap ipweiënsr, isp ajm i fsrer ppsgëq që ter mpigjilaje, aqaj rë pefsxikir 
rmraj rë feqë.  Siç dm rë qhmhik, ijm rpadirë dm rë piqhfaoer naq tirir 1991 dhe dm rë 
jerë Kmkireri Shrerëpmp nëp isjrer oë dm rë kelavhmjë ppsgël nëp rë appirsp 
kappëteqhjel e legmcisap ke Kiqhël iarmjiie dhe rë hwjë lë kappëteqhje 
baqhiënsliki ke imkslirerer e rjepa ferape . 
184 Aa.Vv., Hiqrmpia e Papriqë që nslëq rë Shoinëpiqë, Tipalë, 1968, 259 



101 
 

 

 

 

2. 2. Refmpka agpape dhe qhnpmlëqiki i naqspiqë që imkslirerete 
fetare. Ndalimi i shkollave fetare. 

 

Me 22 qhrarmp 1944, elde na oelë oetepi e teldir, Këqhijji 
Antifashist Nacional –Çjipikrap, e na rë sdhëq rë ldëphwlre nëp rë 
dhëlë ljë qheljë rë dsiqhke rë ldpwqhikir oë dm rë qijjre kbi 
kappëdhëlier qhmoëpmpe dhe npmdhseqe, ke oëjjikil nëp r’is 
nëpgjigjsp ljë npej letmjate kë rë lgsrqhke rë fqharapëte rë tapfëp 
dhe apgarëte oë nëpbëlil njeqël kë rë kadhe rë nmnsjjqiqë 
shqiptare185. Pëp r’ia appirsp iëqaj, s imlfiqimi rmiar arwpe oë iiqhil 
baqhiënslsap ke fsoirë nsqhrseqe dhe naqspilë e rwpe sa dha lë 
nëpdmpik fqharapëte. Meq rë kipate rë imlfiqisapa, nëpfqhiheqhil 
edhe ato fetare, oë lsi iqhil nai dhe, oë nëp qhëpbike rë 
ndryshme kishin kappë qsbtelcimle anm iiqhil baqhiënslsap ke 
laxiqrër186.  

Gmdirje e teçalrë pa kbi Kiqhël iarmjiie, xmrëpseqe e naqspite rë 
qhskra qi: rmia, apa rë isjritsapa, tpeqhra, isjjmra, nwje, qiqreke 
tadirëqe, ldëpreqa, ksjjilj, iafqhë dhe rë hmjja. Kjm naqspi, njeqa 
kë e kadhe e që cijëq e nëpoeldpsap lë Vepi rë teldir, iqhre 
kbjedhsp ke ldihkël e Sejiqë që Sheljrë, rë Asqrpiqë, Irajiqë dhe 
ljë njeqë e tmgëj lga mfeprar e beqikrapëte iarmjiië qhoinrapë. Pëp 
kë renëp, Kiqha iarmjiie tsajri ipixël e qrpsirspate rë qaj rë 

                                                 
185 Fairiiiqhr, naq Kmlgpeqir rë Pëpkerir, lë kaj rë tirir 1944 Këqhijji Alrifaqhiqr 
Nacional-Çjipikrap iiqhre kappë fsliqimler e oetepiqë. Pëp kbëqhrerjel e jëtixjeq 
që pefmpkëq agpape s lgpirël imkirerer e fqharapëte rë tapfëp lë baxë rë 
spdhëpeqëq lp. 5. darë 20.05.1945, e kiparsap lga Miliqrpia e Eimlmkiqë, rë cijër 
ipwelil qhnpmlëqikil e npmlapëte. Me iërm kaqa napanpaie, oë ke 29 gsqhr 
1945 oetepia e nëpimhqhke dëqhkmlre qe iiqhre fmpcël e kjafrseqhke nëp r’i 
çsap nëpnapa iërm pefmpka. Reforma Agrare e 1946-ëq, oë i kmpi rmiar npmlapëte, 
Shqip, 25.05.2007.http://www.gazeta-
shqip.com/ndryshe/7d7c2ee9bd4a0736037de3c0cf1c184e.html. 
186 Venpikrapirë kiqimlape rë Kiqhëq Karmjiie iëpimlil gjirhljë ldihka npej arwpe 
oetepite oë qwlmlil rë qhrmlil ldiiikil e rwpe lë Shoinëpi. Beqiker e rjepa ferape 
lsi kbereqhil kbpana lë iëpiikil e kbëqhrerjeq filalciape, teçalëpiqhr lga 
Irajia, gjarë nepisdhëq që baqhiikir ke Shoinëpilë. R. MOROZZO DELLA ROCCA, vep. 
cit.195 e ss. AA.AV., Hiqrmpia e Shoinëpiqë,IV, Tipalë, 1984, 38 qq. 
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qhiairsap lga dëbiki i arwpe oë lsi iiqhil qhrerëqi qhoinrape qi 
dhe lga fajëqiki i ijepiiëte dhe jaiiëte: dëliki i rwpe lë bspgje 
çljepëxmpe, lë kmq dëliki ke nsqhiarik, s qhmoëpsa ke 
imlfiqiikil e rë kipate rë rwpe qi dhe rë ilqrirscimlete iiqhrape is 
bëlil njeqë187.  

Pëp qhnpmlëqikil, keppej teldik lga ljë imkiqiml qhrerëpmp, i ciji 
tenpmlre “Në ekëp rë nmnsjjir”, nëpbëhej lga fsliqimlapë rë 
xmlate is dshej ipwep qhnpmlëqiki dhe dpejrmhej lga ipwerapi i 
seksionir rë qigspiqë që imkslate. Kjm faxë e napë s ldmo fijjikiqhr 
lga pimpgalixiki e kë naq lga imlfiqiiki i naqspite iiqhrape188 si 
dhe lga naiëqiki i rë apdhspate rë imkslirerir ferap rë 
napaqhiisapa nëp pildëprikil e ldëpreqate rë isjrir rë qhiarëppsapa 
gjarë jsfrëq dhe nëp nëpkbsqhjel e letmjate rë rjepa. Mbi naqspilë 
e komuniteteve fetare pati ndikimin e vet edhe reforma tatimore. 
Ligji i darëq 31 kapq 1945 napaqhiimlre tëliel lë fsoi rë raiqëq kbi 
nëpfiriker lga jsfra, raiqë oë dm rë gmdiqre npmlapër e ldëptesave, 
rmiate, dwoalete qi dhe rë çdm airitireri eimlmkii, natapëqiqhr 
lëqe npmlapër iqhil anm jm ijepiië189.  

Më tmlë s qhrsa vergjia, ljë raiqë kbi naqspilë, e bapabaprë ke ljë 
rë rperël e firikir oë ppjedh npej qaj. Vepgjia, edhe nqe hwpi lë fsoi 
me ligjin e vitit 1947, kishte fuqi prapavepruese, pasi taksa duhej 
depdhsp dsie fijjsap oë lga tiri 1945190. Me 29 gusht 1945 u miratua 
jigji i pefmpkëq agpape191.  

                                                 
187 S. PEPA, Mapripixiki i iiqhëq iarmjiie, Shimdëp, 1993.  
188 Me jëliel lë fsoi rë jegjiqjacimlir rë kiparsap lë imhël e Zmgsr, nëp beqiker 
fetare zbatohej neni 4 i Dekret-Ligjit mbi Formimin e Komuniteteve Fetare rë 
darëq 7 maj 1929 dhe neni 11 i dekretit Mbi formimin e komuniteteve fetare, darë 
9 korrik 1929. Të dw jigjer dsheqhil napë lël dpirël e lelete 450 e 451 rë Kmdir 
Citij kbi elrer kmpaje e nëp kë renëp imkslirerer ferape imlsideroheshin si 
nepqmlajirer jspidii citij oë i lëlqhrpmhej lmpkate rë nëpgjirhqhke rë imdir nëp 
rë kipar lël xmrëpikil e rwpe. 
189 Ligji lp.37, darë 13.1.1945 “Ligji i rarikir rë jaqhrëxaimlqhëk nëp firiker e 
jsfrëq”. Taiqar iqhil qhskë rë japra dhe ilqrirscimler ferape narël isldëpqhrike. 
Në fsld rë tirir 1945 taiëfi i Vjmpëq, nëp qhekbsjj, alimhej qe raiqa oë pëldmlre 
kbi rë iqhre 64 000 fpalga, ljë qhifëp qhskë kë e japrë qe tjepa peaje e terë 
taiëfir, Vaiëfi i Dsppëqir, nmhmlre qe raiqa kbi rë iqhre 30 000 fpalga, ljë qhskë 
renëp e naappirqhke nëp ianacirerer e rij. AQSH., Fmldm. lp. 882, 1945, dmq. 47, 1. 
190 Bëhej fjajë nëp ljë raiqë ke mpigjilë rspie oë gmdiqre teçalapiqhr naqspirë. Pëp 
rë ipijsap idelë e tjepëq peaje rë qaj, kjafrml rë isjrmqh oë lë tiril 1950, rë 
apdhspar oë lvippre Kpwegjwqhara e Tipalëq lga rmiar e isjritsapa iqhre 192 370 
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Neli 1 i qaj napaqhiimlre imlfiqiikil na imknelqik rë rmiate oë 
qhnpmlëqmheqhil dhe s qhnëpldaheqhil fqharapëte, qhreraq 
qhoinrapë, oë lsi iqhil npmlapë rmiaqh, mqe lsi iiqhil rmië 
kjafrseqhëk. Pm i ljëjri lel, lë niiël 3, i nëpcairmlre arm oapraxi: 
“[...] rmia bsjoëqmpe npitare, rë elrete npitarë dhe rë imkslirerete 
ferape ke nëpjaqhrike dhe qairëqike rë nëpqhipsapa lë lelil 2 rë 
iërij jigji”. Neli 2 jiqrmlre paqrer e nëpjaqhrikir lga qhnpmlëqiki i 
derwpseqhëk “[...]rë rmiate bsjoëqmpe rë npitarëte oë e nslmlil 
terë arë anm e adkiliqrpmlil na ldihkël e rë rperëte” [...]; rë 
rmiate bsjoëqmpe rë elrete ferare ku shtrirja maksimale e 
qinëpfaoeq që rwpe (rmië e nslseqhke mqe e nanslseqhke, nekë, 
tpeqhra, sjjilj, imnqhre, isjjmra erj.), lsi dsher rë ianëpcejë 20 
heirapë, is jm kë qhskë qe 15 npej rwpe ksld rë jelë rmia rë 
punueshme ose jo192. 

                                                                                                           
jeië dhe raiqa e tepgjiqë kbi iërm rë apdhspa 70 305 jeië. AQSH., Fmldi. lp. 882, 
viti 1950, dos. 1, 10. 
191 Shih: Ligji lp.108, 29.8.1945 “Pëp Refmpkël Agpape”. Qetepia e pe ia dmji kbalë 
arw is Nmji dhe Zmgs iiqhil dëqhrsap ke nëpnjeijer e rwpe nëp pefmpka rë peja. 
Fal Nmji e iiqhre fsrsp iërë jigj lë npmgpakil e oetepiqë që rij, rë npexalrsap ke 
18 oepqhmp 1924, nmp npmjeiri i rij dëqhrmi nëpbajjë oëldpeqëq që npmlapëte rë 
rmiate dhe pëlieq që oetepiqë që rij. A. BIAGINI, Srmpia dejj’Ajbalia dajj’mpigile ai 
nostri giorni, Mijalm, Bmkniali, 1998, 115 qq. Zmgs e kiparmi pefmpkël e rij agpape 
ke 3 kaj 1930, nmp edhe ijm lgeci nëpbajjë isldëpqhrikir rë fmprë rë npmlapëte rë 
rmiate, kadje edhe rë njeqërapëte rë ijalir rë ter. Dw rë rperar e rmiate kberël 
lë dmpë rë jarifmldiqrëte dhe terëk ljë e rpera s qhnëplda. Gjirhqeqi, bëhej fjajë 
nëp rmia oë iqhil ipweqiqhr iëlera dhe rë naisjritseqhke, rë cijar, gjarë tirete 
1934-35, is qhnëpldalë fqharapëte rë tapfëp jm kë qhskë qe lga neqë heirapë. 
Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Aiadekia e Shielcate, Tipalë, 1982, 910-911. 
192 “Neli 1. Me qhnajjjel e ieqaj jigje qhnpmleqmhel derwpikiqhr dhe s ldahel 
fshatareve nenshtetas shqipetare qe q’iale rmie re rwpe mqe oe lsi s kjafrml 
rmia: 1) çifjioer e Shrerir 2) npmlar bsjoeqmpe re imlfiqisapa nepgjirhqiqhr; 3) 
pronat bujqesore private dhe te enteve private dhe fetare me perjashtimet dhe 
nepcairiker e nepqhipsapa le lelil 2 re ieqaj jigje; “Neni 2. Perjashtohen nga 
çnpmleqiki i derwpseqhek, le kaqel e cairsap qi ke nmqhre: […] 2. npmlar 
bsjoeqmpe r’arwpe npitarete oe i nslmjle tere mqe i adkiliqrpmjle dipeir ke 
kelwpa isjrspaje e kjere bsjoeqmpe mpdilepe re teldir r’mle, aqhrs dhe npmlar 
bujqeqmpe re elrete ferape: qhrpirja kaiqikaje e qinepfoeq gjmbaje (rmi’ e nslsap 
ose e punuarshme, livadhe, kullota, korije, etj) te ketyre pronave nuk mund te 
kaperceje te njezet hektaret (20 ha.) nga te cilet jo me teper se pesembedhjete 
hektare (15 ha) tok’ e nslsap mqe e nslsapqhke”. “Pëp Refmpkël Agpape”. Gaxera 
Zwprape, l° 17, gsqhr 1945, 1-2. 
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Konfiskimi i pasurive rë elrete ferape iqhre i ksldqhëk qenqe, 
dsie oelë qe imkslirerer ferape iqhil rë teqhspa ke nepqmlajirer 
jspidii citij dhe dsie oelë qe kwqjikalër i kbapëqhrmlil naqspirë 
e rwpe lël fmpkël e Vaiëfete, lsi gëxmlil ldmljë kbpmjrje rë 
teçalrë, nmp s lëlqhrpmheqhil ppegsjjate rë nëpgjirhqhke oë 
ppidhlil lga jegjiqjacimli i xaimlqhëk nëp rë gjirha naqspirë 
npitare rë rmiëq193.  

Mëlwpa e fmpksjikir rë jigjir ipijmi jm nai këdwqhje dhe nëqhrjejjik 
nëp xbarikil e lmpkëq lga ala e mpgalete rë lgapisapa nëp 
zbatimin e pefmpkëq, qenqe naqspirë ferape oë ianëpcelil 20 
heirapë rmië iqhil rë naira. Qetepia e nëpqhnejrmi afaril dhe ke 30 
rermp 1945 s iëpimi elrete ferape ilfmpkacimle rë derajsapa pperh 
naqspite, qi nëp qhnëpldapjel lë xmla rë ldpwqhke, aqhrs dhe nëp 
këlwpël e adkiliqrpikir194. Kmkirerer e fqharapëte rë tapfëp, rë 
lgapisap nëp xbarikil e pefmpkëq agpape, lsi npirël rë kbëppilre 
ilfmpkacimli lga imkslirerer, nmp xslë rë nsqhrmlil naqspirë e 
taiëfete, çia bëpi oë imkslirerer ferape r’i dpejrmheqhil oetepiqë 
nëp r’i iëpisap oë iw jigj rë kmq i npeire taiëfer. Paq qhskë 
iëpieqate lga ala e imkslirerete ferape, ke 10 rermp 1946, 
kiliqrpi i Bsjoëqiqë s iëpimi mpgalete dpejrseqe rë imkslirerete 
ferape rë napaoiqlil pegjiqrpar ke rë dhëlar e naqspite rë 
narsldqhke rë taiëfete195. Dsie oelë qe gjarë jsfrëq, ljë njeqë e 
dmiskelracimlir, aqhrs qi qhskë pegjiqrpa iqhil xhdsisp anm 
qhiarëppsap, imkslirerer ferape s derwpsal rë napaoiqlil 
dmiskelre rë kalgëra196. Kmkslireri kwqjikal oë xmrëpmlre dhe 

                                                 
193 Ndpwqhe napaoirer gjeldja jspidiie e naqspite rë elrete ferape iarmjiie, nëp 
qhiai rë kmqkappëteqhjete keq qhrerir dhe iiqhëq iarmjiie jidhsp ke dhëliel e 
personajirerir jspidii citij nëp elrer ferape. Pëp ao qa ieki ksldsp rë pildëprmjkë 
dhe ke ç’dej lga kmqkappëteqhjer jidhsp ke imlfiqiikil e rë kipate, 
dmiskelriki i naqspiqë bëhej lë këlwpa lga kë rë ldpwqhker, qi nëp qhekbsjj, 
dsie e pegjiqrpsap arë lë ekëp rë diisj rjerëp, anm dsie ia iajsap fmpkajiqhr ljë 
elri anm fmldacimli, qinaq napaqhiiikete lë Kmdil Citij.  
194 Mslgeqa e adkiliqrpikir qhrerëpmp rë taiëfete lë Shoinëpi, s jilre dmpë rë jipë 
imkslirerete ferape nëp kbajrjel e pegjiqrpate rë naqspite rë rwpe nëpiarëqe. Kjm 
ia rë tëjë ke fairil qe npitarëqia e imkslirerete ferape lsi jejmlre oë naqspirë e 
rwpe r’i lëlqhrpmheqhil ljë kbpmjrjeje rë teçalrë, naqi ijm dm rë cëlmlre napikil 
e ldapjeq që qhrerir lga beqiker ferape. 
195 AQSH., Fondi. nr. 882, viti 1945, dos. 33, 6. 
196 Kjm ëqhrë ljë ldëp apqwer oë, naq tirir 1992, isp s qhrpsa npmbjeki i irhikir dhe 
imknelqikir rë npmlate rë imlfiqisapa, çëqhrja e piljmhjeq që npmlate haqi lë 
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adkiliqrpmlre njeqël kë rë kadhe rë taiëfete, haprmi ljë pegjiqrëp 
rë pi, baxsap lë arm rë dhëla oë diheqhil. Pëpbajjë iërwpe 
tëqhripëqite rë nalskëpra, Miliqrpia e Bsjoëqiqë s nëpnmo rë jenre 
qhnjegike rë kërejqhke, dsie s iansp naq fmpksjikete rë 
nëpgjirhqhke dhe rë naapgskelrsapa jspidiiiqhr. Sinaq jspiqrëte rë 
Miliqrpiqë që Bsjoëqiqë, jigjtëlëqi iëpimlre oë lënëpkjer iëqaj 
diqnmxire rë kbpmlre terëk rë dpejrar e arwpe elrete ferape oë 
xmrëpmlil ao rmië qa rë nslmhej terëk lga nepqmleji i elrir dhe rë 
apdhspar e që cijëq qhëpbelil terëk nëp jereqël e arwpe oë e 
nslmlil arë. Ligji nëpjaqhrmlre lga ijm iaregmpi rë gjirha arm 
ilqrirscimle ferape oë iiqhil lëlqhipsap imlrpara oepaje rmie; oë 
iiqhil kappë nslërmpë nëp ra nslsap arë anm i iiqhil jëlë rmiar 
djepp nëp qigspikil e isjjmrate, lë teld oë r’i isjritmlil arm197. Pëp 
kë renëp, iqhre e tëqhripë rë dajjmje naqspirë bsjoëqmpe ilditidsaje 
lga arm rë elrete ferape lë nëpgjirhëqi, naqi lsi iqhre fiiqsap 
npepaxi dajjiki keq iërwpe naqspite. Jm gjirhljë, npalë ljë elri ferap 
ishte ngritur ndmljë taiëf anm ldmljë jjmj rjerëp elri lë rpajrë 
fmldacimli, ke larwpë rpegrape anm qinëpkappëqe qiç napaqhiimhej 
nga Kodi Civil, neni 450-451 dhe lga lmpkar nëpiarëqe kbi 
fmldacimler lë nëpgjirhëqi198. 

                                                                                                           
tëqhripëqi rë këdha, çia lgadajëqmi nslël nëpbajjë iëpieqate rë imkslirerete 
fetare. 
197  AQSH., Fondi. nr. 882, viti 1945, dos. 33, 5. 
198 Neli 445 i Kmdir Citij qhoinrap rë tirir 1929 nmhmlre oë: “Fmldacimli ia qi 
oëjjik napëqmp nëpdmpikil e naqspiqë nëp oëjjike rë napanëpcairsapa oaprë”. Pm 
aqhrs, (leli 446) “Fmldacimli rhekejmher ke ljë air asrelrii anm ke alë rë ljë 
reqrakelri qinaq ppegsjjate rë nëpcairsapa lë lelil 410”. Në lelil 447 rhshej: 
“Ligjëpiqhr, fmldacimli ksld rë rhekejmher lga ljë dmlaciml rpaqhëgikie mqe 
lga ipedipmpër e rhekejseqir”. Pm aqhrs, qinaq lelir 448 “Airi i rhekejikir e bël 
nsbjiie lgpirjel e mpgalete rë fmldacimlir dhe këlwpar e adkiliqrpikir rë rij. Në 
paqr qe ilfmpkacimler jalë rë kalgëra, iëqhijji adkiliqrparit i npefeirspëq kepp 
kaqar e letmjqhke. Pm oe qe fmldacimli lsi ksld rë ldjeië oëjjikil e 
napanëpcairsap, iëqhijji i adkiliqrparëq që npefeirspëq ia dmpëxml naqspirë ljë 
fmldacimli rjerëp oë ia oëjjike rë lgjaqhke anm rë nëpafëpra ke rë, gjirhljë ke 
nëjoikil e rhekejseqir, anm lë kslgeqë rë ldmljë isqhri oë e ldajml ppenrëqiqhr 
iërë gjë.  Sinaq lelir 449, “Fmldacimler i lëlqhrpmhel kbiiowpjeq që mpgalete 
nsbjiie (qhrerir, imkslëq) dhe jidhel keq rwpe fajë oëjjikir rë nëpbaqhiër. 
Asrmpireri adkiliqrparit kepp kaqar e letmjqhke ke oëjjik oë naqspirë e 
fmldacimlir rë nëpdmpel qinaq oëjjikete rë nëpcairsapa napanpaiiqhr. Së fsldi, lë 
lelil 452 rhsher: “Fmldacimli xhbëher “inqm jspe”, ke xhbëpjel e oëjjikir rë rij. 
Shipipja e fmldacimlir bëher ke teldik rë gjwiarëq që qhiajjëq që napë, isp 
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Ndëpimhë oë debari jspidii dhe nmjirii taxhdmlre, pefmpma agrare 
nëpqhnejrmlre pirkil e ter. Këqhrs xëteldëq kwfris i Lsqhljëq, ke 
1 lëlrmp 1945 i alimhej dpejrmpiqë që imkslirerir kwqjikal qe ijm 
pefmpkë nm qhrpihej edhe kbi rmiar e taiëfir, dsie dëkrsap lë 
këlwpë rë napinapseqhke naqspirë199. Nisur nga parimi se toka i 
nëpier arij oë e nslml, s qhnpmlëqsal na fapë imknelqiki rmiar e 
bejjepëte, agajjapëte dhe çifjigjer is dmpëxsal qhrerir200, ldëpqa ç’s 
nëpiiqre rjerëp elrete ferape: gmdila rë isjrir, tegja nsle, erj., is 
dhalë fajaq arwpe oë i iiqhil kappë lë nëpdmpik. Fqharapëte na 
rmië dhe arwpe ke nai rmië is dhalë lga 5 heirapë nëp çdm 
ipwefakijjap dhe lga 2 heirap nëp çdm bëprhakë fakijjape. 
Ppmlapëte oë e nslmlil rmiël ke kermda kmdeple is jalë lë 
nëpdmpik depi lë 40 heirapë rmië, elrete ferape depi lë 20 heirapë, 
ldëpqa npmlapëte oë lsi keppeqhil ke bsjoëqi is jejsal depi lë 7 
heirapë, ke isqhr oë bpelda 2 tjerëqh ra adkiliqrpmlil dhe 
nslmlil terë arë. Ndajmhej qhirja e rmiëq, bjepja dhe jëlia lë 
rpaqhëgiki e qaj201.  

Në rmraj, s qhnpmlëqsal 4717 npmlapë jarifmldeqh rë këdha 
fesdaje, 480 naqspi rë këdha ilqrirscimleqh ferape dhe 4000 
npmlapë rë keqëk. Refmpka qhnëpldas 288.400 heirapë rmië, 90% e 
që cijëq is dha 21 544 fakijjete na rmië dhe 48.667 fakijjete oë 
iiqhil terëk nai npej qaj202. Paq iëkbëlgsjjeq dhe npeqimlir rë 
taxhdseqhëk rë rë gjirha imkslirerete ferape, ke teldik lp. 175, 
darë 26 lëlrmp 1945 s kiparsa ljë ldpwqhik lë jigjil agpap. Sinaq 

                                                                                                           
oëjjiki i fmldacimlir tjepëqmher qi i najigjqhëk, anm isp bie ldeqh ke xakonet e 
kipa. Sinaq lelir 453, “Shipipja e fmldacimlir ksld rë iëpimher lga npmispmpi 
anm lga çdm nepqml rjerëp i ilrepeqsap” 
199 Bie fjaja, vhakia e Këkiqhajr (Lsqhljë), xmrëpmlre 96 apa, npa kë nai qe dhjerë 
heirapë rmië, npaldaj lsi ksld r’i lëlqhrpmhej pefmpkëq. Në fair, imkiqimli i 
pefmpkëq, edhe nqe lë isldëpqhrik ke jigjil, teldmqi r’i jilre vhakiqë terëk 70 
apa, edhe iërm japg gmdilëq që isjrir, nëp r’ia qhnëpldapë njeqël rjerëp rë rmiate, 
fqharapëte. 
200 Bejjepi iqhre ljë npmlap rmiaqh, oë tiqhej ke cijëqi rë rijja, fajë qiqrekir rë 
mpgalixikir rë ijaqate qhmoëpmpe rë rinir fesdaj. Agajjapër iqhil npmlapë rmiaqh, 
kë nai rë naqsp qe bejjepër. Tmiar oë xmrëpmlil qi bejjepër dhe agajjapër, 
ekëpmheqhil çifjig.  
201 AA. VV., Hiqrmpia e Shoinëpiqë, IV, Tipalë, 1983, 39. 
202 Lidhsp ke iërë, qhih: F. QYTYKU Refmpka agpape, petmjscimli i napë eimlmkii. 
Dmiskelri gjelder lë Apiitil e Ilqrirsrir rë Hiqrmpiqë lë Tipalë, i nabmrsap, nmp i 
piqjejjë lë AA. VV., Hiqrmpia e Shoinëpiqë…ten.cir., 67. 
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lelir 1, ke repkil elr ferap rë nëpdmpsp lë napagpafil 2, dsheqhil 
isnrsap reoerë, kalaqriper dhe imkslirerer ferape rë çdm 
npefeirspe. Pëpjaqhrmheqhil lga qhnpmlëqiki i derwpseqhëk 
qinëpfaoe, depi lë 5 heirapë lë npmlëqi rë çdm iiqhe, vhakie anm 
rwpbeje, rë tjepëqsapa qi jeriie nëp iërm telde jsrjeqh203. Sinaq iërij 
ldpwqhiki, rë gjirha telder e jsrjete (iiqha, vhakia, ldëpreqa rë 
qheljra, qheljrmpe), gëxmlil rë dpejrël e kmq-qhnpmlëqikir depi lë 
5 heirapë, ldëpqa ilqrirscimler ferape, qi kalaqriper anm istelder 
oë xmrëpmlil naqspi dhe i adkiliqrpmlil arm dpejrnëpqëdpejri anm 
ke ldihkël e rë rperëte, iiqhil rë dpejrë rë kbalil depi lë 20 
heirapë rmië. E ljëjra ppegsjj tjelre nëp adkiliqrparar ferape lë 
litej lëlnpefeirspaqh204. Soapiker ke iapairep jspidii, oë s 
iëpimheqhil taxhdikiqhr mpgalete oetepirape lga imkslirerer 
ferape, lsi qmjjël aqljë ldpwqhik lë nmjiriiar e xbarikir rë 
pefmpkëq agpape. Dhëlia e iërwpe derajete qwlmlre rë kbalre lël 
imlrpmjj imlfjiirer e ksldqhke qhmoëpmpe. Ndëpimhë, Miliqrpia e 
Bsjoëqiqë, lënëpkjer oapimpete ljmfrmlre npefeirspar oë, lë 
kslgeqë që rmiate rë qhnpmlëqsapa, rë tihej dmpë edhe kbi 
paqspirë e ilqrirscimlete ferape. Pëp napaldajikil e imlfjiirete 
dhe naorikil e isldëpqhrite, elrer ferape nalë ksldëqilë e 
lgpirjeq që ljë imkiqimli dwnajëqh, rë nëpbëpë lga 5 alërapë is rpe 
npej rwpe rë iqhil lënslëq rë qhrerir dhe dw rë rjepër nëpfaoëqseq rë 
klerit205.  

Në qhskë paqre, imkiqimler e fqharapëte rë tapfëp e dhslsal 
hanraxi jigjil dsie qhnpmlëqsap edhe arm 5 heirapë, ke npereiqril 
qe rmia lsi nm nslmhej nepqmlajiqhr lga vhakia anm iiqha oë e 
iiqhre lë npmlëqi. Këqhrs, ilqrirscimler ferape hskbën edhe tokat 
e dhëla ke oepa fqharapëte na rmië, rë cijër, rë leqëpkel e 

                                                 
203 Veldik lp. 175 darë 26 lëlrmp 1945, “Gaxera Zwprape”, lp. 81, 19 dhjermp 1945, 
3. 
204 I. FISHTA – V, TOÇI, Ecmlmkia e Shoinëpiqë lë tirer e napa rë ldëprikir qmciajiqr 
lëlrmp 1944 – lëlrmp 1948, Tipalë, 1984, 218 – 219.  
205 Gjarë xbarikir rë pefmpkëq lë xmlar e Shimdpëq dhe rë Gjipmiaqrpëq, naqspirë 
ferape s npeiël njeqëpiqhr, ldëpqa lë xmlar e rjepa arm s nëpgjwqksal. Vaiëfir rë 
Dsppëqir, lga 86 apa i kberël terëk 50 rë rijja dhe lga 217 nekë sjjilj, lsi i 
kberi aqgjë. Vaiëfir rë Kmpçëq is qhnpmlëqsa gjwqka e rmiëq. Në fqharpar e 
Bëpxhirëq dhe Msjjerir çifjigjer is dhalë nëpgjwqkë rë rperëte, edhe nqe rmia iqhre 
naqspi e jigjqhke taiëfi AQSH., Fmldi. lp. 224, tiri 1946, dmq. 33, 14. 
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pefmpkëq agpape, e nalë terel npmlapë rmiaqh. Kjm pefmpkë 
ppëljëqmpe i qhnpmlëqmi npmlapër e jigjqhëk na fapë imknelqiki206. 

Me xbarikil e pefmpkëq agpape, naqspirë e narsldqhke rë taiëfeve 
s naiëqsal ldjeqhëk. Jm terëk rmiar, tpeqhrar, sjjiljrë, nmp edhe 
lskpi i bagërite s naiëqsa ieoaq dhe ilqrirscimler ferape kberël 
ke nai naqspi rë najsajrqhke. Në owrere rë ldpwqhke, pefmpka 
agpape iiqhre qhnpmlëqsap gjirhqej 150 vhaki, oë kë napë 
zorëpmlil lga 4 – 220 ara207. Pëp rë dhëlë ljë ide kbi naiëqikil e 
rë apdhspate rë imkslirerir kwqjikal, kjafrml rë jjmgapiqik oë rë 
apdhspar nëp rpetjeçapil 1947-1949 lsi i rejiajmlil 1.300.000 jeië. 
Në rë ljëjrël nepisdhë, imkslireri kmpi gjirhqej 95.000 jeië lga 
airitirerer e rjepa, ldëpqa qsbtelcimli lga qhreri nëp tiril 1947 oe 3 
347 000 jeië dhe nëp tiril 1949 terëk 1 920 000 jeië. Kjm dëqhkml 
oë imkslireri iqhre gjirhljë e kë i tapsp lga filalciki qhrerëpmp, 
oë, nëp kë renëp, nm naiëqmhej lë këlwpë rë ldjeshme208; 
qsbtelcimler qhrerëpmpe nëpbëlil 60% rë qhskëq. Kërm rë dhëla 
dëqhkmjlë qe qhreri iiqhre gmdirsp baxël eimlmkiie rë 
imkslirerir kwqjikal, dsie i tëlë lël imlrpmjj kjerer e rij 
filalciape dhe dsie i npitsap natapëqilë eimlmkiie.  

Mbijetesa e komunirerete ferape isqhrëxmhej lga ldihka e qhrerir. 
Me iajikil e imhëq, hskbja e natapëqiqë eimlmkiie i ppmisjjiqi 
imkslirerer ferape dpejr fajikelrikir eimlmkii, çia pexsjrmi ljë 
npej kjerete kë rë efeirqhke nëp ppëlikil e rwpe dhe nëp 
nëpkbsqhjel e qrparegjiqë afargjarë oë qwlmlre çppëljmqjel e feqë 
lë Shoinëpi. Fmlder qhrerëpmpe kbsjmlil nagar e adkiliqrparëq, 
ldihkël qhmoëpmpe dhe terëk nai kberej nëp qsbtelcimlikil e 
elrete ferape, rë cijar lsi ksld rë ipwelil kë aqljë fsliqiml 
qhmoëpmp qi, n.qh., r’s jenlil ldihka beqikrapëte anm rë 

                                                 
206 Shnpmlëqiki na imknelqik nëpbël ljë niië rë lvehrë edhe qmr e iëqaj dire nëp 
baxël jspidiie rë irhikir dhe imknelqikir rë rë kipate rë imlfiqisapa dhe ëqhrë 
rekë e ljë jegjiqjacimli rë kbilgapisap nëp iëqi çëqhrjeqh, ipahaq lgpirjeq që ljë 
mpgalixki rë nmqaçëk nëp r’s dhëlë xgjidhje iërwpe kmqkappëteqhjete. Ligjer e 
ldpwqhke jidhsp ke iërm çëqhrje, jalë nsbjiisap lë qiril Licmds.cmiq.ir/ajbalia 
beli eccjeqiaqrici. Sidmomfrë lga karepiaji npmnagaldseq i ilqrirsrir rë Papriqë që 
Pslëq që Shoinëpiqë dej qe vhakirë, kalaqriper, taiëfer dhe reoer xmrëpmlil 4.224 
heirapë rmië, pperh 70.000 nekë sjjilj, qhskë rsfa bagëriqh, nwje, isjjmra dhe ljë 
qëpë gmdilaqh F. QYTYKU, Reforma agrare,cit., 58. 
207  AQSH, Fondi nr. 14/AP, viti 1949, dos. 520, 41. 
208  AQSH., Fondi. nr. 882, viti 1948, dos. 1/b, 31. 
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kbëqhreqlil airitirerer ferape, gjë oë çmi lë japgikil gjirhljë e kë 
qhskë rë beqikrapëte lga mpgalixarar e isjrir.  

Edhe kë ilrepeqalre napaoirer gjeldja e rë apdhspate rë 
komunitetit beiraqhial gjarë tirete 1948-1949209. Bëher fjajë nëp rë 
ljëjrël gjeldje, oë nakë rei imkslireri kwqjikal. Sidmomfrë, nëp 
rë naqsp ljë nalmpakë kë rë oaprë, dsher rë kbajkë napaqwqh oë 
naqspia e imkslirerir nëpbëhej, qinaq napaqhiiikir rë qrarsrir, lga 
naqspia e reoete rë teçalra dhe arwpe rë nëpgjirhqhke. Këqhrs 
gjeldja e apiëq lë tiril 1948 appilre qhskël 533 710 jeië, qhskë 
oë lë tiril 1949 xbpiqre lë 506 589 jeië. Në tiril 1948 imkslireri 
iiqhre kbjedhsp 27 121 jeië lga airitirere rë ldpwqhke dhe gjarë 
tirir rë apdhqhëk qhska iiqhre iansp tjepël 39 000 jeië. Pëp r’i 
bëpë bajjë iëqaj gjeldjeje, qsbtelcimler e qhrerir iqhil ppirsp lga 
400 000 jeië lë tiril 1948 lë 951 000 jeië lë tiril 1949. Kjm 
dëqhkon se si komuniteti Bektashian tapej rëpëqiqhr npej qhrerir 
dhe qhriki i imlrpibsrir, edhe nqe lë ljë kaqë kmdeqre, dëqhkml 
nëp ljë fapë ipahëkbajrjeje ldaj iërij imkslireri, dsie oelë qe 
imlrpibsri qhrerëpmp i depdhsp nëp imkslirerer e rjepa qa tilre e 
naiëqmhej. Patapëqiqhr iëqaj, lë fsld rë tirete ’40 qhreri gmdiri 
nëpfsldikiqhr natapëqilë eimlmkiie rë iërij imkslireri, aqhrs qi 
edhe rë imkslirerete rë rjepa. Këqhrs, Kiqha mprmdmiqe, nëp 
qhekbsjj, ldmdhej lë ljë gjeldje ao rë naqhnpeqë, qa r’i iëpimlre 
qhrerir rë mbulonre qhnelxiker nëp npirjel e ljë dejegacimli rë 
Kiqhëq mprmdmiqe rë Baqhiikir Smtjerii, lë Shoinëpi210. Pasuria e saj 
ishte strukturuar ndryshe nga ajo e komunitetit mysliman dhe 
nëpbëhej lga naqspirë e iiqhate dhe kalaqripete. Nskpi i tmgëj i 
alërapëte rë qaj isqhrëxmlre naqspilë e naiër owqh kë nëpnapa, 
npaldaj qhreri lsi e nari rë tëqhripë ra tilre, ljëhepëqh, lël 
letmjël e njmrë rë imlrpibsrir oë depdhre nëp rë. 

Kpejr ldpwqhe napaoirej gjeldja e Kiqhëq iarmjiie, e cija, dsie oelë 
qe lsi e iiqhre npalsap jegjiqjacimlil e Mbperir Zmg, i iiqhre jëlë 
entet e veta pa personalitet juridik civil, ke nëpjaqhrik rë ldmljë 
paqri rë ppajjë. Ajm sa iiqhre beqsap nepqmlate rë rperë xmrëpikil e 

                                                 
209  AQSH., Fondi. nr. 882, viti 1948, dos. 1, 10/1. 
210 Në jerpël dpejrsap Miliqrpiqë që Filalcate, iiqha mprmdmiqe e Shoinëpiqë 
alimhej nëp nakjafrseqhkëpilë e rë apdhspate rë qaj nëp rë npirsp dejegacimlil. 
Lidhsp ke iërë, qhih: A. DALIPAJ, Mappëdhëlier e qhrerir qhoinrap ke iiqhël 
mprmdmiqe…cir., 42 qq. 
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rë kipate lë ekëp dhe nëp jjmgapi rë iiqhëq, ldëpimhë oë letmja rë 
qhskra i nëpbajjmlre ke ldihkël e filalcikete lga jaqhrë. Shreri 
e nari rë jehrë rë xbarmlre kbi ilditidër, npmlapë rë rë kipate rë 
elrete iiqhrape, kaqar qhrpëlgseqe nëp çëqhrjer e npmlëq dhe rë 
imlfiqimlre naqspirë, qi kaqë qhmoëpseqe ipahaq appeqrikete, 
dëlikete dhe eixeisrikete rë ijepiiëte dhe ppegsjjrapëte, rë 
aisxsap nëp iëpcëlik rë qigspiqë që qhrerir dhe nëp tenpikrapi 
isldëppetmjscimlape211. 

Një fsqhë rjerëp is nari nëpnjaqje keq qhrerir dhe imkslirerete 
ferape, oe ajm e apqikir. Në fijjik rë tirir 1945, oetepia kiparmi ljë 
oapimpe jidhsp ke këqikdhëliel e feqë lë qhimjjar ferape. U fsr 
ljë mpë këqiki feje lë jatë, jm e derwpseqhke; npmgpaki dshej 
miratuar nga Ministria e Arsimit dhe nga komunitetet e 
ndryshme212; ljëimhëqiqhr s qhrsa lskpi i qhimjjate nsbjiie, na 
cëlsap arm npitare213. Me 17 kapq 1945, oetepia qhoinrape ke alë rë 
ljë oapimpeje ljmfrmlre oë këqiker e feqë dm rë xhtijjmheqhil lë 
qhimjjar nsbjiie, dsie jëlë lë diqnmxiciml nëp iërë jëldë terëk 
diqa mpë këqiki lë ksaj214. 

Kjm gjeldje taxhdmi, afëpqiqhr, ljë tir, depi lë ksajr e napë rë 1946-
ëq, isp oëldpiki ldaj imkslirerete ferape ldpwqhmi, çia s 
pefjeirsa edhe lë qhimjjë, naqi, ke 13 kapq 1946, Miliqrpia e 
Apqikir spdhëpmi lënëpkjer ljë oapimpeje rë gjirha xwpar e qaj rë 
ldajmlil këqikil e feqë lë qhimjjar nsbjiie215. 

                                                 
211 Çëqhrja e nepqeisrikete lë isppix rë iiqhëq iarmjiie, ëqhrë kbpeqëjëlëqe. Pëp 
kë gjepë, qhih Z. SIMONI, Pepqeisriki i iiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi 1944 - 1990 
Shimdëp, 1998, 168. A. SHAHU, Shreri imksliqr dhe iiqha iarmjiie lë Shoinëpi 
(1945 – 1967), Simposio internazionale …cir., 202; S. PEPA, Mapripixiki i iiqhëq 
katolike, Shimdëp, 1993; J. BORDINI, Dhjerë tjer lë bspg lë Shoinëpi 1945 – 1955, 
Tipalë, 1992, 30; R. BEQAJ, Venpikrapia apkioëqmpe e ijepir iarmjii lë Shoinëpi 
1945 – 1967, Tipalë, 1973, 101. 
212 Si reiqr nëpdmper libri Edukimi ferap dhe kmpaj i ljepisr rë tirir, Tipalë 1942. 
Kërs qijjel ide dhe këqike rë Fepid Vmimnmjëq, qrsdiseq i qhosap kwqjikal, i 
hansp ldaj njspajixkir ferap, asrmp i Hiklir rë imlgpeqir rë Lsqhljëq, ljë npej 
iëlgëte kë rë ljmhspa rë isjrspëq qhqiptare. 
213  AQSH., Fondi. nr. 890, viti 1945, dos. 9, 7. 
214  AQSH., Fondi. nr. 890, viti 1945, dos. 9, 10. 
215  Qarkorja e Miliqrpiqë që Arsimit, dos. 438, IX, maj 1945, AQSH., Fondi. nr. 882, 
fo. 63. Në diqa xmla, ijm liqkë nm xbarmhej oë napa bmrikir rë oapimpeq nëpiarëqe. 
Pëp qhekbsjj, lë Ksiëq, këqiki ferap iqhre ldëpnpepë oë dhjerë dirë napa bmrikir 
rë qaj. 
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Me jigjil 281 rë darëq 17 gsqhr 1946 is han ppsgë pefmpkëq kbi 
arsimin. Në lelil 1 rhshej: “Qwqh ke fijjikil e tirir qhimjjmp 1946-
1947 qhreri dm rë mfpmjë apqikil fijjmp rë derwpseqhëk nëp keqhisj 
dhe fekpa lga kmqha 7 tjeç. Në tjeqhrë rë iërij tiri fijjmi qhimjja 
fijjmpe nëp rë gjirhë rë kirspir e kmqhëq 8, 9, 10 tjeç oë lsi ialë 
qhisap isppë lë qhimjjë. Apqiki fijjmp ëqhrë i derwpseqhëk depi lë 
ipwepjel e qhimjjëq fijjmpe. Apqiki fijjmp ëqhrë fajaq nëp rë gjirhë dhe 
xhtijjmher lë qhimjjar fijjmpe rë lgpirspa lga qhreri”216.  

Laicizimi i npmceqir rë këqikdhëlieq dhe ldapja e qhimjjëq lga feja 
iqhil dw ejekelre rhekejmpe rë iëqaj pefmpke, rë tjepëqsapa qi 
rhejbëqmpe nëp xhtijjikil e teldir. Në jigj npmjeirmhej ljë qiqrek 
qhimjjmp imhepelr ke jiljar ipweqmpe rë oetepiqë. Në lëlrmp rë tirir 
1946, Miliqrpia e Apqikir kiparmi ljë diqnmxirë kbi këqikdhëliel e 
feqë, is pirheiqmhej qe edsiiki i gjeleparëq që pe i nëpiiqre 
eiqijsxitiqhr terëk qhrerir, lë nëpnsrhje ke diqnmxirar e 
Ksqhrersrëq që kiparsap ke 11 kapq 1946, is lë lelil 58 rhshej: 
“Shimjja ëqhrë e ldapë npej feqë”217. Kjo dispmxirë qhëlmi fijjikil e 
ppëlikir rë qekilapete dhe rë qhimjjate rë Kiqhëq iarmjiie dhe rë 
beqikete rë rjepa, lë fatmp rë qhimjjëq nsbjiie, e cija aqnipmlre ‘nëp 
napiker dekmipariie rë jsfrëq çjipikrape dhe tenpmlre lë hapkmli 
rë njmrë ke qhielcël’218. Që iërs, fijjmi hanja e qhimjjate qhrerëpmpe 
nëp rë gjirha litejer, lë rë gjirhë teldil, ldëpimhë oë qhimjjar 
ferape lsi ksld rë eixiqrmlil na ljë jeje rë teçalrë219. Ky ligj 
nëpcairmi litejer e apdhqhke rë qhimjjëq: fijjmpe dhe qhrarëtjeçape, 
që baqhis lë ljë hapi imhmp npej 7 tjerëqh, kë naq liteji i keqëk 
nëp iarëp tjer. Më rej, qhimjjar s ldalë lë rë nëpgjirhqhke dhe 
npmfeqimlaje, nmp lsi kslgmlre aq apqiki napaqhimjjmp, ke çepdhe 
e imnqhre, lë këlwpë oë gpate r’s ipijmhej ksldëqia rë dijlil lë 
nslë220. 

Kërm kaqa qwlmlil nëpjaqhrikil e njmrë rë qhimjjate ferape, nmp 
imkslirerer ferape bëlë nëpnjeije nëp hanjel e qhimjjate rë rwpe, 

                                                 
216  Reforma arsimore Ligji 281, darë 17 gsqhr 1946, “Gaxera Zwprape”, lp. 85, 10 
shtator.1946, 11.  
217  Srarsri i Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë, mapq 1946. Smr lë: 
http://licodu.cois.it/574/view. 
218  H. HAKO, Feja e napë lë dpirël e qhielcëq, Tipalë, 1962, 5 
219  Të qhiher edhe Gaxera Zwprape, lp. 717, 10 qhrarmp 1946, 1. 
220  Gazeta Zyrtare, nr. 85, 10 shtator 1946, 12 - 13. 
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is jeneqhil këqike feje qi dhe qhimjja nëp fmpkikil dhe këqikil 
ferap nëp ijepiiër221.  

Pëp r’is qhkalgsp ldajikir rë këqikir rë feqë lë shkollat publike, 
jeiqimler kbaheqhil lë akbielre npitare, nmp ijm lsi dm rë xgjaqre 
nëp qhskë imhë. Në dhjermp rë tirir 1946 Miliqrpia e Apqikir bëpi 
ke dije qe liqkar nëp hanjel e qhimjjate ferape bilil ldeqh ke 
ligjet e shtetit222.  

Pëp rë isnrsap kë kipë pëldëqilë e iërwpe kaqate, dsher rë 
kbajkë napaqwqh oë, nëp qhekbsjj, airitireri i Kiqhëq iarmjiie iqhre 
i nëpoeldpsap lë fsqhël e edsiikir. Meq rwpe ipweqmlil nëp cijëqi 
dhe pëldëqi qekilapi nanlmp i Shimdpëq, gpsni qajexial ke 
themelues Don Bosco-l, rë cijër i nëpisqhrmheqhil edhe fmpkikir 
rë këqseqte iarmjiië. Në qeirmpil fekëpmp, tenpmlre Ilqrirsri i 
Mmrpate Srigkarile, Mmrpar e Shëpbërmpëte, Mmrpar Vilçelciale, 
rë cijar iiqhil ipijsap ljë ppjer rë gjepë ilqrirsreqh lë rë gjirhë 
reppirmpil e teldir. Në iërm qhimjja, nëpteç npifrëpiljte teldaq, 
jenlil këqik edhe ijepiië rë hsaj. Pëpjaqhriki i iërwpe rë fsldir 
dëkrmi pëldë kbapëtajrjel e iërwpe qhimjjate. Shreri qhrmi kaqar 
nëp risppjel lë kaiqiksk rë këqikir iarmjii, depi lë kbwjjjel e rë 
gjitha institucimlete qhimjjmpe rë çdm spdhëpi dhe liteji rë 
kbajrspa dhe dpejrsapa lga ijepiiër iarmjiië. Në taxhdël e 
xbarikir rë iërij teldiki, s kbwjjël edhe spdhpi fpalçeqial dhe ai 

                                                 
221  Sanm s kmp teqh oë lë Ejbaqal nm taxhdmlre nslël ljë qhimjjë ferape, 
npmispmpia e derwpmi imkslireril e iërij owrerir rë bëlre asrmipiriië dhe rë 
npekrmlre oë dm ra ipwelre airitireril e qaj lël imlrpmjjil e oetepiqë. Qarkorja e 
Miliqrpiqë që Arsimit, dos. 35, IX, maj 1945, 20-22. Medreseja kryesore ishte ajo e 
Tipalëq, e cija s han ke 15 kaj 1945. Arw lga fsldi i iërij tiri, e apdhkja e 
këqikir rë feqë lë qhimjjar nsbjiie qhihej e eppër. Mwfrilija e kadhe e Shimdpëq 
alimhej nëp kbwjjjel e kedpeqeqë. Kmkslireri kwqjikal teldmqi ra vazhdonte 
këqikil ferap npalë vhakite. Në nakje rë napë, gjirhçia dsiej lmpkaje, nmp 
këqikdhëlia e feqë s nëpbajj ke qhskë tëqhripëqi, lë qhskë fqharpa, nsqhreri 
teldmp lsi jenre jeje dhe, nëpteç iëqaj, iiqhre kslgeqë këqseqiqh. Miliqrpia e 
Arsimit, e shtypë lga alieqar e qhskra, ldëphwpi nëp r’i dhëlë xgjidhje 
npmbjekir, dsie i derwpsap mpgaler teldmpe rë jejmlil këqikil e feqë. Apqiki i 
keqëk xhtijjmhej npalë kedpeqete. Në qhimjjar nsbjiie bëhej npmnagaldë 
imksliqre qi lga këqseqir aqhrs dhe dpejrmpër e qhkollave. AQSH., Fondi nr. 882, 
viti 1946, dos. 31, 32.;  
222  Gazeta Zyrtare., nr. 62, viti 1947, 21. 
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jexsir dhe s imlfiqisal npmlar e rwpe rë jsajrqhke dhe rë 
paluajtshme223.  

Në tiril 1947, ke ljë oapimpe rë Miliqrpiqë që Apqikir, s ldajsa 
këqiki i feqë lë qhimjja nsbjiie, nëp r’ua jëlë teldil këqikete 
areiqre dhe jeiqimlete kbi kapiqixëk-leninizmin224. Taqhkë 
edsiiki ferap iqhre irhwep lë mbmpper e iiqhate dhe vhakite. Paq 
kbwjjjeq që kedpeqeqë që Tipalëq225, drejtoria e komunitetit 
kwqjikal spdhëpmi kbjedhjel dhe qiqrekikil e jireparspëq ferape 
lë bibjimreiar ferape. U ipijsa nm aqhrs ljë imkiqiml nëp bmrikil e 
apdhqhëk rë jibpate ferapë226. Në rë ljëjril tir, qsjki ldaj 
këqikete ferape s ppir na kaqë. Rpegsjjar e peja rë qhrerir nëp 

                                                 
223  AQSH., Fondi nr. 890, viti 1945, dos. 1, 19. Vendimi iu transmetua edhe 
spdhëpir rë kmrpate Srigkarile, lë rë cijil rhshej qhnpehikiqhr: “Js bëjkë ke 
dije, oë lë nëpnsrhje ke diqnmxirar e dhëla lga Miliqrpia e Apqikir ldajmher 
fsliqimliki i çepdhete dhe imnqhrete npitare, qidm omfqhil arm. AQSH., Fmldi. lp. 
131, viti 1945, dos. 10, 4. 
224  H. H AKO, Feja e napë lë dpirël e qhielcëq, ten.cir. 5, ss. 
225 Goditjel e fsldir dhe rhejbëqmpe, këqikdhëlia e feqë e kmpi lga kbwjjja e 
kedpeqeqë që nëpgjirhqhke. Në imppii rë tirir 1946, Miliqrpia e Apqikir i iëpimi 
dpejrmpiqë që qhimjjëq ra tilre gmdilël e kedpeqeqë lë diqnmxiciml rë qhimjjate 
nsbjiie, ldëpqa ajm terë dshej rë xhteldmqej rei hmrej Cmjmkbm. Miliqrpia e 
Apqikir lsi e kmpi lë imlqideparë nëpgjigjel legarite rë dpejrmpiqë që qhimjjëq 
dhe ljë ksaj kë tmlë lëlqhipmi ljë sjrikarsk ke alë rë rë cijir deijapmlre oë 
qhimjja dm rë dmpëxmhej bpelda ksajir qhrarmp. Dpejrmpia kbajri oëldpik legarit, 
ldaj Miliqrpia e Apqikir i iëpimi Miliqrpiqë që Dpejrëqiqë rë qhowprmlre dhe 
kiparmlre, napa fijjikir rë tirir qhimjjmp, npmgpaker dhe ppegsjjmper e kedpeqeqë. 
Në fijjik rë firir 1947, imlfjiiri s xgjidh naq kiparikir rë npmgpakete oë s 
nëpgjwqksal. Opër e jëldëte ferape s xëteldëqsal ke jëldë rë isjrspëq që 
nëpgjirhqhke. Kspali dhe feja s pedsirsal lë gjaqhrë mpë, iarëp mpë is dhalë 
gjshëq qhoine, rpi mpë karekariiëq dhe nm rpi mpë hiqrmpiqë dhe gjemgpafiqë. 
Ndëpreqa e kedpeqeqë s lda lë dw njeqë, ke isqhril oë imkslireri r’i iiqhre 
fijjsap nslër nëp ldëprikil e ljë gmdile rë pe nëp kedpeqelë. Mappëteqhja lsi 
xgjari qhskë. Me npereiqril qe imkslireri kwqjikal lsi nm e jëqhmlre gmdilël, 
Miliqrpia e Dpejrëqiqë ldëphwpi ke fmpcë dhe spdhëpmi etaisikil e qaj bpelda dw 
dirëte; ldëpimhë oë lë Shimdëp, Miliqrpia spdhëpmi rë imlfiqimhel rë gjirha 
karepiajer didairiie rë kedpeqeqë që iërij owreri. Me 17 dhjermp 1947, dpejrmpia e 
imkslirerir kwqjikal teldmqi kbwjjjel e ispqir rë napë, ldëpqa kedpeqeja s 
derwpsa rë haprmlre ljë ppegsjjmpe rë pe dhe ra xtmgëjmlre ke dw hepë lskpil e 
qrsdelrëte. Në tiril 1949, dpejrmpi i dpejrmpiqë që imkslirerir nari ljë raiik ke 
sdhëheoëqil Eltep Hmvha, i ciji i npekrmi oë kedpeqeja dm rë kberej naqspi e 
imkslirerir kwqjikal, dsie xhtijjsap ljëimhëqiqhr fsliqimlil e qhimjjëq nsbjiie 
dhe asaj fetare. 
226  AQSH., Fondi. nr. 882, viti 1945, dos. 63, 60. 
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çëqhrjer qhimjjmpe lsi nëpnsrheqhil ke këqiker ferape. Qetepia 
bëlre rhippje nëp tigjijelcë: lë paqr qe keppej teqh oë ijepiiër s 
iiqhil dhëlë këqik fëkijëte, dsheqhil kappë kaqa diqinjilmpe 
ndaj tyre. Qarkoret e qetepiqë, dpejrsap mpgalete teldmpe, 
rëphiolil tëkeldjel nëp nëpgjegjëqilë e arwpe oë jenlil këqike 
feje, dsie sqhrpsap npeqiml rë taxhdseqhëk kbi ijepil iarmjii dhe 
kbi rë gjirha beqiker, lë këlwpë oë rë hiolil dmpë lga çdm jjmj 
këqikdhëlieje227. Këqiqmj s ldajsa këqiki dhe nëpgarirja e 
ijepiiëte rë apdhqhëk. Njëimhëqiqhr ke iërm kaqa, s derwpsa rë 
mbyllej edhe shtypi fetar228. Madje po censuroheshin edhe letrat 
naqrmpaje, rë cijar, napa qe rë bmrmheqhil, dshej rë kepplil 
kiparikil e asrmpirerete imknerelre rë oetepiqë qhoinrape. Si lë 
rë gjirha telder is napria imksliqre iiqhre apdhsp lë nsqhrer, 
qhskë ldëpreqa isjri ldpwqhsal deqrilaciml dsie s irhwep lë 
ksxe, bibjimreia, iileka, nsliqhre, anm lë akbielre nëp airitirere 
eimlmkiie qi dhe nëp ilrepeqa rë ldpwqhke publike. Ndëpimhë oë 
rpalqfmpkiki i qhrerir nm ipwhej qhiajjë-qhiajjë, hanëqipa nëp 
komunitetet fetare sa vinte e ngushtohej dhe kontrolli mbi to 
shtohej dita-dirëq edhe lënëpkjer alërapëte jaiië rë nëpfqhipë lë 
mpgalixkar dpejrseqe rë imkslirerete ferape, rë cijër sqhrpmlil 
npeqiml rë fmprë jidhsp ke letmjël e kbëqhrerjeq që bsvherir rë 
qhrerir nëp qhiai rë algaxhikete rë rij qmciaje. Fajë iërij npeqimli rë 
bpeldqhëk dhe rë jaqhrëk, qhreri jsajri rairiiiqhr kipë oë rë 
ipijmlre isqhrer nëp hmkmjmgikil e qrarsrete rë imkslirerete 
qinaq ljë qieke rë nëpgjirhqhke rë npmjeirsap npej rij. 

 

                                                 
227  AQSH., Fondi. nr. 890, viti 1946, dos. 16, 3 - 4. 
228  Gazetat, revistat fetare dhe kulturore katolike, deri lë tiril 1944 nsqhsal që 
eixiqrsapi. Bëher fjajë nëp gaxera dhe petiqra kjafr rë ljmhspa qi: “Hwjji i dpirëq”, 
“Zali i Shla Ndmsr”, “Bijar e Zmjëq. Kiqha iarmjiie lsi iiqhre rë dpejrë rë rë 
bmrmlre aqljë mpgal rë npmnagaldëq ferape, ke nëpjaqhrik rë bmrikete oë 
ljmfrmlil kbi feqrar iajeldapiie. Pëp ppjedhmjë, nsqhmi edhe tenpikrapia e 
qhrënite bmrseqe. Z. SIMONI, vep. cit., 375. 
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2. 3. Ligji i pi nëp imkslirerer ferape. Srarsri i imkslirerir 
Mysliman 

 

Niqsp lga ldpwqhiki i nmxicimlir ldëpimkbërap rë Shoinëpiqë dhe 
fmpcikir rë kappëdhëliete rë qaj ke Baqhiikil Smtjerii, napria lë 
nsqhrer gjwimi qe ksld r’ia dajë kbalë edhe na ‘teqhjel’ e Fpmlrir 
Dekmiparii dhe r’i qhnajjë nmnsjjir dëqhipël nëp ldëprikil e 
qhmoëpiqë qmciajiqre. Në isadëp rë iëqaj nmjiriie, ke 26 lëlrmp 1949, 
s kiparsa ljë jigj i pi kbi iomunitetet fetare229. Në nakje rë napë, 
dsier qiisp imkslirerer ferape firmjlë kë qhskë rë dpejra jidhsp 
ke kiqimlil e rwpe nëp edsiikil qhniprëpmp rë nmnsjjir, nmp lë rë 
tëprerë, jigji i pi qwlml rë ipijmjë isqhrer nëp rë ldëphwpë lë 
mpgalixikil e bpeldqhëk rë rwpe, nëp kmdifiiikil e pmjir rë rwpe 
qhmoëpmp230. Pëp r’ia appirsp iërij oëjjiki, dshej qhfsoixsap 
kedmekmq jegjiqjacimli i Zmgsr, oë, edhe nqe iiqhre diqa derwpike 
jspidiiqimlaje, npanëqenpanë, s ipijmlre ksldëqi mpgalixiki rë 
pavarur komuniteteve duke i jejsap arm rë ipijmlil ljë ppjer 
jidhjeqh rë fmpra dhe rë afra nëp rë kbajrsp imheximlil qhmoëpmp. 
Taqhkë, naq qhiarëppikir rë airitirerete lë qiqrekil e rwpe 
qhimjjmp dhe edsiarit, naq kmdifiiikir rë qrpsirspëq që rwpe 
eimlmkiie qi naqmjë e imlfiqiikir rë naqspite rë rwpe, imkslirerer 
ferape tapeqhil rhsajqe rëpëqiqhr lga filalciki qhrerëpmp. Gjarë 
iëqaj imhe, isp teldi iiqhre kappë ppsgël e ilregpikir dpejr 
dekmipaciqë qmciajiqre, dshej dhe dsiej e ksldqhke rë nëpqhrarej 
trajtimi i komuniteteve fetare lë Shoinëpi ke këlwpël e rpajrikir 
rë rwpe lë telde rë rjepa ajeare. Me gjeldjel e pe rë ipijsap, qhreri 
lsi ksld rë jejmlre oë imkslirer ferape rë ipijmlil pperher e rwpe 
lë gjipil e qhmoëpiqë, ao kë renëp lë paqril e Kiqhëq iarmjiie, e cija 
qhihej qi ljë isldëpqhrape e fmprë e qhmoëpiqë qmciajiqre. Ppaldaj qi 
kaqë napanpaie, oetepia teldmqi rë ldëpnpiqre kappëdhëlier 
nmjiriie rë kjepir iarmjii qhoinrap ke njeqël rjerëp rë bmrëq231. 

Këqhrs, qhreri iëpimlre rë qhrmlre imlrpmjjil kbi rë gjirha 
komunitetet fetape. Patapëqia e rwpe nëpbëlre qhoerëqik qepimx nëp 

                                                 
229  Mbi Komunitetet Fetare, Dekret nr. 743, 26.11.1949, 
http://licodu.cois.it/618/vieë, anpmtsap ke jigjil lp. 773, “Mbi komunitetet 
fetare”, 16.1.1950. 
230  E. HOXHA, Venpa, “Naik Fpaqhëpi” Tipalë, 1971, 159.  
231  AQSH, Fondi. nr. 890, 1946, dos. 459 cit., 4. 

http://licodu.cois.it/618/view
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ipweqilë e napriqë imksliqre, npaldaj, oë ke 26 dhjermp 1949, s 
miratua dekret-jigji nëp “Kmkslirerer ferape lë Shoinëpi”, i ciji 
haner ke diqa nmhike lë dsije nmxirite: iëpimher rë ierë gapalci 
kushtetuese nëp jipilë ferape, napaqhiiml qaliqimle isldpejr gjirhë 
arwpe oë celmjlë sqhrpikil e jipë rë feqë anm lviqil sppejrjel 
fetare232. Pmp diqnmxira kë e pëldëqiqhke e iërij jigji napaqhiiml oë 
çdm imkslirer ferap dsher rë piqhiimjë qrarsril e ter nëp ra 
nëpqhratur me 37 leler e deiperir e kë naq r’ia napaoeqë arë nëp 
kiparik Këqhijjir rë Miliqrpate. Në iërë këlwpë qheqhmhel 
teçmpirë e isjrete rë ldpwqhke dhe çëqhrja e feqë rpajrmher qi ljë 
gjë ke rë cijël oetepia dhe terë qhmoëpia dsher rë nëpbajjel, na e 
ulur tigjijelcël ldaj qaj (apr. 6-7).  

Deiperi napaqhiiml ra rhjeqhrmjë nëpbëpjel e mpgalixarate ferape, 
npaldaj lë lelil 8, naqi rheiqml mpgalixikil e natapsp rë 
imkslirerir Beiraqhial, iëpiml ke derwpik baqhiikil e 
tëjjaxëpite rë ldpwqhke kwqjikale lë ljë npej dy komuniteteve 
iqjake. Sinaq qrarsrir rë pi, xgjedhja e dpejrseqte rë imkslirerir 
ferap, rë ppegsjjmpeq që rij, bsvherir, bmrikete, rë tsjate dhe 
qheljate rë rjepa qikbmjiie dsher rë ielë kiparikil e Këqhijjir rë 
Miliqrpate. Këqhrs fmpcmher imlrpmjji i qhrerir kbi tenpikrapilë 
dhe qwliker e ilqrirscimlete ferape, rë cijër ldëpimhë dsher rë 
ppiqil beqliiëpilë ldaj nmnsjjir dhe Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë 
Shoinëpiqë dhe rë nëpnioel rë psajlë slireril imkbërap233. Duke e 
ipahaqsap iërë deiper ke arë rë imhëq që Zmgsr, ksld rë rhsher qe 
ai kbapr ldpwqhike ppëljëqmpe lë statusin jspidii rë imkslirerete 
ferape, naqi s isfixml ldjeqhëk jipilë e tenpikir dhe ldëphwl lë 
nslër e rwpe rë bpeldqhke. 

Në lelil 1 rë jigjir, nëpcairmhel npepaxi qraldapder e jipiqë ferape 
dhe të ldëpgjegjeq dsie s kbëqhrersp lë ldapjel e njmrë keq 
qhrerir dhe imkslirerete ferape. Reqneiri nëp rë dpejrar citije rë 
ljepisr dhe nëp rë gjirha derwpiker e napaqhiisapa lga jigji, 
iëpimher ljëjjmj nëp rë gjirhë owrerapër, omfqhil iëra beqikrapë anm 

                                                 
232 Tpe leler e napa rë iërij jigji i pefepmhel lelir 16 rë isqhrersrëq dhe jalë lë 
fsliqiml rë xbarikir rë rij. Në lelil 13 ldajmher çdm jjmj imlfjiiri dhe 
diqipikiliki nëp apqwe ferape dhe çdm jjmj nëpnjaqjeje keq beqikete rë ldpwqhke. 
Pëp kë renëp, qhih: D. SADIKAJ, Pozita e fesë në Shqipëri në kushtet e sistemit 
komunist, Tipalë, 1972, 480 ss. 
233  Ibidem 
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jo (leli. 5). Këpimher, gjirhaqhrs, ipijiki i ljë faqhiisjji bimgpafii 
nepqmlaj nëp nepqmlejil ferap rë rë gjirha palgjete, i ciji dm rë 
denmxirmher npalë Miliqrpiqë që Bpeldqhke, nëp r’i tëlë lël 
imlrpmjj rë ppenrë rë gjirha hajjiar ferape234. Personeli fetar mund ta 
sqhrpmjë nslël e ter terëk ke kiparikil e oetepiqë dhe (qinaq 
lelir13), dsher rë ierë pensraciml rë kipë, rë dëqhkmjë beqliiëpi 
dhe ldepqhkëpi isldpejr nmnsjjir, qhrerir dhe rë gëxmjë rë gjirha rë 
dpejrar citije. Pëp iërë apqwe, imkslirerer ferape dsher rë haprmjlë 
jiqrar e njmra rë nepqmlejir ferap dhe adkiliqrparit, dhe r’ia 
dmpëxmjlë oetepiqë nëp kiparik. Nsi jejmher kappja e nepqmlejir 
ke qhrerëqi rë hsaj nëp ipwepjel e fsliqimlete ferape, kaqë ijm oë 
gmder teçalëpiqhr Kiqhël iarmjiie, e cija naq nepqeisrikete rë 
taxhdseqhke dhe dëbikete rë kënapqhke, ia kslgeqë rë 
ldjeqhke rë ijepir teldaq nëp nëpkbsqhjel e derwpikete ferape 
isldpejr beqikrapëte dhe nëp ipwepjel e airitirerete rë 
ilqrirscimlete rë kbijersapa235. Neli 16 i deiperir i jejml oetepiqë 
imlrpmjj eimlmkii kbi imkslirerer ferape lënëpkjer kiparikir rë 
npetelritir rë bijalcir rë rwpe. Me nai fjajë, imkslirerete s ljiher e 
dpejra rë nëpfirmjlë lga rë kipar e rwpe, nmp dsie oelë qe nëp çdm 
nslë iëpimher asrmpixiki nëpiarëq, ksldëqia e ipwepjeq që rwpe 
lsi ia qigspi e, nëp kë renëp, imkslirerer tapel filalciapiqhr lga 
bujaria e shtetit..  

Njmhja e efeirir jspidii nëp kapreqar, tjepëqiki i qaj qi kmkelr 
rhejbëqmp i jerëq që beoapëte, sa heo imkslirerete ferape 
ksldëqilë e cejebpikir rë kapreqate, rë ljmhspa dhe jersapa qi 
dsispi rë imheximlir dhe idelrirerir qhmoëpmp, qi ljë kmkelr is 
imkslireri kbjidher, gjildel ke ljëpi-rjerpil dsie naqsap iëqhrs 
lga ljëpi bpex lë rjerpil. E gjirhë tenpikrapia e imkslirerete 
ferape dsher rë qwlmjë “xhtijjikil e ldjeljëq që beqliiëpiqë ldaj 
nsqhrerir nmnsjjmp dhe Rensbjiiëq” (leli 12), ldëpqa airitirerer e 
rwpe rë bakipëqiqë, edsiikir dhe apqikir i kepp nëpqinëp terë 
qhreri. Çejja e qhimjjate rë peja ferape taper lga asrmpixiki i 

                                                 
234  AQSH., Fondi. nr. 890, dos. 561, 1949, 3. 
235 Vapëqia e Kiqhëq iarmjiie lga imlgpegara Propaganda Fide, oë nëpbël ljë rinap 
rë teçalrë rë mpgalixkir iiqhrap lë Shoinëpi, s irhwe lë diqfatmp rë imkslirerir, 
nëp qhiai rë dwqhikete oë sqhoelre oetepia dsie e napë ijepil iarmjii dhe rë 
gjirhë mpgalixarël iiqhrape rë tapsp lga ilrepeqar e fsoite rë hsaja, rë cijar bilil 
ldeqh ke arm rë oetepiqë jegjirike, qhrm iërs edhe nmxicimlil ldëpimkbërap rë 
Sejiqë që Sheljrë lë jidhje ke bjjmisl nepëldimor. 
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oetepiqë dhe napanpaiiqhr iëpimher hapriki i ppegsjjmpeq nëp 
këlwpël e mpgalixikir rë qaj dhe npmgpaker e ilqrirscimlete 
qhimjjmpe, lë këlwpë oë rë firmjlë jejel nëp rë tenpsap236.  

Neni 24 i ligjit, u ndalon komuniteteve fetare hapjen e spitaleve, 
jerikmpete anm ilqrirscimlete rë rjepa ldihkëqe, ldëpimhë oë naq 
hwpjeq lë fsoi rë deiper jigjir, dm rë qhrerëxmhel na imknelqik 
ilqrirscimle rë rijja eixiqrseqe dhe naqspirë e rwpe rë rsldqhke dhe 
rë narsldqhke dm rë iajmjlë lël adkiliqrpikil e Miliqrpiqë që 
Shëlderëqiqë. 

Korrespondenca, qarkoret dhe e gjirhë jireparspa ferape tihel lël 
imlrpmjjil e qhrerir, i ciji ksld rë nexsjjmjë bmrikil dhe 
qhnëpldapjel e rwpe lë paqr qe biel ldeqh ke peldil nsbjii dhe 
xaimler e kipa. Updhpar ferape dhe kiqimler ke qeji jaqhrë teldir 
lsi ksld rë ipijmjlë degë anm fijiaje rë rwpe lë Rensbjiiël 
Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë. Arm eixiqrseqe dsher oë bpelda ljë ksaji 
rë kbwjjel dhe pimpgalixmhel, dsie ldëpnpepë çdm kappëdhëlie 
ke degër anm oeldpar e rwpe jaqhrë. Edhe ijm lmpkë gmder kë që 
shumti komunitetin Katolik, i ciji e iiqhre rë naksldsp rë tenpmlre 
na dpejrikil e Sejiqë që Sheljrë237. Këqhrs, pinëpcairmher pmji i 
Kmkirerir nëp çëqhrjer ferape oë dsher r’i napanpijë xbarikir rë jigjir 
dhe rë qigspmjë jidhjer keq qhrerir dhe imkslirerir ferap; rë 
nëpisjdeqer nëp nëpkbsqhjel e airete jigjmpe rë napaqhiisapa lga 
deiperi qi dhe nëp nëpnijikil e qrarsrete rë peja, gjirhljë lë 
nëpnsrhje ke jiljël e napriqë imksliqre238 (neni 32).  

Në fijjik rë tirir rë pi, s haprsa ljë oapimpe oë oaprëqmlre 
nëpkbajrjel e deiperir dhe jenre sdhëxike nëp xbarikil e qaj, dsie 
rheiqsap oë lë ljë hapi imhmp npej rpe ksajqh imkslirerer dsher 
rë kbwjjil npmcedspar nëp kiparikil e qrarsrete rë rwpe rë peja239. 

                                                 
236  AQSH., Fondi. nr. 882, dos. 1, 1949, 7. 
237  Ibidem, 2.  
238  Ibidem, 4.  

Ppmnagalda imksliqre i bëpi peijakë rë xhspkqhke jigjir nëp imkslirerer 
ferape, dsie e tjepëqsap arë qi ljë ldëp qsiqeqer e nmjiriiëq që PKSH-që lë fsqhël 
ferape, naqi “i qigspmlre hanëqipa rë peja jipiqë ferape”. Ligji kbwjjej ke rhippjel 
nëp rë gmdirsp ke fmpcë apkiisl e bpeldqhëk dhe rë jaqhrëk, oë dshej iëpisap 
rei ara ijepiië oë kbereqhil apkio rë napriqë dhe rë oetepiqë. Gaxera “Zëpi i 
Popullit “. 14 jalap 1949, 4 (gaxerë xwprape e Papriqë Kmksliqre rë Shoinëpiqë). 
239  AQSH, Fondi. nr. 882, dos. 1, 1949, 7. 
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Qapimpja s qhmoëpsa ke ljë npmjeir, qi rin qrarsri, rë napaqhiisap 
lga oetepia nëp r’s nëpdmpsp si model. Kjo qarkore theksonte (sipas 
lelir 7 rë deiperjigjir) qe imkslirerer ferape, depi lë kiparikil e 
qrarsrete rë peja, jalë lë gjeldje najigjqhkëpie. Kmkslirerer ferape 
ksld ra pifirmjlë rë dpejrël nëp rë oelë nepqmla jspidiië, dsie 
respektuar ligjet e shtetit, rendin publik dhe zakonet e mira me 
kiparikil e qrarsrir rë pi. Në paqr rë isldëpr, ke npmnmxikil e 
oetepiqë, napjakelri ksld ra ppëxmjë dhëliel e nepqmlajirerir 
juridik. Në tijik, s nëpcairmhel npmcedspar, xbariki i rë cijate 
nëpbëlre isqhrer e letmjqhke nëp piljmhjel e imkslirerir dhe 
qaliqimler lë paqri rë kmqxbarikir rë rwpe. Hskbja e nepqmlajirerir 
jspidii ia nëp naqmjë xhdsijel e imkslirerir e nëp ppjedhmjë 
hskbjel e rë gjirha rë kipate. Qapimpja bël ke dije qe ilqrirsrer 
ferape, lë baxë rë qrarsrete rë rwpe dsher rë nëpnijmjlë bijalcil, 
dsie rpegsap ke qhskë rpalqnapelcë dhe qairëqi pperh rë 
apdhspate dhe qhnelxikete nëpiarëqe; ke nëpkbsqhjel e iërwpe 
isqhrete ksld rë qigspmjlë kiparikil lga Këqhijji i Miliqrpate. 
Drejtuesit e komunitetete ferape, fsliqimlapër ferapë qi dhe i gjirhë 
nepqmleji lë qhëpbik rë rwpe, dsher rë ielë qhrerëqi qhoinrape dhe 
r’i oëldpmjlë beqliië nmnsjjir qhoinrap. Të xgjedhspir qi dpejrseq rë 
imkslirerir ferap dsher rë ielë kiparikil e Këqhijjir rë Miliqrpate, 
ldëpqa dpejrseqir teldmpë dsher rë pegjiqrpmhel npalë iëqhijjate 
nmnsjjmpë lë pperhe240. Qarkorja mbyllet me pohimin se dispozitat e 
napaqhiisapa npej qaj dsher rë gjejlë kbëqhrerje rei nsqhreri 
nmnsjjmp dhe, nëp kë renëp, iëpimher xbariki pigmpmx lga ala e 
komunitetit fetar241. Dsie oelë qe nsla nëp haprikil e qrarsrete nm 
ecre ke pirke rë lgadajra, oetepia kiparmi ljë oapimpe rjerëp 
dpejrsap ineqhitite, xëteldëq kerpmnmjirëte dhe ineqhitite 
teldmpe rë Shoinëpiqë, is nëpkbaheqhil iërm niia:  

1) Sa hepë rë jildë letmja nëp r’s kbjedhsp, i dsher iëpisap jeje 
napanpaiiqhr imkirerir eixeisrit rë xmlëq, 48 mpë kë nëpnapa.  

2) Mbjedhja lsi ksld rë fijjmjë na kbëppirsp nëpgjigjja e imkirerir 
eixeisrit rë xmlëq. 

3) Në jejel oë i dpejrmher imkirerir, dsher rë jener ilfmpkacion i 
njmrë jidhsp ke imhël, teldil dhe njeqëkappëqir e kbjedhjeq.  

                                                 
240  AQSH, Fondi. nr. 490, 1949, dos. 562, 8. 
241  AQSH, Fondi. nr. 890, dos. 2133, 1950, 8 - 9. 
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4) Dsher bëpë ke dije peldi i dirëq që kbjedhjeq242. 

Siç qhiher, oapimpja e tilre imkslireril ferap lël imlrpmjjil e 
imkirerir eixeisrit rë qhrpipë lë xmla rë ldpwqhke rë reppirmpir, 
duke ia isfixsap ldjeqhëk jipilë e tenpikir.  

E qhmhik rë letmjqhke rë qjejjik iërs ljë alajixë rë derajsap rë 
qrarsrete rë ldpwqhke, dsie oelë qe ara s napanëpgarirel lë baxë 
rë ljë qieke rë terke, rë diirsap lga oetepia. Kw ppegsjj, 
ipejrëqiqhr slii, s irhwe lë qiekë rë nëpgjirhqhke nëp 
kappëteqhjer e tirir 2009, e lë ljëfapë këlwpe piqhfaoer lë qrarsrer 
e naqtirete 1990. Kw ëqhrë paqri i terëk oë Kiqha iarmjiie npalml rë 
haprmjë ljë qrarsr rë teril. Kmkslirerer oë rpegmhel kë rë 
xejjqhëk nëp nëpkbsqhjel e iëpieqate rë oetepiqë jalë ai 
Mwqjikal, Beiraqhi dhe Oprmdmiq, rë cijër, ke 4 kaj 1950 napaoirël 
qrarsrer e rwpe, oë s kiparsal lga qhreri243. 

Srarsri i imkslirerir Mwqjikal qhoinrap nëpbëhej lga naparhëlia 
dhe lga ljëkbëdhjerë ianirsj244. Në naparhëlie bëhej ke dije se 
qrarsri s kiparsa lga Këqhijji i Pëpgjirhqhëk i imkslirerir 
Mwqjikal, dsie s baxsap lë lelil 18 rë Ksqhrersrëq që Rensbjiiëq 
Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë, qinaq që cijëq rë gjirhë owrerapëte s ljihej 
dhe gapalrmhej jipia e ldëpgjegjeq dhe e feqë. Pëp gapantimin e 
nslëte rë feqë dhe rë taiëfete rë imkslirerir, Këqhijji i 
Pëpgjirhqhëk kiparmi dhe qhnajji qrarsril oë hanej ke nmhikil oë 
imkslireri Mwqjikal nëpbëhej lga rë gjirhë owrerapër qhoinrapë 
kwqjikalë oë i nëpiaqil çdm jjmj tëjjaxëpie. Derwpa e iërij 
imkslireri iqhre rë kbalre gjajjë dhe rë xhtijjmlre rei beqikrapër 

                                                 
242  AQSH, Fondi. nr. 536, 1949, dos. 244,  
243  Gazeta Zyrtare nr. 40, 4 maj 1950. Paq pedsirikir lë kaqë rë hanëqipate nëp 
imkslirerer ferape, qhreri lgpiri mpgalixarar e tera: mpgalixarël e gpsaq, rë piliqë, 
rë qildiiarate rë nslërmpëte. E. HOXHA, Kur lindi Partia, 8 lëlrmpi, Tipalë1981 
72.   Opgalixarar e kaqëq rë lgpirspa lga napria imksliqre, ialë ljë qhnëpldapje 
rë gjepë qidmkmq lë fqharpa dhe nëp hepë rë napë lë hiqrmpilë e teldir, tjepëqmher 
pmji i qhrpeqate fqharape dhe i ijaqëq nslërmpe, e cija ëqhrë e nëpoeldpsap lë diqa 
xmla rë teldir, nmp ipweqiqhr lë owrer. 
244 Teksti i starsrir s haprsa lga ljë imkiqiml eiqneprëqh lë fsqhë rë remjmgjiqë, lë 
këlwpë oë rë qhfpwrëxmheqhil hanëqipar e ksldqhke oë jilre kmdeji i qrarsrir rë 
diirsap lga oetepia dhe i parifiisap lga iëqhijji i nëpgjirhqhëk i imkslirerir, naq 
kbjedhjeq që rij lë ljë imlfepelcë rë jaqhrëxaimlqhke. Lidhsp ke nëpkbajrjel e 
reiqrir, qhih: Gaxera Zwprape, lp. 40, 29 oepqhmp 1950, 2 qmr gjelder lë: 
http://licodu.cois.it/576/view.  
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ldjeljël e feqë, rë narpimrixkir dhe rë beqliiëpiqë ldaj ardhesr, 
Rensbjiiëq Pmnsjjmpe, nsqhrerir nmnsjjmp dhe tëjjaxëpiqë 
imkbërape. Opgaler dpejrseqe rë imkslirerir iqhil nm arm oë 
parashiimlre qrarsri i tjerëp. Në leler 4-5 jenej nëpisfixiki i 
imkslirerir Mwqjikal qi ljë nepqml kmpaj oë gëxmlre rë gjirha rë 
dpejrar e ljë nepqmli jspidii. Gjsha e imkslirerir kwqjikal iqhre 
qhoinja. Në tijik jenej këlwpa e mpgalixikir rë iërij imkslireri245.  

Në leler 19-24 jeneqhil derwpar dhe rë dpejrar e Dpejrmpir rë 
nëpgjirhqhëk rë taiëfete, i ciji xgjidhej lga Këqhijji i Pëpgjirhqhëk 
dhe ekëpmhej ke deiper rë ipwerapir rë imkslirerir Mwqjikal. 
Bermhej napa Këqhijjir rë Pëpgjirhqhëk dhe dshej rë xmrëpmlre rë 
gjirha cijëqirë e dshspa nëp rë oelë ipwerap i imkslirerir246.  

                                                 
245 Kanirsjji i dwrë nëpkbalre 3 lele (6-8) isqhrsap Këqhijjir rë nëpgjirhqhëk. Në 
nenet 6 dhe 7 nëpcairmheqhil rë dpejrar dhe derwpiker e iëqhijjir rë 
nëpgjirhqhëk, i ciji nëpbëhej lga ipwerapi i imkslirerir, lga 4 ipwekwfriljrë dhe 
lga ljë dejegar nëp çdm iqh-npefeirspë, nëp ljë afar 5 tjeçap. Këqhijji i 
nëpgjirhqhëk qhowprmlre dhe kiparmlre bijalcil, ppegsjjmper, imlrpmjjmlre nslël 
dhe tenpikrapilë e çdm mpgali dpejrseq, rë kedpeqeqë që nëpgjirhqhke, keppre 
teldike nëp nëpkipëqikil e gmdilate rë imkslirerir, nëpisjdeqej nëp edsiikil 
dhe isjrspël ferape. Mbjidhej lë ljë qeiqiml rë nëptirqhëk ke 15 tetor, punimet 
e rë cijir lsi ksld rë xgjaqlil kë qhskë qe ljëxer dirë. Seiqimli i 
jaqhrëxaimlqhëk ksld rë rhippej ke iëpieqë rë jm kë nai qe dw alërapëte (leli. 
8). Kanirsjji i rperë nëpbëhej lga 7 lele (9-15) dhe i isqhrmhej dpejrmpiqë që 
komunitetit myqjikal, is pikeppeqhil diqnmxirar e qrarsrir rë tirir 1929. Kanirsjji 
i iarëpr nëpbëhej lga 3 lele (16-18) dhe ppegsjjmlre nëpbëpjel dhe fsliqimlikil 
e iëqhijjir rë nëphepqhëk. Kw fsliqimlmlre qi mpgal kbëqhrerëq nëp dpejrmpilë e 
imkslirerir dhe nëpbëhej lga ipwerapi, kwfris i kadh, dpejrmpi i nëpgjirhqhëk i 
taiëfete dhe lga ljë alërap citij nëp ljë nepisdhë rpe tjeçape. Mbjidhej ljë hepë 
lë jatë, keppre teldike nëp çëqhrje ferape dhe isjdeqej nëp bmrikil e jibpate 
ferapë dhe rë ljë petiqre ferape dhe jerpare. Merrej me hartimin e Hytbet-ve dhe 
rë jsrjete rë rjepa lë gjshël qhoine, haprmlre ppegsjjmper dhe ia napaoiqre iëqhijjir 
rë nëpgjirhqhëk nëp kiparik. Alërapi citij dshej rë iiqhre isjrspë ferape dhe rë 
gëxmlre pensraciml rë kipë. 
246 Kanirsjji i rerë nëpbëhej lga 9 lele (43-52) dhe s isqhrmhej çëqhrjete 
eimlmkiie rë imkslirerir, rë apdhspate rë rij, kipëkbajrjeq që rë kipate dhe 
kbajrjeq që bijalcir rë firikete dhe qhnelxikete rë imkslirerir, rë cijar dshej rë 
naqowpmheqhil kedmekmq lë pegjiqrpil imlrabëj. Buxheti i tij miratohej me 15 
rermp rë çm tiri. Viri filalciap fijjmlre ke 1 jalap rë nëpfsldmlre ke 31 dhjermp. Të 
apdhspar e imkslirerir nëpbëheqhil lga qsbtelcimler e qhrerir, rë apdhspar lga 
taiëfer dhe lga mfeprar e ldpwqhke rë beqikrapëte. Nsi jejmheshin dhurata dhe 
qsbtelcimle lga rë hsajr, nëpteç arwpe oë qigspmlil jejel e oetepiqë. 
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Ai nëpfaoëqmlre adkiliqrparël, imlrpmjjmlre airitireril filalciap 
dhe rpajrmlre çëqhrjer eimlmkiie ke asrmpirerer oetepirape. Në 
paqr japgiki lga derwpa, ai xëteldëqmhej bpelda ljë ksaji, naqi rë 
iiqhre nëpgarirsp bijalcil e nëpgjirhqhëk kbi firiker dhe 
qhnelxiker. Në qrarsr rpajrmhej gjirhaqhrs gjeldja e nepqmlejir, 
teçalëpiqhr ferap, këlwpa e mpgalixikir rë imkslirerir lë reppirmp 
dhe nëpcairmheqhil derwpar e xwpate oeldpmpe247. Në leler 53-54 
rpajrmhel vhakirë dhe keqvhider, rë ldëprsapa lë çdm owrer dhe 
fqhar kwqjikal, rë cijar iëpimlil kipëkbajrje lga imkslireri, 
ldëpimhë oë nëp nepqmlejil napaqhiimhej ljë nagë e apqweqhke. 

                                                 
247  Kanirsjji i gjaqhrë nëpbëhej lga 14 lele (25-39) dhe s isqhrmhej kwfriljte rë 
këdhelj, kwfriljte dhe iëqhijjete rë xmlate. Pëp Tipalël, Shimdpël, Kmpçël dhe 
Vjmpël napaqhiimhej npalia e ljë kwfrilie rë kadhe. Zmla e Tipalëq iiqhre lël 
jspidiiqimlil e qaj: Tipalël, Dsppëqil dhe Peqhimnilë; xmla e Shimdpëq nëpfqhilre 
Shimdpël dhe Ksiëqil; xmla e Kmpçëq, Kmpçël dhe Ejbaqalil; xmla e Vjmpëq 
nëpfqhilre Vjmpël, Gjipmiaqrpël dhe Beparil. Mwfriljrë e këdhelj xgjidheqhil lga 
iëqhijji i nëpgjirhqhëk dhe kiparmheqhil lga Këqhijji i Miliqrpate. Këra 
fsliqimlapë bermheqhil nëpnapa ipwerapir rë imkslirerir. Me nëpjaqhrik rë 
oeldpate ipweqmpe, xmlar e rjepa, iqh npefeirspa dhe lëlnpefektura drejtoheshin 
lga ljë kwfrili. Dajjmheqhil dw qhiajjë rë ldpwqhke: lë oeldpar e xmlate, 
derwpël e kwfrisr e ipwelre kwfris i kadh i xmlëq. Kpwekwfriljrë, kwfriljrë dhe 
xëteldëq kwfriljrë dshej rë nëpkbsqhlil rë gjirha cijëqirë e iëpisapa, qi: ipwepja 
e qhimjjëq që japrë, kmpaj i qhëldmqhë dhe rë jelë qnpmtsap nëp beqliiëpi. Ara 
dshej rë isjdeqeqhil nëp xbarikil e spdhëpate dhe teldikete rë kappa lga 
mpgaler dpejrseqe rë imkslirerir; rë iëqhijjmlil beqikrapër kwqjikalë nëp rë 
pranuar progresin e shoqëpiqë; rë keppeqhil ke nëphanjel e petiqrate dhe rë 
jibpate ferapë; rë isjdeqeqhil nëp adkiliqrpikil dhe psajrjel e naqspite rë 
imkslirerir; rë kbalre lë këlwpë qa kë rë ppegsjjr pegjiqrpar e taiëfete dhe rë 
qigspmlre npej rwpe rë apdhspar, qinaq xmlate is shtriheshin kompetencat e tyre. 
Kërm mpgale dshej rë iiqhil kbëqhrerjel e ljë iëqhijji rë nëpbëpë lga 4 depi lë 6 
alerapë, derwpa e rë cijëte xgjaqre nëp neqë tjer. Kpwekwfrijrë, kwfrijrë dhe 
xëteldëq kwfrijrë ksld rë qhiapimheqhil lga derwpa e rwpe lë baxë rë lelir 36 rë 
iërij qrarsri, lë paqr qe dëlmheqhil ke heoje jipie nëp kë qhskë qe ljë tir; lë paqr 
qe ipwelil tenpike isldëp jipiqë që nepqmlir; bëlil fajqifiiike, kaqhrpike; lëqe 
bëlil tenpike oë bilil ldeqh ke xaimler e kipa mqe nëp qhiai rë naisjdeqite lë 
nslë. Kanirsjji i qhrarë nëpbëhej lga 3 lele (40-42) oë s isqhrmheqhil lgpirjeq që 
xwpate dhe lënslëqte rë imkslirerir. Në lelil 40 rhshej qe lë qrpsirspar 
oeldpmpe dhe lë xmla, rë iiqhre npalë asrmpirerete rë imkslirerir diqa qeiperapë 
dhe lënslëq rë rjepë, naga e rë cijëte kbsjmhej lga bijalci i imkslirerir. Këra 
xgjidheqhil dhe npmnmxmheqhil lga dpejrseqir e rwpe dhe lgapimheqhil lë derwpë 
ke deiper rë ipwerapir rë imkslirerir, naqi rë iqhre dhëlë nëjoiki lga iëqhijji i 
nëphepqhëk. Në vhaki ekëpmheshin muezin, imam, dhe taixë. Detyra e tyre 
nëpjaqhrmlre çdm jjmj algaxhiki nmjirii anm qhrerëpmp. 
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Neler lë tijik, 55-59 rpajrmjlë çëqhrjer e kedpeqeqë që 
nëpgjirhqhke, e cija imlqidepmhej ljë ilqrirsciml oeldpmp i 
imkslirerir. Kiqhre ljë imltiir, ljë dpejrmp dhe npmfeqmpë rë 
dinjmksap, rë najiqsp ke ivhaxer anm oë dëqhkmlil afrëqi lë 
fsqhël remjmgjiie. Qëjjiki i kedpeqeqë iqhre r’s qigspmlre ikakëte 
rë pilj dhe hmvhajjapëte, nëp rë cijër iqhil hansp ispqe rë peja, 
fmpkikil e letmjqhëk nëp lgpirjel e ijaqëq dpejrseqe rë 
komunitetit248.  

Me pëldëqi rë teçalrë nëp nëpkbajrjel e pe rë rij, ëqhrë ianirsjji i 
ljëkbëdhjerë i qrarsrir i nëpbëpë lga qhrarë lele (67-73) ku 
trajtoher çëqhrja e tëjjaxëpite kwqjikale lë nëpbëpje rë 
komunitetit249.  

Secija npej rwpe iiqhre ljë nepqml ferap pefepiki, i xgjedhsp lga 
iëqhijji i tëjjaxëpite nëpiarëqe oë dm rë keppej ke kappëdhëlier 
keq iëqaj tëjjaxëpie dhe imkslirerir. Ai xgjidher lga iëqhijji i 
tëjjaxëpiqë që ter, naqi ialdidarspa e rij rë ierë kappë kiparikil e 
ipwerapir rë imkslirerir. Më naq, iëpimhej kipariki i ekëpikir rë 
rij lga Këqhijji i Miliqrpate250. Në iërë këlwpë, tëjjaxëpirë Kadpi, 
Tivhali, Rifai, Sadi, nëpfqhiheqhil lë imkslireril mysliman me 

                                                 
248 Në leler 43-46, jeneqhil diqa diqnmxira rë nëpgjirhqhke jidhsp ke asrmlmkilë 
teldikappëqe rë iëqhijjir rë nëphepqhëk; ke naldpwqhseqhkëpilë e naqspiqë që 
imkslirerir na ljë teldik rë iëqhijjir rë nëpgjirhqhëk; ke ppegsjjmper oë hwlil 
lë fsoi naq kiparikir rë Këqhijjir rë Miliqrpate. Ndpwqhiker lë qrarsr bëheqhil 
ke jm kë nai qe dw rë rperar e tmrate. Pm lë iërë ianirsjj, rpajrmhej çëqhrja e 
petkave fetare, rë jsrjete rë që npekreq dhe rë Bajpakir. Hytbete-t dhe lutjet, 
gjarë iërwpe dirëte bëheqhil nëp qhreril, imkbil, sqhrpilë imkbërape dhe 
jevmheqhil lë qhoin. Mappëdhëlier ke oetepilë kbaheqhil lënëpkjer Miliqrpiqë 
që Dpejrëqiqë. 
249 Vëjjaxëpirë lë fjajë dajjmheqhil dhe iapairepixmheqhil nëp këlwpël e 
sqhrpikir rë beqikir, nëp diqa këlwpa pirsaje dhe nëp detmciml rë teçalrë ldaj 
diqa figspatë rë dijerapëte dhe këqseqte oë iiqhil dhëlë dëqhki ke jerël e rwpe 
rë nëpimpë dhe rë dpejrë, nmp na s qhiënsrsp, lga qhimjja qslire. Ndpwqhe ëqhrë 
paqri i beiraqhiljte, rë cijër jalë ljë tëjjaxëpi qsfi, nmp ipedmja e rwpe remjmgjiie 
dhe npairiiiki i beqikir jalë qhnpehje e ljë mpgalixare ferape asrmlmke, oë, qiç e 
ieki napë, ëqhrë niië pefepiki edhe nëp diqa tëjjaxëpi rë rjepa. Lidhsp ke iërë, 
shih: G. CIMBALO, Le cmlfpareplire lejj’Iqjak: aqqmciaximli di fedeji m “cmkslirà 
pejigimqe” …cir., passim.; A. POPOVIC, Le confraternite sufi nella regione 
balcanica, Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo. Il difficile 
equilibrio tra mistica e politica, (a cura di M. Stepanyants), Torino, 2008, 181-206. 
250 Statuti i Komunitetit Mysliman shqiptar, Deiper lp. 1064 darë 4.5.1950, Gaxera 
Zyrtare 29 qershor 1950 nr. 40, 2-14. Taqhkë lë: hrrn://jicmds.cmiq.ir/576/tieu 
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alë rë nëpfaoëqseqte rë rwpe oë keppeqhil ke xgjidhjel e çëqhrjete 
rë bpeldqhke dhe rë adkiliqrpikir rë naqspite rë rwpe, gjë oë 
ksldëqmlre ljë imlrpmjj kë rë gjepë e rë qhskalqhëk kbi 
aktivitetet fetare251. Edhe pse, si fillim, statuti u miratua, Komiteti 
nëp çëqhrjer ferape, diqa ksaj kë tmlë, ldpwqhmi keldik dhe s 
qhnpeh i naiëlaosp, tspi lë dwqhik nslël e bëpë dsie nmhsap qe 
lë qrarsril e imkslirerir Mwqjikal, lsi iqhil bëpë ldpwqhike 
ppëljëqmpe lë ipahaqik ke arë rë tjerpil, qiç iëpimhej lë dekretligj. 
Vëpejrjer i dpejrmheqhil teçalëpiqhr ijaqifiiikir rë Mwfriljte. 
Dpejrmpia e imkslirerir s derwpsa oë ke 25 imppii 1950 rë napaoiqre 
ldpwqhiker e iëpisapa. 

Dsie oelë qe lë tepqimlil e napë lskpi i myftinjve ishte i 
nanëpcairsap, sdhëxmhej oë lskpi i rwpe rë isfixmhej. Në fsld rë 
vitit 1950, Kryemyftiu i Tipalëq kmpi lël jspidiiqimlil e rij 
Mwfrililë e Ejbaqalir oë i nëpiiqre Kpwekwfriliqë që Kmpçëq252. Nuk 
ia aqljë dwqhik oë qrarsri i pi e të imkslireril Mwqjikal lël 
imlrpmjjil e ppenrë rë oetepiqë. Çdm tenpikrapi e qaj tëxhgmher dhe 
kmlirmpmher, rë gjirhë ara oë dpejrmjlë jsrjel, lënslëqir e 
imkslirerir dhe rë gjirhë ara oë nslmjlë nëp jjmgapi rë rij, 
imlrpmjjmhel ke ppenrëqi. Nëqe e ipahaqmjkë gjeldjel filalciape 
rë imkslirerir ke arë rë napajsfrëq, tiher pe qe lskpi i ijepiiëte 
dhe i rë kipate ëqhrë sjsp ldjeqhëk dhe qe imkslireri ëqhrë 
pifmpksjsap i rëpi253. Së fsldi, ke ldpwqhiker e bëpa lë tiril 1950 

                                                 
251 Bëher fjajë nëp tëjjaxëpi rë rijja, is qecija e kepp ekpil lga ljë figspë kiqriie 
iqjake dhe bëher ldjeiëqe e këqikete rë rij. Pëphanja e rwpe lë hanëqipël 
bajjialiie, jidher, lë ljëfapë këlwpe, ke rpadirël e aqierixkir bixalril, 
iapairepiqriië e që qhisapëq që iërwpe xmlate, nmp edhe ke nëpnslikil e 
dmirpilëq lë bpeldëqi rë iqjakir, ke oëjjik oë ra bëlre keqaxhil ferap kë rë 
ianqhëk, dsie oelë i hansp ldaj japkiqhkëpiqë isjrspmpe rë nmnsjte is nm 
qhrpihej iw beqik ferap. Lidhsp ke iërë, qhih AA.VV., La saggezza dei sufi. Rumi e 
gli altri mistici dell'islam, (a cura di G. Mandel.). Rusconi, Milano 1999; AA.VV., I 
mistici dell'Islam. Antologia del sufismo, (a cura di E. de Vitray-Meyerovitch). 
Guanda, Parma 1991; A VENTURA, L'esoterismo islamico. Atanor, Roma 1981.  
252  AQSH, Fondi. nr. 882, 1950, dos. 1, 50. 
253 Lidhsp ke naqspilë e iërij imkslireri ksld rë rhsher qe xmrëpmlre 1058 
vhaki dhe reoe, ldëpimhë oë lë tiril 1950, gmdilar e isjrir ianlil qhifpël 1815, 
dsie nëpbëpë iëqhrs qhskicël lë qhjiajjë teldi. AQSH, Fmldi lp. 890, 1952, dos. 
1437, 14, 18, 36.  Në tiril 1952, imkslireri kwqjikal, terëk lga naqspirë e rij rë 
rsldqhke dhe rë narsldqhke, nëpfirmi 3,3 kijimlë jeië rë apdhspa, kegjirhëqe 
iiqhre nëqsap hskbje rë këdha lga pefmpkar eimlmkiie. Në tiril 1950, 
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kbi lskpil e Mwfriljte, kepper xmrik nëp xtmgëjikil gpadsaj rë 
nepqmlejir ferap, lë këlwpë oë rë ndryshonte puna e komunitetit. 
Dsie tenpsap iëqhrs, oetepia çml nëpnapa nmjiriiar e qaj nëp 
pifmpksjikil gpadsaj rë imkslirerete ferape, qidmkmq rë arwpe oë 
ialë rpegsap kë nai gariqhkëpi dhe nëjoik nëp rpalqfmpkikil e 
qhmoëpiqë qhoinrape lë qhmoëpi qmciajiste. 

                                                                                                           
komuniteti iiqhre 664 ldëpreqa rë dhëla ke oepa, taiëfi i Ejbaqalir xmrëpmlre 27 
dwoale dhe 5 hmreje, ldëpqa ai i Kmpçëq 28 dwoale rë dhëla ke oepa. Verëk nagar 
e fsliqimlapëte rë japrë appilil qhifpël 5,3 kijimlë jeië. AQSH, Fmldi, lp. 890, 
1952, dos. 2212, 2195, 23. Në tiril 1950, nepqmleji i imkslirerir kwqjikal i qejiqë 
oeldpmpe nëpbëhej lga 40 tera, nëpfqhipë iers edhe nepqmlejil e kedpeqeqë që 
nëpgjirhqke; nepqmleji i kwfriliqë që Kmpçëq nëpbëhej lga 50 tera, 40 npej rë 
cijëte iqhil ikakë, 2 xëteldëq kwfri dhe njeqa rjerëp kwexilë. Mwfrilia e 
Gjipmiaqrpëq iiqhre 20 ijepiië, ajm e Vjmpëq 57, kwfrilia e Peqhimniqë iiqhre 158 
ijepiië, e Ksiëqir 56 dhe e Tipalëq 1.008 ijepiië. AQSH, Fmldi. lp. 890, tiri 1950, 
dos. 850, 3. 
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2. 4. Statuti i komunitetit Bektashian  

 

Paq imkslirerir Mwqjikal, edhe ai Beiraqhial ia dmpëxmi oetepiqë 
qrarsril e rij, i ciji nëpkbalre ljë hwpje rë qhisprëp ke ljë qilrexë 
rë lgjeqhsp rë anaparir dmirpilaj rë imkslirerir, rhsajqe qi 
riformulim i fsliqimlir ferap rë mpgalixarëq. Në iërm oëldpike, 
naqowpmhej nëjoiki i rë gjirhë arwpe oë npmnmxmlil ljë pijildje rë 
rhejjë rë imkslirerir e kbi rë gjirha ljë pefjeirik kbi napiker 
ferape lël dpirël e tjepate qhmoëpmpe. Këra e qhihlil imkslireril 
qi ljë qhmoarë, nëpcjejjëqe rë tjepate riniie rë nmnsjjir qhoinrap, 
rhsajqe qi ljë qhmoarë ke iapairep isjrspmp dhe erii, e afrë rë 
imlrpibsmjë nëp xhtijjikil e npmgpeqir citij rë qhmoëpiqë qinaq 
implixëq që npmjeirsap lga napria imksliqre lë nsqhrer.  

Statuti i riqhiisap ke iëpieqël e oetepiqë ldaher lë rerë ianirsj254. 
Neli 1 nmhml oë imkslireri Beiraqhial ëqhrë nepqml jspidii lë 
nëpbëpje rë rë cijir ia fakijje ke ljë rpadirë rë gjarë beiraqhiale, qi 
aqhiië, kwhibë dhe ijepi oë psal qi rë nanpeiqhke napiker 
dogmatiie dhe rpadirar e beiraqhixkir. Kjepi beiraqhial, nëpteç 
algaxhikir nëp rë xhtijjsap ldjeljar ferape, xmrmher gjirhao rë 
kbëqhreqë dhe nëphanë beqliiëpilë ldaj nsqhrerir nmnsjjmp dhe 
Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë, ldjeljël e daqhspiqë nëp 
atdheun, praldaj ijepiiër dhe fsliqimlapër e imkslirerir 
Beiraqhial dsher rë ielë qhrerëqi qhoinrape, rë jelë beqliië ldaj 
nmnsjjir dhe ardhesr dhe rë gëxmjlë rë dpejrar citije.  

Gjsha e imkslirerir ëqhrë qhoinja, nmp gjarë npediiikir dhe 
fsliqimlete ferape ksld rë nëpdmpel edhe gjshë rë hsaja. Kw 
nëpjaqhrik ppjedh lga fairi qe qejia bmrëpmpe e iërij imkslireri 
ëqhrë lë Shoinëpi. Shsgspiki dhe dhëlia e rirsjte rë ldpwqhëk 
ferapë dm rë bëher qinaq ppegsjjate dhe dmgkate rpadicimlaje ferape 
dhe lë baxë rë diqnmxirate rë qrarsrir. Pepqmlate rë naasrmpixsap rë 
imkslirerir Beiraqhial s ldajmher npediiiki i iëqaj feje. 
Mappëdhëlier e imkslirerir ke qhreril qhoinrap ppegsjjmhel 
lënëpkjer lelir 16 rë Ksqhrersrëq që Rensbjiiëq që Shoinëpiqë. 
Kryetari i komunitetit Bektashian shqinrap dm rë jerë ljëimhëqiqhr 

                                                 
254  Srarsri s kiparsa gjarë nslikete rë imlgpeqir V rë beiraqhiljte, i kbjedhsp 
ke 16 npijj 1950 lë qejilë e qheljrë rë Kpwegjwqharëq bmrëpmpe lë Tipalë. Rperh 
reiqrir rë qrarsrir qhih: Statuti i Komunitetit Bektashian Shqiptar, Dekret Nr. 1066 
darë 4.5.1950, http://licodu.cois.it/594/view.  
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edhe Kpwegjwqhi Bmrëpmp dhe ia rë dpejrë rë kbajë jidhje ke qejirë e 
rjepa beiraqhiale, lë rë gjirhë bmrël (leli 1-7). Kjm ëqhrë e 
ksldsp, ldpwqhe lga ç’napaqhiimher nëp imkslirerer e rjepa 
jidhsp ke kappëdhëlier ldëpimkbërape, dsie oelë qe qejia 
oeldpmpe e iërij beqiki gjelder lë Shoinëpi, npaldaj iw beqik 
ksld rë imlqidepmher “teçalri” qhoinrape, lë nëpnsrhje ke 
iapairepil imkbërap rë iërij imkslireri. 

Në tijik, qrarsri rpajrml këlwpël e mpgalixikir rë imkslirerir 
Bektashian, i ciji nëpbëher lga 6 Gjwqhara dhe nëpcairml mpgaler 
dpejrseqe dhe rë nëpfaoëqiqë255. Po ashtu, cakton rolet dhe 
                                                 
255 Çdm gjwqharë iiqhre ljë mqe kë qhskë oeldpa ferape, rë osajrspa Ppildëpi, rë 
cijar ksld rë iiqhil diqa deptiqhije (oeldpa rë tmgja ferape lë fqharpa anm 
ipahila). Kpwegjwqhara, gjwqharar, npildëpirë dhe deptiqhijer, gëxmlil rë dpejrël e 
personit juridik (nenet 8-11). Në ianirsjjil e rperë rpajrmhel mpgaler e 
imkslirerir oë ldahel lë mpgale oeldpmpe qi: iëqhijji i nëpgjirhqhëk, iëqhijji i 
japrë i gjwqhëpte, iëqhijji i gjwqharëq (iëqhijji i hajifijete) dhe mpgale jmiaje qi: 
iëqhijji i npildëpte dhe iëqhijji i deptiqhëte. Këqhijji i nëpgjirhqhëk nëpbëher lga 
14 alërapë jaiië (kwhibe) dhe lga 6 rirsjjapë rë gjwqharate dhe ipweqmher lga 
Kpwegjwqhi bmrëpmp, i ciji sqhrpml asrmpireril qsnpek kbi çëqhrje ferape dhe 
adkiliqrparite rë beiraqhixkir. Këqhijji i nëpgjirhqhëk qhowprml dhe teldmq nëp 
rë gjirha çëqhrjer ipweqmpe, mpgalixml xgjedhjer e ipwegjwqhir, rë gjwqhëpte, 
npildëpte dhe deptiqhëte. Pm aqhrs, kbiiowp tenpikrapilë e mpgalete 
eixeisritë; teldmq kaqa diqinjilmpe, kadje depi edhe japgikil e ldmljë ijepiis 
rë fajëqsap nëp dhslikil e napikete rë beiraqhixkir anm nëp lënëpiëkbje rë 
derwpikete oë i bspmjlë lga derwpa e rij qi ijepii; kiparml bijalcil; rhëpper 
imlgpeqil; ekëpml qeiperapil e nëpgjirhqhëk. Këqhijji i nëpgjirhqhëk kbjidher 
ljë hepë lë tir, ke 7 dhjermp nëp qeiqimlil e nëptirqhëk, ldëpqa nëp kbjedhje rë 
jaqhrëxaimlqhke jwner iëpieqa e dw rë rperëte rë alërapëte rë iëqhijjir. 
Kmlfepelca lsi ksld rë xgjaqë kë qhskë qe dhjerë dirë. Reldi i dirëq 
nëpcairmher lga ipwerapi i nëpgjirhqhëk dhe qhnajjer ljë ksaj napa. Alërapër e 
iëqhijjir e sqhrpmjlë iërë derwpë nëp 5 tjer. Siç qhiher, ieki rë bëjkë ke ljë 
adkiliqrpik nipakidë dhe celrpii rë nsqhrerir. Këqhijji i japrë i gjwqhëpte iqhre 
ljë mpgal qhniprëpmp dhe qijjej edhe qi mpgal aliikiki. Pëpbëhej lga Kpwegjwqhi 
bmrëpmp dhe lga rirsjjapër e gjwqharate rë rjepa. Këqhijji i japrë i gjwqhëpte dshej rë 
psalre slireril dmgkarii dhe ferap rë imkslirerir, rë jenre këqike rempiie dhe 
dmirpilaje, rë kbiiowpre peqneirikil e rpadirate ferape lga ala e ijepir. Mbjidhej 
qa hepë oë iqhre e letmjqhke, ke npmnmxikil e ipwegjwqhir mqe rë ljë rë rperëq që 
alërapëte. Opgaler oeldpmpe ksld ra hanlil kbjedhjel terëk ke npalilë e dw 
rë rperate rë alërapëte efeiritë. Ppalë çdm gjwqhare, lgpihej iëqhijji i gjwqharëq, i 
drejtuar nga gjyshi dhe i nëpbëpë lga gjaqhrë alërapë ferapë anm jaiië rë xgjedhsp 
lga iëqhijji i npildëpte dhe lga iëqhijji i deptiqhëte. Ppalë çdm npildëpie dhe 
deptiqhije, lgpiheqhil iëqhijje oë iiqhil nëp derwpë r’s jenlil xgjidhje çëqhrjete 
administrative dhe financiare dhe oëldpmlil lë derwpë, nëpiarëqiqhr 4, 3, 2 tjer 
(neni 12-27). 
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fsliqimler e ijepir beiraqhial, dsie nëpfqhipë Kpwerapil e 
imkslirerir, Kpwegjwqhil Bmrëpmp, Gjwqhëpir, Ppildëpir, Deptiqhër 
dhe fsliqimlapër e rjepë rë qhëpbikir ferap. Kpwerapi i imkslirerir, 
lë Shoinëpi, ëqhrë edhe jidepi ferap i imkslirerir lë rë gjirhë bmrël, 
rë cijir i ljiher rirsjji “Sheljrëpia e rij, Kpwegjwqhi Bmrëpmp”. Ekëpiki 
i rij npmnmxmher lga Këqhijji i Halifejve dhe xgjidher lga Këshilli i 
Pëpgjirhqhëk ke ljë nëpbëpje qa dwfiqhi i alërapëte. Kpwegjwqhi 
gëxml rë gjirha rë dpejrar oë i gapalrmhel lga dmgkar ferape, lga 
dispozitat e statutit, nga ligji mbi komunitetet fetare dhe nga 
ppegsjjmpja e nëpgjirhqhke e imkslirerir. Ai sqhrpml rë gjirha 
fsliqimler e Kpwerapir rë imkslirerir Beiraqhial qhoinrap. 
Kpwegjwqhi rhëpper, dpejrml dhe imlrpmjjml mpgaler oeldpmpe rë 
imkslirerir dhe tepifiiml xbarikil e teldikete rë iërwpe 
mpgalete. Mepper ke kbapëtajrjel e npairiiate ferape dhe 
administrarite, dsie ekëpsap fsliqimlapër lë telder taialr; 
imlrpmjjml qhnelxiker e mpgalete rë ldpwqhke rë imkslirerir dhe 
ldihkmher lga dw Gjwqhëp, rë cijër xbarmjlë sdhëxiker e 
Kpwegjwqhir, rë cijil edhe ksld ra xëteldëqmjlë. 

Kur vendi i Kryegjyshit mbetet bosh, iërë teld e kepp Gjwqhi kë i 
kmqhsap. Në diqnmxiciml rë rij ia ljë qeiperapi rë nëpgjirhqhke dhe 
ljë qeiperapi npitare qi dhe nepqmlejil e napaqhiisap lga diqnmxirar 
e teçalra256.  

                                                 
256  Kryegjyshi, që baqhis ke dw gjwqhëpir fmpkmlil dpejrmpilë e imkslirerir. 
Kpwegjwqhi bermhej napa iëqhijjir, qinaq fmpksjëq rpadicimlaje rë beiraqhiljte. Në 
hiepapiilë mpgalixarite, gjwqhi iqhre dpejrseqi i gjwqharëq. Të dpejrar e rij 
nëpcairmheqhil lga ljë ppegsjjmpe e teçalrë dhe iqhre kbaprëq i rirsjjir 
“Sheljrëpia e rij”. Ndihkmkej lga ljë qeiperap dhe lga nepqmleji jaii. Ai 
adkiliqrpmlre gjwqharël lga niiënakja ferape, xbarmlre teldiker e organeve 
oeldpmpe dhe rë iëqhijjir rë gjwqharëq. Pëpfaoëqmlre gjwqharël npalë mpgalete 
qhrerëpmpe dhe oeldpmpe; ilrepnpermlre dmgkar ferape dhe sa rpalqkermlre 
nëpqiarjer e tera, taprëqte rë rij ijepiië; jenre ldihkël e ter nëp psajrjel e 
naqspiqë që imkslirerir; kbiiowpre dhe imlrpmjjmlre nslël e taprëqte rë rij, 
npildëp dhe deptiqhë; dshej rë jenre rë gjirha sdhëxiker e letmjqhke nëp 
ipwepjel e fmpkajirerete jidhsp ke npairiiar ferape.  Ekëpiki i rij npmnmxmhej lga 
iëqhijji i npildëpte, ke kiparikil e iëqhijjir rë japrë rë gjwqhëpte, nëp r’s 
ekëpsap kë naq lga iëqhijji i nëpgjirhqhëk. Pm aqhrs, dshej rë iiqhre kiparikil e 
Këqhijjir rë kiliqrpate dhe rë ekëpmhej ke deiper lga Kpwegjwqhi. Ppildëpir dhe 
deptiqhër iqhil nëpiarëqiqhr rirsjjapë rë npildëpite dhe deptiqhite. Ppildëpir 
kbalil rirsjjil “Sheljrëpia e rij” dhe iiqhil qi këiëkbëq ljë anm kë qhskë 
deptiqhë. Zgjedhja e npildëpte bëhej mqe ke npmnmxikil e kshibëte rë reoeqë, oë 
i napaoirej ke qhipik gjwqharëq imknerelre, mqe lga iëqhijji i nëpgjirhqhëk dhe 
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Njëimhëqiqhr ke airitireril e qhimjjate nëp fmpkikil e ijepiiëte 
dhe rë bmrikete, imkslireri ipwel edhe nslë rë dpejrnëpdpejrë ke 
ljë asdielcë dhe nsbjii kë rë gjepë qe ai ferap, ao qa ksld rë 
bmrmhel jibpa dhe petiqra jm terëk nëp beqikrapër beiraqhial, nmp 
nëp rë gjirhë nmnsjjil. Shimjjar dhe petiqrar filalcmheqhil ke 
fmlder e nëpcairsapa nëp rm lga imkslireri Beiraqhial. (leli 47-
50). Gjirhqeqi, qinaq deiperir rë tirir 1949 kbi imkslirerer ferape, 
kberej lë fsoi imlrpmjji i qhrerir kbi iërm airitirere. 

Me qa napaqhiimher lë ianirsjjil e gjaqhrë rë qrarsrir, isjdeq i 
teçalrë i isqhrmher naqspiqë që imkslirerir, këlwpëq që 
adkiliqrpikir rë reoete dhe rë gmdilate rë isjrir, rë naqspite rë 
luajtshme dhe rë najsajrqhke. Paqspia ldahej lë naqspi rë qheljrë 
dhe naqspi rë nëpdmpqhke: e napa qhëpbelre nëp sqhrpikil e 
besimit bektashian dhe iqhre e narjerëpqseqhke, ldëpqa e dwra s 
lëlqhrpmhej ppegsjjate adkiliqrpseqe dhe kbapëqhrseqe rë 
naqspiqë npitare. Paqspirë dhe çdm e kipë rjerëp e diqnmlseqhke 
adkiliqrpmheqhil lga mpgaler imknerelre nëp reppirmpil. Të 
apdhspar kbjidheqhil lga naqspirë e teqeve, nga ndihmat e 
beqikrapëte e qidmkmq lga qsbtelcimler e qhrerir. Bspiker e 
imkslirerir beiraqhial qhëpbelil nëp rë nëpbajjsap qhnelxiker e 
beqikir, arm nëp kbajrjel e ijepir, nëp nagar e nepqmlejir jaii 
adkiliqrparit rë Kpwegjwqharëq e rë Gjwqharëq, nëp nëpbajjikil e 
qhnelxikir rë cepekmlite ferape, nëp filalcikil e ldihkate oë s 
qhnëpldaheqhil reoete ke rë apdhspa rë naira qi dhe nëp kbajrjel 
e ldëpreqate e rë naqspite rë imkslirerir. 

                                                                                                           
ekëpmhej lga ipwegjwqhi, naqi i lëlqhrpmhej imlrpmjjir ferap faoaq iëqhijjir rë japrë 
rë gjwqhëpte. Ppildëpir dhe deptiqhër dshej rë dpejrmlil qi lga ala ferape, aqhrs 
dhe adkiliqrparite npildëpirë dhe deptiqhijer; dshej rë xbarmlil teldiker e 
organeve oeldpmpe; rë nëpfaoëqmlil npildëpirë dhe deptiqhijer nëpbajjë 
asrmpirerete jmiaje gjarë airitirerete citije dhe adkiliqrparite; rë adkiliqrpmlil 
naqspirë e reoete nëpiarëqe; rë kbiiowplil rpadirël e kiinpirjeq dhe rë bsjapiqë 
oë iapairepixmlre beiraqhiljrë. Ksjdeqrapër e fsliqimlete ferape npmnmxmheqhil 
lga npildëpir e reoete, ekëpmheqhil lga gjwqhëpir imknerelrë anm lga 
ipwegjwqhi. Ara iiqhil nëp derwpë: a) rë iëldmlil jsrjer ferape lë paqre kapreqaqh 
anm fslepajeqh; b) rë ipwelil iëlgër dhe jsrjer e neqë tairete dhe rë xbarmlil rë 
gjirha derwpiker oë iiqhil rë bëlil ke felë e Shepiarir (leli 28-46). 
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Kanirsjji i qhrarë i qrarsrir nëpkbalre diqnmxirar jidhsp ke 
lëlqhipiker, qheljar dajjseqe rë tsjate, feqrar ferape dhe 
flamurin257.  

Aqhrs qi imkslireri Mwqjikal, edhe ai Beiraqhial nëpkalre 
bpelda rij diqa tëjjaxëpi ke npairiia beqiki kjafr rë lgjaqhke ke 
to si: Haleveti258, Rrufai259, erj. Mwhibëte oë sqhrpmlil derwpa rë 
japra, s aimpdmheqhil gpada rë ldpwqhke lga Kpwegjwqhi qi: 
Dervish, Prind, Gjysh, naq npmnmxikir rë rirsjjapëte dhe ke 
kiparikil e Këqhijjir rë Gjwqhëpte. Së fsldi, lë ianirsjjil e rerë 
caktoheshin dispozitat mbi veshjet fetare, masat disiplinore, 
rregullmpel e nëpgjirhqhke dhe ldpwqhiker lë qrarsr260.  

Jeki nëpbajjë ljë qrarsri kë rë xhdëptjejjër, nm ra ipahaqmjkë ke 
arë rë kwqjikalëte Sslirë, nmp qigspiqhr jm ao rë derajsap dhe rë 
ldëpjiisap qa ai i kënapqhki, çia naqowpml ljë tsjjler kë rë kadh 
rë imkslirerir nëp r’is nëpgjigjsp iëpieqate rë anaparir oetepirap 

                                                 
257 Komuniteti Bektashian ka si shenja dalluese Taxhen dhe Teslimin. Festat fetare 
rë imkslirerir beiraqhial jalë: dira e Haqhspeq dhe dira e Netpsxir ke 22 kars. 
Fjakspi ia ljë fsqhë rë isoe, rë xbsispsap ke tapgje rë ispalir, rhëlie rë 
dijerapëte, ravhel, reqjikil dhe lë rë djarhrë rë rij ke ljë wjj. Pëp r’i qhisap nëp 
qhrar napriqë imksliqre, iw beqik ferap e iiqhre iëkbwep lgjwpël e gjejbëp, 
karakteristike të iqjakir, ke lgjwpë rë isoe. 
258 Hajetirër qhoinrapë dajjmhel lga tëjjaxëpirë e rjepa nëp cepekmlirë e rwpe 
fetare (âwîl-i cem, ose thjeshte, cem), is nëpfqhihel ksxiië dhe tajje (qekah). 
Ppediimjlë daqhspi dhe peqneir nëp rë gjirhë, depi arw qa nmhmjlë qe nuk ka 
pëldëqi feja e ljë nepqmli, nmp qjejjja e rij qi oelie ljepëxmpe. Mbëqhreqil bapaxilë 
keq bsppir dhe gpsaq, rë cijër jsrel që baqhis, npairiimjlë kmlmgakilë. Jalë 
rmjepalrë isldpejr beqikete rë rjepa, depi lë arë niië qa dhsliki i iërij napiki 
zhvlepëqml çdm jsrje. Së fsldi, peqneirmjlë nslël depi lë arë niië qa e osajlë, 
tenpa kë e kadhe e feqë. Dsie oelë qe lë diqa niia, hajetirër nëpafpmhel ke 
qhirixkil, ara ialë nëqsap ldiiik rë fmprë lga hskalixki dhe slitepqajixki, ao 
qa dëqhkmjlë ljë beqik rë qheisjjapixsap ldjeqhëk. Dajjmjlë lga beiraqhiljrë, 
naqi i oëldpmjlë keldikir qe derwpa e dedeqë iajml lga ari rei i bipi. 
259 Vëjjaxëpi e rhekejsap lga Sawwid Ahkad Rsfai ep Rsfai, i osajrsp ldpwqhe 
Tapicar Rsfai (i ljmhsp kë kipë qi deptiqhë ppmrsjjseq) npairiiar pirsaje rë rë cijir 
iapairepixmhel nëp pëldëqilë oë i isqhrmher tajjeq, ksxiiëq, iëlgëq, lë iëpiik 
rë hapkmliqë, e cija ksld rë appiher lënëpkjer kedirikir lël qriksjil e ksxiiëq 
dhe rë eiqraxëq, qriksjsap lga ppmrsjjiki i taxhdseqhëk i rpsnir. A. F. AMBROSIO, 
Dervisci: storia, antropologia, mistica, Carocci Roma, 2011. Per un inquadramento 
generale: Storia delle religioni. Islām, (a cura di G. Filoramo), Laterza, Bari 2005. 
260 Statuti miratohet nga Kuvendi popullor me dekret nr, 1066, me 4 maj 1950, dhe 
firmoset nga presidenti Omer Nishani dhe nga sekretari Sami Baholli. Gazeta 
Zyrtare nr. 43, 14 korrik 1950, 3 – 14. 
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dhe rë napriqë. Gapalr i ljë oëldpiki rë rijjë nëp imkslireril iqhre, 
oë lë tiril 1948, Ahker Mwfrapi, Baba i reoeqë që Ksçir rë Vjmpëq, i 
ciji s bë Kpwegjwqh i imkslirerir: ljë ijepii, qiknarixalr i njohur i 
napriqë261. Kw iapqhijjëi ldaj qendrimete rë oetepiqë lsi i qhnërmi 
beiraqhiljrë dhe ijepiiër e rwpe aq lga nepqeisriker, aq lga 
ppëliki i apdhqhëk i rë gjirha mpgalixarate rë isjrir. Pëpisldpaxi, 
fairi oë lë bpeldëqi rë imkslirerir gjeldeqhil jidhje rë fmpra ke 
naprilë, e nëpqhnejrmi npmceqil e aqikijikir. 
Teppirmpi i balsap lga beiraqhiljrë ldahej lë dhjerë gjwqhara, 
gjaqhrë npej rë cijate bpelda isfipir nmjirii qhoinrap dhe iarëp 
jaqhrë teldir262. Rperhala rë rijja ksld rë iiqhil nëpbëpë ilrepeq 
nëp oetepilë, naqi ksld r’i iiqhre qhfpwrëxsap arm nëp rë qhrpipë 
ldiiikil e ter kbi imkslirerer ke erli qhoinrape, jaqhrë isfijte 
qhrerëpmpë, nmp ia gjaqa oë ijm ksldëqi rë kmq jerë qhfpwrëxsap. 

                                                 
261 Me 18 maj 1947, Kpwegjwqhi Abax Ijki Dede tpas lë xwpar e rwpe Msqrafa 
Xhalil dhe Fejxi Deptiqhil, dw dpejrseq rë gpsnir pefmpkarmp rë beiraqhiljte 
npmgpeqiqrë, rë cijër nëpnioeqhil nëp pilmtikil e imkslirerir, lë këlwpë oë ra 
afpmlil qa kë qhskë ke oëldpiker e PKSH-që. Si naqmjë e iërwpe lgjapjete, kbi 
rë cijar lsi hidher dpirë qa dsher, Abax Ijki Dede s nsqhsa. Gaxera Baqhiiki, 20 
mars, 1947; Gazeta Bashkimi, 27 mars, 1947, dhe SH. HYSI., vep. cit., 75.  
262 Gjyshatat bpelda reppirmpir qhoinrap iqhil iërm:  1) Gjyshata e Kpsjëq ke oeldëp 
reoelë e Fsqhëipsjëq. Nël jspidiiqimlil e qaj iqhil: Dsppëqi, Shimdpa dhe 
Peqhimnia is tenpmlil 8 npildëpi dhe deptiqhije, ke rpe reoe lë owreril e Kpsjëq 
dhe arm rë Sapi Sajjrëisr, ajm e Mapraleqhir, e Bjacëq dhe e Bsjoixëq. 2) Gjyshata e 
Ejbaqalir ke oeldëp reoel e Xefal Babair. Nël jspidiiqimlil e qaj iqhil xmla e 
Ejbaqalir dhe e Gpakqhir is tenpmlil 6 npildëpi dhe deptiqhije, ke rpe reoe lë 
ipahilël e Ejbaqalir, reoja e kadhe lë owrer, ajm e Shëknëpdheljir dhe ajm e 
Dsqhisr lë Gpamsh.  3) Gjyshata e Kmpçëq ke oeldëp reoel e Tspalir iiqhre lël 
jspidiiqimlil e qaj xmlar e Kmpçëq dhe rë Epqeiëq.Kjm iqhre gjwqhara kë e kadhe 
is tenpmlil 10 npildëpi dhe deptiqhije, ke reoe lë Mejcal, Qarpmk, Vjekiqhr, 
Epqeië, Srapje, Kpsqhta, Vpëncië, Maxpei dhe dw lë xmlël e Detmjjir.  4) Gjyshata 
e Gjipmiaqrpëq ke oeldëp reoel e Aqik Babair, e osajrsp dhe Teqja e Zallit. Nël 
jspidiiqimlil e qaj iqhil xmla e Gjipmiaqrpëq, Tenejelëq, Sapaldëq dhe e Ksçir is 
vepronin 12 Ppildëpi e Dervishije, ke gjaqhrë reoe lë ipahilël e Tenejelëq dhe 
dw lël xmlël e Pëpkerir.  5) Gjyshata e Ppiqhrëq lë Sipanap ke oeldëp reoel e 
Tahip Baba Tahipir lë Ppiqhrë. Nël jspidiiqimlil e qaj iqhil xmlar e Beparir, 
Pëpkerir dhe iarëp reoe lë xmlël e Tmkmpicëq, reoer lë Pjaqhlii, Oqkalxexë, 
Vejabiqhr, Gakal (Bepar), Thepenej e Ksjkai.  6) Gjwqhara e Vjmpëq ke oeldëp 
reoel e Fpaqhëpir. Nël jspidiiqimlil e qaj iqhil xmla e Vjmpëq, Fiepir ke diqa reoe 
qi ajm e Ksx Babair lë owreril e Vjmpëq, ajm e Kmqhralir, e Kpahaqir (Tenejelë), 
Corushir, e Ksrëq, Dixdapir, Gpeqhilëq, Fparapir dhe ajm e Kanajr (Majjaiaqrëp). 
AQSH, Fondo. nr. 883, anno 1950, dos. 10, 10 - 11. 

Baba Asimit,

Baba Xhefait.
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Sidmomfrë, imkslireri Beiraqhial teldmqi ipijikil e iarëp 
gjysharate jaqhrë isfijte rë Shoinëpiqë. E napa s ipijsa lë Termtë263, 
ljë rjerëp lë Gjaimtë264, is iiqhre dhe ia elde qmr imkslirere rë 
oëldpseqhke. Dw rë rjepar lë Derpmir dhe Srakbmjj. Dw rë fsldir 
kberël terëk lë jerëp, edhe nëp qhiai rë ldëpnpepjeq që ppenrë rë 
kappëdhëliete qhoinrape qidmkmq ke telder e bjjmisr 
nepëldikmp. Patapëqiqhr iëqaj, dsie liqsp lga tirer ’50 rë qheisjjir 
XX, lskpi i beqikrapëte beiraqhial s ppir ldjeqhëk lë telder 
nepëldikmpe, is tenpikrapia e imkslirerir lsi iqhre e ldajsap 
dhe aq lël imlrpmjjil e qhrerir qhoinrap. Një ldëp teçmpirë ipweqmpe 
rë beqikir beiraqhial jidhej ke npairiiikil ilditidsaj rë feqë, çia 
nëpirhehej lë qjejjje eriie dhe isjrspmpe, teçmpi iërm rë ljë iqjaki 
oë nëpqhrarej kë kipë ke pirker dhe tjepar e ljë qhmoëpie 
pepëldikmpe. 

Sejia e Sheljrë e Kpwegjwqharëq Bmrëpmpe, lë Tipalë, nëp rë oelë 
efeiritiqhr bmrëpmpe, dshej rë ianëpcelre rpe npmbjeke rë këdha. I 
napi iiqhre rë bëlre ke kslgeqël e ljë oeldpe rë tëprerë 
remjmgjiie, rë afrë nëp nëpnslikil dhe rhejjikil e dmirpilëq. 
Dmbëqiki i taxhdseqhëk i iëqaj oeldpe, ke iajikil e imhëq, dm r’i 
isqhrmjë qhrpeljrë që apdhkeq që beiraqhixkir, i ciji dm rë nëpbajjer 
ke qhrepjel e taxhdseqhke rë naqspiqë që rij dmirpilaje dhe 
naiëqikil e nepqmlejir ferap oë dpejrmlre jsrjel dhe cepekmlirë 
ferape. Paqmjar dm rë ldiheqhil edhe kbi anaparil mpgalixarit rë 
tëjjaxëpiqë. Shelja e dwrë e dmbëqiqë iiqhre rë bëlre ke gjeldjel e 
pëldë eimlmkiie rë teldir, is e iiqhre qejilë oeldpa bmrëpmpe; npa 
iiqhre kslgeqë rë rheiqsap fmldeqh lë teldil ku komuniteti ishte 
kë i kadh lë lskëp, nmp i ixmjsap bpelda isfijte nmjiriië. Kjm 
nëpbëlre apqwel e rperë rë ipixëq nëp qhiai rë që cijëq jm terëk 
nelgmhej hwpja e dmlacimlete lga jaqhrë, nmp edhe risppeqhil 
ldjeqhëk jidhjer ke imkslirerer e rjepa jaqhrë teldir. Pëp iërë 
apqwe Kpwegjwqhi e iiqhre rhsajqe rë naksldsp rë sqhrpmlre 

                                                 
263 Veçalëpiqhr dmkerhëlëqe ëqhrë tenpikrapia e imkslirerir rë Termtëq lë 
Maoedmli, is iqhre dhe ëqhrë e npaliqhke lë qhskicë nmnsjjqia qhoinrape, ke rë 
cijër oetepia ilrepeqmhej rë kbalre kappëdhëlie lë fsliqiml rë oëldpikir rë qaj 
anti-jugosllav. 
264  Bëher fjajë nëp owreril e rperë nëp lga pëldëqia lë ljë ipahilë ke nmnsjjqi depi 
lë 80% qhoinrape, ilqrirscimler isjrspmpe-ferape rë që cijëq iqhil dhe jalë rë 
jidhspa ke Shoinëpilë. 
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derwpël e rij qi ldëpkjerëq keq imkslirerir Beiraqhial qhoinrap 
dhe beqikrapëte rë rjepë rë qhnëpldapë lënëp bmrë265.  

Pëpisjdeqja e teçalrë e oetepiqë isldpejr iërij imkslireri 
shprehej ke nëpnjeijel e taxhdseqhke nëp afpikil e kijiralrëte 
rë iërij imkslireri ke naprilë. E npitsap lga jidhjer ke telder 
nepëldikmpe, oetepia qhoinrape s isjdeq oë lënëpkjer 
nëpfaoëqseqte kë rë nëpgarirsp rë iërij imkslireri, rë kbalre 
jidhjer ke njeqël rjerëp rë bmrëq, fajë fairir oë lë Shoinëpi iqhre 
oeldpa bmrëpmpe e iërij beqiki. Beiraqhixki npexalrmhej qi ljë 
rinap imkbërap qhoinrap, rhëlë ldpwqhe qi ljë rpegseq i 
qhoinrapixkëq, edhe bpelda imkslirerete rë ekigpsapa dhe lë 
komunitetet shqiptare jashtë reppirmpir rë qhrerir, is oetepia 
qhoinrape lsi gëxmlre isppfapë tjepëqiki.  

Afrëqia e iërij imkslireri nëp r’s qheisjjapixsap dhe nëp rë jëtixsp 
bpelda keialixkate rë isjrspëq dhe keldikir nepëldikmp, oelë 
ljë ldihkë jm e tmgëj nëp naprilë imksliqre, nëp r’i qigspsap aqaj 
jidhjer ke ilrejeirsajër e napriqë imksliqre rë Pepëldikir dhe nëp 
rë oelë, hepë-hepë, qhrwqë nëp xhtijjikil eimlmkii dhe qhmoëpmp 
rë teldir qi dhe nëp qhnpehjel e keldikete rë qaj nmjiriie lë 
apelël imksliqre ldëpimkbërape. Ppiqhja e kappëdhëliete ke 
Jsgmqjjatilë, naq tirir 1948, nari qi naqmjë japgikil e iëqhijjrapëte 
eimlmkiië lga qeirmpë rë ldpwqhëk rë eimlmkiqë qhoinrape dhe 
xëteldëqikil e rwpe ke nepqmlej rë apdhsp lga Baqhiiki Smtjerii, 
i dhëlë rëpëqiqhr naq xbarikir rë nmjiriiëq që njalifiiikir, larwpiqhr 
e nanëpqhrarqhke ke eimlmkilë e bpiqhrë rë teldir, e cija iiqhre 
letmjë nëp ilteqrike lë ilfpaqrpsirspë dhe nëp qhfpwrëxikil e 
burimeve natyrore. 

                                                 
265 Aqm imhe iiqhre imkslirere imknaire lë Algji, Fpalcë, Asqrpaji dhe Shrerer e 
Baqhisapa, telde iërm rpadicimlajiqhr ke ekigpalrë qhoinrapë. Paq tirir 1992, lë 
Iraji, haqik ljë npali dmkerhëlëqe, edhe nqe rë naqhnajjsp. Elde qmr ksld rë 
fjaqik nëp imkslirere ke lskëp rë imlqidepseqhëk lë Axilë e tmgëj dhe arë 
oeldpmpe, qi lë Sipi dhe lë Ipal, lë iqh Rensbjiiël Smtjeriie rë Axiqë dhe lë Ildi. 
Qetepia ipaliale, kë imr i ia mfpsap ldihka imkslirerir beiraqhi, lë Shoinëpi, 
pasi kjo i ka refuzuar. V. L. GUIDETTI, L’Iqjak ticilm. I Beiraqhi, Lionello Giordano 
ed, Cosenza, 2009. passim. 
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2. 5. Statuti i komunitetit Ortodoks 

 

Edhe komuniteti ortodoks e paraqiti statutin e rij, rë nëpbëpë lga 
92 nene266. Në rë nmhmhej oë Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e 
Shoinëpiqë, qi njeqë e naldapë e Kiqhëq mprmdmiqe rë nëpgjirhqhke 
anmqrmjiie, ëqhrë ljë nepqml jspidii e nëpbëpë lga rë gjirhë 
mprmdmiqër oë jermjlë bpelda teldir dhe arwpe ke oëldpik jaqhrë, 
nmp oë psajlë dmgkar ialmliie dhe rpadirël e qheljrë. Me iërë 
nëpisfixik, Kiqha e deijapmlre terel imkbërape, dsie i napanpipë 
ljë njali afargjarë nëp asrmoefaji qi dhe dëqhipate rë oetepiqë që 
aqaj imhe. Mappëdhëlier e imkslirerir Oprmdmiq ke shtetin 
lgpiheqhil kbi diqnmxirar e jigjir nëp imkslirerer ferape. Gjsha 
xwprape iqhre qhoinja, nmp nëp ipwepjel e qhëpbikete ferape ksld 
rë nëpdmpeqhil edhe gjshë rë hsaja, lë këlwpë oë rë pshej jirspgjia 
gpeie e nëpdmpsp lë piril bixalril (leli 1-3). 

Baqhië ke ldjeljar ferape, Kiqha algaxhmhej rë xhtijjmlre re 
beqikrapër e ter edhe ldjeljël e beqliiëpiqë ldaj nsqhrerir 
nmnsjjmp dhe Rensbjiiëq që Shoinëpiqë; narpimrixki dhe fmpciki i 
baqhiikir imkbërap nëpbëlil ljë npej oëjjikete rë tenpikrapiqë 
pastorale. Fsliqimlapër dhe nepqmleji jaii i imkslirerir dsher rë 
iqhil qhreraq qhoinrapë, rë ldepqhëk, beqliië ldaj nmnsjjir dhe 
ardhesr dhe rë gëxmlil rë gjirha rë dpejrar citije. Kiqha mprmdmiqe 
ksld rë baqhiënslmlre ke iiqhar e rjepa mprmdmiqe oë 
respektonin papiker e japra slgjijjmpe nëp naoe dhe tëjjaxëpilë e 
tëprerë keq nmnsjte (leli 4-5), dsie psajrsp, qidmomfrë, rinapil 
imkbërap, çia e dëqhkmlre qhrpipja e jspidiiqimlir edhe kbi 
beqikrapër e ter, jaqhrë teldir. 

Lsrjer oë iëldmheqhil gjarë keqhëq dhe cepekmnive fetare, 
hartoheshin nga Drejtoria e komunitetit ortodoks dhe 
kiparmheqhil lga asrmpirerer imknerelre. Aqljë ijepii lsi ksld 
rë sqhrpmlre fsliqimler e feqë mprmdmiqe na oelë i teqhsp ke ljë 
nsqhrer rë rijjë anm na oelë alërapë i Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefale 
rë Shoinëpiqë. 

Kiqha mprmdmiqe mpgalixmhej lë fmpkël e kerpmnmjiqë, lël rirsjjil: 
Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë, qinaq ppegsjjate ialmliie 

                                                 
266 Srarsri s kiparsa gjarë nslikete rë imlgpeqir III, rë kbajrsp lë Tipalë lë darar 
5-10 qhispr 1950. Smr lë: hrrn://jicmds.cmiq.ir/569/view.  
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dhe administrative kishtare267. Asrmpireri kë i japrë i Kiqhëq iqhre 
Silmdi i Sheljrë Episkopal, i nëpbëpë lga neqhimnë rë çdm dimoexe, 
lël dpejrikil e kerpmnmjiqë oeldpmpe dhe rë kerpmnmjirir rë kbapë 
Shoinëpiqë268.  

Kpireper nëp ekëpikil e neqhimnir iqhil rë lgjaqhke kë arm rë 
imkslirerete rë rjepa ferape nëp ekëpikil e fsliqimlapëte rë japrë 
ferapë, lë nëpnsrhje ke qiekël e napafabpiisap lga qhreri, is 
nëpfqhihej edhe fmpksja e berikir269. Më naq, tilil diqnmxirar 

                                                 
267 Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë nëpfqhilre: Merpmnmjilë e Tipalëq dhe 
Dsppëqir, ke lëlkerpmnmjirë jmiaje lë Tipalë, Dsppëq, Shimdëp, Katajë, Ejbaqal; 
Ineqhitilë e Beparir ke lëlineqhitirë jmiaje rë Beparir, Vjmpëq, Fiepir, Lsqhljëq; 
Ipeshitilë e Gjipmiaqrpëq, ke lëlineqhitirë jmiaje rë Gjipmiaqrpëq, Pmgmlir, 
Dejtilëq, Sapaldëq, Hikapëq, Pëpkerir; Ineqhitilë e Kmpçëq ke lëlineqhitirë e 
Kmpçëq, Kmjmljëq, Leqimtiisr, Pmgpadecir. Me teldik rë iëqhijjir rë nëpxiep ksld 
rë ipijmheqhil ineqhiti edhe nëp qhoinrapër ke oëldpik jaqhrë teldir, lë tapëqi 
rë iiqhëq lëlë (leli 8 – 9). 
268 Kw mpgal ipweqmlre dhe dpejrmlre Kiqhël Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë. 
Miqimli i rij iqhre rë psalre ljëqilë dmgkariie, ialmliie rë rpadirëq që beqikir, 
dsie s kbëqhrersp lë baxël e dmirpilëq që iiqhëq mprmdmiqe. Nga iw mpgal 
xgjidhej apoineqhiti dhe ineqhitiljrë; xgjedhje oë baxmhej lë dmgkar e ialmlete 
rë qheljra dhe lë nëpnsrhje ke jigjer e qhrerir. Kw mpgalixëk keppre teldike nëp 
lutjet, transferimin apo shkarkimil e alërapëte rë qaj, gjwimlre ke imknerelcë 
eixeisrite, gjirhljë lë nëpnsrhje kë ialmler e qheljra dhe ke jigjer lë fsoi. 
Gjwimlre çëqhrjer oë iiqhil rë bëlil ke qhiiqhëpikil e ldmljë ijepiis, keppre 
teldike nëp çëqhrje rë larwpate rë ldpwqhke, nëp ao qa s nëpiiqre imknerelcate 
rë qaj. Dshej rë ilrenpermlre, ke iëpieqë rë mpgalete rë rjepa diqnmxirar e qrarsrir 
dhe rë ppegsjjmpeq që nëpgjirhqhke rë adkiliqrparëq. Silmdi i qheljrë sqhrpmlre 
imlrpmjj kbi tenpikrapilë e ineqhitiljte dhe rë mpgalete rë iiqhëq, sipas 
rregullave fetare. Merrej me edukimin fetar-narpimrii rë keqhrapëte dhe 
beqikrapëte dhe kbiiowpre nëpkbsqhjel e derwpikete lga ala e ijepiiëte (leli 
11). Në paqr kslgeqe rë kmritsap rë apoineqhitir, qilmdi i qheljrë dpejrmhej lga 
ineqhiti kë i kmqhsap. Silmdi i qheljrë, kbjidhej derwpikiqhr lë qeiqiml rë 
xaimlqhëk ljë hepë lë tir dhe lë kbjedhje rë jaqhrëxaimlqhke qa hepë oë e 
qhihre rë letmjqhke. Thippja dhe peldi i dirëq teldmqeqhil ljë ksaj napa, lël 
nëpisjdeqjel e apoineqhitir, i ciji hanre dhe kbwjjre kbjedhjer e qilmdir. Në paqr 
qe apoineqhiti pefsxmlre rë rhëppiqre lë kbjedhje qilmdil, kjafrmlre iëpieqa e dw 
alërapëte nëp r’s bëpë kbjedhja bpelda 15 dirëqh. Mbjedhja iqhre e tjefqhke ke 
npalilë gjwqkëq njsq ljë rë alërapëte. Veldiker keppeqhil ke qhskicë rë 
rhjeqhrë tmraqh (leli 12-15). 
269  Kaldidarër nëp ineqhitilj dshej rë iiqhil ipwep qhimjjël e japrë lë ljë faisjrer 
remjigjie mprmdmiqe. Nëqe lsi iiqhre ialdidarë oë njmrëqmlil iërë isqhr, arëhepë 
ksld rë ekëpmheqhil ara oë qhosheqhil nëp tenpikrapilë e rwpe ferape dhe 
narpimriie. Apoineqhiti dhe ineqhitiljrë, ke r’s bëpë alërapë efeiritë rë qilmdir 
rë qheljrë, bermheqhil dsie nëpdmpsp iërë fmpksjë: “Bermhek ke ldëpgjegjel 



136 
 

organizuese dhe ato lidhur me funksionet e neqhimnëte, rë 
kerpmnmjirëte dhe rë keqhrapëte270. 

                                                                                                           
rike napa Hwjir qe dm rë psaj beqliiëpilë ldaj dmgkate, ialmlete dhe rpaditave 
ferape mprmdmiqe, ldaj nmnsjjir dhe Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë dhe ldaj 
napikete dekmipariie rë isqhrersrëq që qhrerir (leli 17). Nsi ksld rë iiqhre kë 
qhskë qe ljë ineqhiët na dimoexë. 
270 Në kbjedhjer e Silmdir rë qheljrë, keppre njeqë edhe ljë qeiperap i 
nëpgjirhqhëk i ekëpsap lga Silmdi i qheljrë dhe i kiparsap lga apoineqhitia. 
Aqljë bmrik ke nëpkbajrje ferape lsi ksld rë nëpdmpej gjarë jirspgjiqë na 
asrmpixikil xwprap rë Silmdir rë qheljrë. Silmdi keppre nëpqinëp edhe edsiikil e 
klerit dhe rë beqikrapëte, “ke oëjjik oë rë jsfrmheqhil beqrwrlirë e tjerpa”. Në 
iërë këlwpë, dpejrseqir e pilj rë isjrir, e qigspmlil oetepilë nëp beqliiëpi ldaj 
qaj. Aqljë ijepii anm jaii lsi ksld rë qhsgspmhej keqhrap na asrmpixikil e 
Silmdir rë qheljrë. Pm aqhrs, lsi ksld r’i jenej ldmljë ijepiis, natapëqiqhr 
tenpikrapiqë që rij, aqljë rirsjj anm fsliqiml ferap, na npmnmxikil e rirsjjapir 
nëpiarëq dhe na kiparikil e Silmdir rë qheljrë, gjirhljë lë nëpnsrhje ke 
diqnmxirar e ppegsjjmpeq që nëpgjirhqhke rë adkiliqrparëq (leli 16-23).  Nenet 24-
28 i isqhrmheqhil figspëq që apoineqhitir dhe imknerelcate rë rij. Apoineqhiti i 
rë gjirhë Shoinëpiqë nëp iiqhël mprmdmiqe iqhre i napi i Kiqhëq Oprmdmiqe 
Asrmoefaje rë Shoinëpiqë dhe i kerpmnmjiqë që Tipalëq dhe Dsppëqir. Ai gëxmlre rë 
gjirha rë dpejrar oë ppidhlil lga ialmler e qheljra, lga qrarsri, lga ppegsjjmpja e 
nëpgjirhqhke dhe lga jigjer nëp imkslirerer ferape. Apoineqhiti iiqhre iërm 
imknerelca: rhëppqre dhe dpejrmlre mpgaler oeldpmpe rë iiqhëq; qigspmlre 
zbatimin e vendikete rë iërwpe mpgalete; nëpfaoëqmlre nepqmlajiqhr iiqhël 
nëpnapa asrmpirerete qhrerëpmpe; kbalre jidhjer ke iiqhar e rjepa mprmdmiqe; s 
dëpgmlre jerpa bapirmpe rë gjirha iiqhate dhe iëqhijjete taprëqe dhe qhsalre 
kmqkappëteqhjer oë jildlil keq rwpe; keppej ke npmcedspar nëpiarëqe, lë paqr rë 
ipijikir rë teldete taialre, nëp xëteldëqikil e rwpe bpelda 40 dirëte; tixirmlre 
oeldpar lël jspidiiqimlil e rij, që nais ljë hepë lë tir; ekëpmlre ineqhitiljrë 
qinaq Kalmlete rë qheljra; lëlqhipsalre oapimper nëp ekëpikil e ineqhitiljte; 
ekëpmlre ineqhitiljrë tiiapë rë nëpimhqhëk, lë paqr rë ipijikir rë teldete 
taialr; qhowprmlre alieqar oë lgpiheqhil isldëp igskelëte rë ldmljë dimoexe; 
ipwelre heriker e letmjqhke ldaj ijepiiëte dhe ia nëpcijjre rë dhëlar Silmdir rë 
qheljrë. Apoineqhiti iiqhre nëp ldihkëq ljë ineqhiët, alërap rë qilmdir, i ciji 
sqhrpmlre çdm derwpë oë i beqmhej lga apoineqhiti lël rirsjjil e ineqhitir rë 
Anmjjmliqë (leli 24-28). Ineqhiti rirsjjap iqhre mpgal dpejrseq i ljë dimoexe dhe 
gëxmlre rë gjirha rë dpejrar e napaqhiisapa lga ialmler e qheljra, lga qrarsri, lga 
ppegsjjmpja e adkiliqrparëq dhe lga jigjer lë fsoi. Ai dpejrmlre dimoexël lë rë 
gjirhë qhrpipjel e qaj; e nëpfaoëqmlre arë nëpnapa asrmpirerete qhrerëpmpe jmiaje, 
nepqmlajiqhr mqe lënëpkjer ljë dejegari; ksld rë ekëpmlre keqhrapë; ke 
npmnmxik rë rij dhe ke kiparikil e qilmdir rë qheljrë ksld r’s lgapimlre 
ijepiiëte fsliqimle rë ldpwqhke; keppre kaqa diqinjilmpe ldaj ijepiiëte; 
tixirmlre, që nais, ljë hepë lë tir dimoexël e rij; kbiiowpre kbapëtajrjel e 
nslëte ferape; jenre sdhëxiker e letmjqhke dsie sqhrpsap nsqhreril oë i ppidhre 
lga ialmler e qheljra. Ineqhiti iiqhre derwpikil rë oëldpmlre taxhdikiqhr lë 
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Sa i nëpier adkiliqrpikir, Kiqha iiqhre ljë qrpsirspë 
gjirhënëpfqhipëqe njeqë e që cijëq iqhil qi ijepi, aqhrs dhe beqikrapër 
qi alërapë lë Këqhijjil e nëpxiep271, lë Këqhijjil eimlmkii272, lë 

                                                                                                           
dimoexë, ke nëpjaqhrik rë paqrete isp dshej rë keppre njeqë lë qilmdil e qheljrë 
dhe në kbjedhjer xwprape (leler 29 – 32). Nëlkerpmnmjirë iqhil oapoe iiqhrape 
adkiliqrparite ferape is bëlre njeqë ljë lskëp i cairsap faksjjiqh rë ljë dimoexe. 
Apoineqhiti, lë cijëqilë e kerpmnmjirir rë oeldpëq dhe rirsjjap i dimoexëq Tipalë-
Dsppëq, ekëpmlre lë oeldëp rë çdm lëlkerpmnmjie teldmpe lël jspidiiqimlil e 
dimoexëq që rij, ljë tiiap kerpmnmjir teldmp, i ciji dpejrmlre lë ekëp rë 
kerpmnmjiqë, lël dipeiritar e qaj dhe lë nëpnsrhje ke diqnmxiarar e qrarsrir, rë 
ppegsjjmpeq adkiliqrparite dhe rë jigjete lë fsoi. Pm iëqhrs tenpmlil edhe 
rirsjjapër e dimoexate, is çdm ineqhiët i ljë lëlineqhitie teldmpe ekëpmlre ljë 
tiiap qi ineqhiët teldmp oë dpejrmlre tiiapiaril lë ekëp rë dimoexëq (leli 33 – 
36). Faksjjia nëpbëhej lga rë gjirhë beqikrapër, ijepiië dhe jaiië rë feqë që 
ipiqhrepë mprmdmiqe, rë cijër jermlil lë ljë reppirmp rë cairsap, fqhar anm owrer 
omfrë ai. Çdm faksjji gëxmlre rë dpejrël rë iiqhre ljë anm kë qhskë ldihkëq, lë 
tapëqi rë lskpir rë balmpëte rë faksjjiqë dhe rë iiqhate rë rjepa rë iëqaj faksjlie 
qi dhe lë baxë rë gjeldjeq që qaj eimlmkiie. Ndihkëqir e faksjjiqë cairmheqhil 
lga iëqhijji i faksjjiqë oë nëpbëhej lga diqa balmpë rë arij teldi naqi iiqhil kappë 
kiparikil e rirsjjapir rë iëqaj faksjjie. Në fqharpa, npifri iqhre ipwerapi i iëqhijjir 
bapirmp. Ai iqhre nëpgjegjëq nëp xbarikil e diqnmxirate rë iërij qrarsri, rë 
ppegsjjmpeq që adkiliqrparëq dhe rë deiper-jigjir kbi imkslirerer ferape. Nëqe, lë 
ljë faksjji, qhëpbelre kë qhskë qe ljë npifr, lskpi i fakijjete beqikrape ldahej 
lë këlwpë rë bapabaprë keq rwpe. Tpalqfepiki i rwpe bëhej ke teldik rë iëqhijjir 
famullitar (Dhimogjerondi) (nenet 37 - 44). 
271 Opgali kë i japrë i iiqhëq nëp çëqhrjer eimlmkiie dhe adkiliqrparite iqhre 
iëqhijji i nëpxiep, i ciji nëpbëhej lga rirsjjapër e dimoexate dhe lga iarëp alërapë 
jaiië, ljë nëp çdm dimoexë dhe dpejrmhej lga apoineqhiti nëp ljë afar imhmp iarëp 
tjeçap. Mëlwpa e xgjedhjeq që iarëp alërapëte jaiië rë iërij iëqhijji, imknerelcar 
dhe rë dpejrar e rwpe nëpcairmheqhil lë këlwpë rë derajsap lga ppegsjjmpja e 
nëpgjirhqhke e adkiliqrparëq që iiqhëq dhe ajm kbi qigspilë e ijepir, lë nëpnsrhje 
ke diqnmxirar e qrarsrir dhe jigjer lë fsoi. Kw iëqhijj sqhrpmlre imlrpmjj kbi 
bijalcil e tirir napaapdhëq dhe haprmlre npetelritil nëp tiril e apdhqhëk. Kiqha 
nëpfaoëqmhej lë gjwiarë lga ljë alërap jaii i iëqhijjir rë nëpxiep, i dejegsap ad 
hoc. Këqhijji i nëpxiep, i rhippsp lga i napi i imkslirerir, kbjidhje lë qeiqiml rë 
xaimlqhëk ljë hepë lë tir dhe lë qeiqiml rë jaqhrëxaimlqhëk, qa hepë rë qhihej e 
nevojshme. Vendimet keppeqhil ke qhskicë rë rhjeqhrë tmraqh dhe kbjedhja 
oshej e tjefqhke isp iqhil rë npaliqhëk npikari, iarëp alërapë, dw ferapë dhe dw 
jaiië. Në paqr bapaxie tmraqh, nëjoiki i npikarir tjelre dwfiqh. Këqhijji i nëpxiep 
ksld rë kmdifiimlre arm lele rë qrarsrir oë lsi iiqhil rë bëlil ke dmgkar, 
ialmler de rpadirar e qheljra. Pëp iërm ldpwqhike letmjirej ljë quorum prej 
qhrarë alërapëqh, is gjaqhrë npej rwpe rë tmrmlil pro. 
272 Ppalë dpejrmpiqë që iiqhëq, qhëpbelre iëqhijji i eimlmkiqë, lë nëpbëpje rë rë 
cilit ishil apoineqhiti, iarëp alërapë, ljë ijepii dhe rpe jaiië dhe lga ljë 
nëpfaoëqseq nëp çdm dimoexë oë iqhre lël dpejrikil e apoineqhitiqë. Kw mpgal 
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Këqhijjer ferape rë owrerete dhe fqharpate273 dhe lë Këqhijjer e 
manastireve274. Të gjirha naqspirë e jsajrqhke dhe rë najsajrqhme, 
oë i nëpiiqlil Kpweeniqimnarëq, episkopatate, lëlkerpmnmjite, 
faksjjite dhe kalaqripete, nëpbëlil naqspilë e Kiqhëq Oprmdmiqe 
Asrmoefaje rë Shoinëpiqë. Sa i nëpier qhnëpldapjeq, ajm ldahej lë: 
naqspi e qheljrë dhe naqspi lmpkaje, qiç nakë nëp imksliretet e 
tjera fetare275. Shnelxiker nëp kbajrjel e ijepir, kbaheqhil ke 
imlrpibsril e tsjjlerapëte dhe beqikrapëte; lga rë apdhspar e 
Kiqhëq dhe rë Malaqripete, ldëpqa nagar e ijepiiëte dhe rë 
lënslëqte qi dhe qhnelxiker e rjepa kbaheqhil ke rë apdhspar e 
kishëq dhe qsbtelcimler e qhrerir, ljëqmj qi nëp imkslirerer e rjepa. 
Një lmpkë rë teçalrë nëpbëlre ipijiki, npalë dpejrmpiqë që Kiqhëq, 
rë “Fmldir nëp qigspikil e ijepir”, i ciji iiqhre qi oëjjik r’s qigspmlre 
rë gjirhë ijepiiëte, lë paqr rë naksldëqiqë që nëpkbsqhjeq që 
kiqimlir rë rwpe rë qheljrë, nelqiml nëp ra dhe fakijjer e rwpe, lë 
paqr rë hskbjeq që ipwefakijjapir. Fmldi dpejrmhej dhe 

                                                                                                           
iqhre njeqë e iëqhijjir rë nëpxiep dhe iiqhre nëp derwpë rë adkiliqrpmlre 
eimlmkilë e imkslirerir gjarë tirir filalciap dhe rë jenre jjmgapi nëpnapa rij. 
Alërapër e iëqhijjir eimlmkii xgjidheqhil lga iëqhijji i nëpxiep nëp ljë nepisdhë 
iarëp tjeçape. Të dpejrar dhe derwpiker e iëqhijjir eimlmkii nëpcairmheqhil lga 
ppegsjjmpja e nëpgjirhqhke e adkiliqrparëq. Seiperapilë e iërwpe dw iëqhijjete e 
kbsjmlre qeiperapi i nëpgjirhqhëk i qilmdir. 
273 Kmkireri i Kiqhëq mprmdmiqe i çdm owreri xgjidhre iëqhijjil ferap jmiaj 
(Dhimogjerondi) i ciji ipweqmhej lga lëlkerpmnmjiri dhe adkiliqrpmlre faksjjië 
dhe naqspilë e qaj. Në iërë iëqhijj bëlre njeqë ke rë dpejrë tmre, edhe ljë alërap 
faksjjie, i dejegsap lga beqikrapër e owrerir rë rij. Këqhijji ferap i çdm owreri ksld 
rë xgjidhre keq alërapëte rë rij ljë mqe dw isjdeqrapë nëp çdm iiqhë rë owrerir, rë 
cijër kbalil nëpgjegjëqi nëpbajjë iërij iëqhijji, dsie oelë qe e adkiliqrpmlil 
iiqhël lë ekëp rë rij. 
274 Çdm kalaqrip dpejrmhej dhe adkiliqrpmhej lga iëqhijji i kalaqripir, i osajrsp 
Igumenale, lël dpejrikil e ljë igskeli anm adkiliqrparmpi ijepii, i ekëpsap lga 
rirsjjapi i dimoexëq. Këqhijji i kalaqripir kbalre nëpgjegjëqi nëpbajjë mpgalete 
eimlmkiie rë oeldpëq dhe rë rirsjjapir rë dimoexëq. Në iëqhijjil ferap ksld rë 
xgjidheqhil rë gjirhë owrerapër mprmdmiqë rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë oë iiqhil 
kbsqhsp kmqhël e njeispiqë. Mëlwpa e xgjedhjeq që iëqhijjate ferapë rë owrerete 
nëpcairmhej lga diqnmxira rë teçalra (leli 45-59). 
275  I napi nëpfqhilre qelder oë i nëpiiqlil beqikir rë qheljrë, rë cijar lsi ksld rë 
rpegrmheqhil, nmp ksld rë dhspmheqhil ke teldik rë iëqhijjete nëpiarëqe, 
ldëpqa naqspia e xaimlqhke nëpbëhej lga kjere oë qigspmlil kbapëtajrjel e 
iiqhëq dhe rë nepqmlejir rë qaj. Shirja, adkiliqrpiki, qhriki dhe imlrpmjji kbi rm 
bëhej lë nëpnsrhje ke diqnmxirar jigjmpe dhe rë ppegsjjmpeq që nëpgjirhqhke 
administrative. 
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adkiliqrpmhej lga Këqhijji i nëpxiep lë baxë rë diqnmxirate rë ljë 
ppegsjji rë teçalrë, lë nëpnsrhje ke jigjer lë fsoi (nenet 60-66).  

Kiqha dshej rë kbalre hansp qhimjjar ferape nëp nëpgarirjel e ijepir 
dhe rë fsliqimlapëte rë qaj, dsie peqneirsap ljë ppegsjjmpe rë 
nëpgjirhqhke rë haprsap nmqaçëpiqhr nëp iërë, ldëpqa fmpkiki i 
japrë i ijepir ipwhej, hepa-hepëq, lë imlfepelca rë ldpwqhke rë 
dpejrsapa lga rirsjjapë dimoexaqh anm xëteldëq rë rwpe, nmp nëp 
zhvillimin e tyre lypsej leja e autoriteteve imknerelre. Nël 
nëpisjdeqjel e dpejrmpiqë që imkslirerir, bmrmhej ljë petiqrë 
mujore, duke ndjekur dhe respektuar dispoziatat e ligjit mbi 
komunitetet fetare (nenet 67-72). 

Srarsri napaqhiimlre edhe ljë qëpë kaqaqh diqinjilmpe276. Në leler 
81-83 nëpqhipsheqhil qheljar qikbmjiie, fipkar dhe tsjar e 
imkslirerir Oprmdmiq, ldëpqa diqnmxirar e nëpgjirhqhke dhe 
kalimtare (nenet 85-92) rregujjmlil kbwjjjel e nëpimhqhke rë 
qejite taialre dhe rpajrikil ke nelqiml rë alërapëte rë Silmdir rë 
Sheljrë, ke teldikil oë ara hskbiqlil çdm rë dpejrë, lë paqr qe 
tenpmlil isldëp Kiqhëq dhe ardhesr (leli 87). Në kslgeqë rë 
apdhspaqh nëp nelqimliqrër, napaqhiimhej oë ara rë qrpehmheqhil lë 
ldmljë kalaqrip277. 

Kw qrarsr i jenre Kiqhëq mprmdmiqe ljë dpejrmpi rë pe, napike rë peja 
dhe sdhëxike oë, edhe nqe lsi ldëphwlil lë aqneiril dmirpilaj rë 
beqikir, iqhil kë rë nëpqhrarqhke nëp iapairepil dhe kiqimlil 
popullop rë mprmdmiqiqë, lë nëpnsrhje ke ppegsjjar dhe sdhëxiker 

                                                 
276  Ppalë qejiqë që dimoexëq fsliqimlmlre ljë gjwiarë ferape oë nëpbëhej lga 
rirsjjapi dhe lga dw alërapë ijepiië. Ajm keppre teldike rë fmpkëq që npepë 
bpelda 30 dirëte naq ipwepjeq që tenpëq që dëlseqhke. Të gjirhë ara ijepiië rë 
dimoexëq oë fajëqmheqhil nëp tenpike rë dëlseqhke, ldëqhimheqhil depi lë 15 
dirë nsqhik lga derwpa anm heoje nage, ldëpqa nëp qjejjje oë nëpbëlil qialdaj lë 
qw rë rë rjepëte, nsqhmheqhil lga derwpa depi lë ljë ksaj. Pëp faje rë rjepa oë 
iiqhil rë bëlil ke dhslikil e dmgkate anm qhiejje diqinjilmpe oë ianëpcelil 
imknerelcar e rirsjjapir, gjwiiki i iajmlre qilmdir rë qheljrë i ciji keppre teldike 
rë fmpkëq që npepë. Pëp çdm jjmj ldëqhiiki, teldiki keppej ke qhskicë rë 
rhjeqhrë tmraqh. Veldiker e qilmdir dshej rë keppeqhil lë nëpnsrhje ke lelil 
14 rë deiper-jigjir kbi imkslirerer ferape. Çdm ijepii i qhiiqhëpsap iqhre i 
derwpsap rë xhtiqhre nerisl ferap dhe rë kmq cejebpmlre gjarë qhëpbikete ferape 
(neni 73-80) 
277 Srarsri s kiparsa lga napjakelri ke deiper lp. 1065, darë 4 kaj 1950 dhe s 
firmos nga presidenti Omer Nishani dhe nga sekretari Sami Baholli. Gazeta 
Zyrtare nr. 38, 21qershor 1950, 2 – 19.  
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oë nëpkbalre deiper-jigji nëp imkslirerer ferape. Kw mpgalixik 
nëpnsrhej ke reppirmpil dhe iqhre lë nëpqhrarje rë njmrë ke 
ldëpgjegjel e imkslirerir ferap lë xmla rë ldpwqhke rë teldir. 
Struktura e pe mpgalixseqe naqowpmlre qhnëpldapjel lë 
imkslirere reppirmpiaje nëp beqikrapër, qidmkmq lë njeqël jsgmpe 
rë teldir, rë imlqidepsap lga gpeiër Enipi i Vepisr. 

Kmkslireri mprmdmiq e npalmi qrarsril na i bëpë qhskë oëldpeqë, 
nmp iëpimi rë ldpwqhmhej napagpafi i dwrë i lelir 48, i ciji dshej rë 
gapalrmlre oë Kiqha rë ksld rë nëpfaoëqmhej napa dpejrëqiqë lga 
rirsjjapër e dimoexate ke rë gjirha rë dpejrar jigjmpe, is qeciji rë 
nëpfaoëqmlre jspidiiqimlil e dimoexëq që ter, nepqmlajiqhr mqe 
lënëpkjer nëpfaoëqiqë jigjmpe rë xgjedhsp npej qaj278. Propozimi 
iiqhre ljë apqwe rë fmprë, qenqe iqhre e naksldsp oë ljë nepqml i 
terëk rë nëpfaoëqmlre rë gjirhë Kiqhël mprmdmiqe, e nëp kë renëp 
lë rë gjirhë reppirmpil qhoinrap, npaldaj napjakelri teldmqi ra 
keppre nëp baxë iëpieqël e Kiqhëq mprmdmiqe, oë s kiparsa dhe 
hwpi keljëhepë lë fsoi. 

Në fair, iw ldpwqhik lsi iqhre rhejbëqmp e lsi e npeire qrpsirspël 
e nëpgjirhqhke rë qrarsrir279, nmp ldëphwlre lë derwpël e 
nëpfaoëqiqë që Parpiapialëq, dsie e dmbëqsap oetepiqjel e Kiqhëq e 
dsie s jëlë hanëqipë isldëpqhrite rë bpeldqhke, gjë oë e iiqhre 
iapairepixsap gjirhljë iërë imkslirer. Pëpçapje rë rijja lsi iqhil rë 
napëldëqiqhke nëp oetepilë, oë e qhihre ke ilrepeq fpagkelrikil 
e nsqhrerir rë Kiqhëq lë bpeldëqi rë imkslirerir e, nëp kë renëp, 
nëpfaoëqiki jigjmp lë qhiajjë hiepapiie kë rë sjër, dm r’s jenre kë 
nai xë çëqhrjete rë lgpirspa. Si pexsjrar, s qhrsa imlrpmjji nmjirii i 
oetepiqë kbi qrpsirspar ferape, gjë oë iqhre ao e letmjqhke lë ljë 
imhë isp ijm nëpgariqre xhbëpjel gpadsaje rë mpgalixikir iiqhrap, 
duke filluar nga drejtuesit e saj280. 

                                                 
278 AQSH, Fondi. Nr. 489, 1960, dos. 5, 11. 
279  Mbi anpmtikil e ldpwqhikir rë napagpafir rë dwrë rë qrarsrir rë Kiqhëq 
Oprhmdhmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë, Dektreti Nr. 3030, 12.1.1960, 
http://licodu.cois.it/585/view kmdifiiml lelil 49 rë qrarsrir rë Kiqhëq Oprmdmiqe 
Asrmoefaje rë Shoinëpiqë (1950) lë baxë rë lelir 7 rë npmjeirjigjir 743, 26.1. 1949, 
lidhur me kmkslirerer ferape, dsie rheiqsap oë nëpfaoëqiki jigjmp i iiqhëq 
nëpbajjë gjwiarëq, i raiml, ke jigj, rirsjjapir rë dimoexëq, mqe ljë nëpfaoëqseqi rë 
ekëpsap npej rij.  
280 Paq kiparikir rë qrarsrir, hiepapiia e Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë, 
nëpbëhej lga apoineqhiti i Tipalëq dhe i gjirhë Shoinëpiqë, Paiq Vmdice, lga 

http://licodu.cois.it/585/view
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Rpirja e ixmjikir rë teldir s qhmoëpsa ke qhrikil gpadsaj rë 
qhrwnjeq që beqikete ferape, npaldaj nëpbajjë ppirjeq që tëqhripëqite 
lë Shoinëpi, Kiqha mprmdmiqe qhoinrape pikmpi ppsgël e Akepiiëq 
dhe s pimpgalixsa nëp ekigpik, qidmkmq lë SHBA, is s ipijsal dw 
fraksione. E para kryesohej ende nga peshkopi Fan Noli, e 
keljëhepë naq tdeijeq që rij, lë tiril 1965, lga peshkopi Stefan 
Laqimq. Kw fpaiqiml i kbal jidhjer ke Kiqhël Oprmdmiqe Asrmoefaje 
rë Shoinëpiqë. Fpaiqimli rjerëp ipweqmher lga peshkopi Lefkes 
Marko Lipa, i lidhur me Patriarkalël Ekumneike. Shpallja e 
Shoinëpiqë qi qhrer areiqr lë tiril 1967 i qhrws iërm dw gpsne rë 
bëlil nëpnjeije nëp r’s afpsap, nmp ijm lsi dha pexsjrar. Dshej 
npirsp pëlia e pegjikir oë Kiqha mprmdmiqe e Shoinëpiqë rë 
pildëprmlre npalilë dhe qrpsirspar e qaj lë teld. 

 

 

                                                                                                           
ineqhiti i Gjipmiaqrpëq, Dakial Kmimleqhi, lga ai i Kmpçëq, Fijmrhe Dmli dhe ai i 
Portland-ir (dimoexë lë SHBA) Naqjaxi Cipijjm. Si ldihkëq qhëpbelre Smfpml 
Bmpmta.Shnëprhes ljë nepqeiutim i pashoq: ish arqipeshkvi, Visarion u burgos; 
ineqhiti ldihkëq i Anmjmliqë, Ipelem Balsqi s japgsa lga teldi. Me 19 oepqhmp 
1958, u gjend i vdekur –lga ljë arai lë xekëp, rhshej-, imzot Christopher Kish, 
iqh Apoineqhiët i Tipalëq, Dsppëqir dhe i gjirhë Shoinëpiqë, rë cijil e iiqhil 
derwpsap rë jenre dmpëheojel dhjerë tjer kë napë, nëp ra dëlsap kë tmlë ke 
appeqr qhrënie. Në kapq rë tirir 1966 tdio Paiq Vmdice dhe apoineqhiët s ekëpsa 
Dakial Kmimleqi, i ciji, qhskë qhnejr, s ilreplsa që baqhis ke qhskë ijepiië rë 
rjepë dhe ldëppmi jerë lë Pmgpadec, ke 18 rermp 1973. U qhiarëppsal anm s dhalë 
nëp nslë rë rjepa 11608 iiqha dhe 25 kalaqripe. Ref.: A. DALIPAJ, Mappëdhëlier e 
qhrerir qhoinrap ke iiqhël mprmdmiqe…cir., naqqik.. 
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2. 6. Statuti i komunitetit Katolik  

 

Meq imkslirerete ferape, ajm oë iiqhre kë që qhskri npmbjeke ke 
napaoirjel e ljë qrarsri oë r’s nëpgjigjej ipirepete rë cairsapa lga 
dekreti i vitit 1949, ishte pa dyshim Kisha katolike, e cila faktikisht, 
oë lë tiril 1929 e iiqhre pefsxsap ljë gjë rë rijjë. Dsher isjrsap qe 
gjëja e napë oë i iëpimhej, iqhre ldëpnpepja e kappëdhëliete ke 
Sejilë e Sheljrë, mqe, që nais, lëlqhrpiki ldaj imlrpmjjir rë qhrerir. 
Një ldëpkappje e rijjë iiqhre naqmja rë pëlda nëp ipwepjel e 
qhëpbikete ferape, qi nëp nëpnslikil, aqhrs dhe xbarikil e 
dmirpilëq iarmjiie281. Kjm oe apqweja oë Kiqha iarmjiie e isldëpqhrmi 
dekret-jigjil e pi dhe gjarë ljë kbjedhjeje rë kbajrsp lë 
apoineqhitilë e Shimdpëq, lë lëlrmp rë tirir 1950, is kmpël njeqë 
56 nëpfaoëqseq rë rë gjirha beqikete, teldmqël rë psalil tapëqilë 
ndaj Seliqë që Sheljrë282.  

U isldëpqhrsa kmdeji i qrarsrir i napanëpgarirsp lga oetepia, gjë oë 
e tspi qhreril qhoinrap napa ljë qfide rë nanpirsp dhe ldexi ljë 
imlfjiir rë naxgjirhqhëk. Shreri lsi ksld r’i npalmlre teldiker e 
Kiqhëq iarmjiie, kegjirharë lsi e nëpdmpi, arw nëp arw, fmpcël dhe 
dhslël, naqi iqhre i bildsp oë ijepi nëpfaoëqmlre tsjjlerin e 
beqikrapëte. Ta derwpmje Kiqhël iarmjiie rë npalmlre qiekël e 
qrarsrir, dm rë rhmqhre rë lviqje ppëksjë, rë qhrwje dpejr dhslëq ljë 
njeqë rë beqikrapëte iarmjiië qhoinrapë, nëp rë cijër Sejia e Sheljrë 
iqhre qikbmj kijëpatjeçap i feqë. Pëp iërë apqwe, qhreri e frmi Kiqhël 
iarmjiie rë qhrpmhej lë biqedike nëp appirjel e ljë kappëteqhjeje oë 
dm r’i jenre xgjidhje imlfjiirir, nmp, lë rë ljëjrël imhë, qhihre qi rë 
bëlre nëp tere, që nais, ljë njeqë rë ijepir. 

Kiqha iarmjiie e npalmi freqël e oetepiqë nëp baqhiëbiqedike. 
Dejegacimli oetepirap dpejrmhej lga xëteldëq ipwekiliqrpi Mehker 
Shehs, ldëpqa ai iarmjii lga keqhrapi Beplapd Shjjais, i ciji 
deijapmi keljëhepë qe qieka e qrarsrir, qinaq iërij jigji, iqhre e 
nanpalseqhke nëp iarmjiiër283. Biqediker xgjarël rhsajqe gjaqhrë 
ksaj dhe s qhmoëpsal ke debare rë fjaira, naqi qecija najë 
iëkbëlgsjre lë apqwer e tera dhe lsi npalmlre imknpmkiqe. 

                                                 
281 A. SHAHU, vep. cit., 358. 
282 AQSH, Fondi. nr. 890, 1950, dos. 2153,. 34. 
283 AQSH, Fondi. nr. 890, 1950, dos. 2193,. 9.; Z. SIMONI, vep. cit., 375. 



143 
 

Dejegacimli oetepirap keldmlre qe qrarsri qaliqimlmlre natapëqilë 
e Kiqhëq iarmjiie qhoinrape lga Sejia e Sheljrë, ldëpqa delegacioni 
iarmjii qijjre apgskelril oë e gjirhë bmra iarmjiie e ljihre Panël qi 
sdhëheoëq qhniprëpmp rë ipiqhrepikir, npaldaj npmnmxiki iqhre i 
nanpalseqhëk. Nga ala rjerëp, naja iarmjiie jenre qigspi oë 
taxhdiki i jidhjeq që Kiqhëq iarmjiie qhoinrape ke Sejilë e Sheljrë 
lsi dm ra cëlmlre natapëqilë e qhrerir qhoinrap, naqi ajm keppej 
terëk ke alël qhniprëpmpe dhe tenpikrapilë e isjrir. Pëpnjaqja 
imlipere ldmdhi ke ekëpikil e ineqhitiljte nëp dimoexar 
qhoinrape. Dejegacimli iarmjii iëkbëlgsjre oë ekëpiki i 
ineqhtiljte dsher bëpë lga Sejia e Sheljrë. Mehker Shehs haprmi 
iërë npmnmxik lë ekëp rë oetepiqë: dejegacimli iarmjii ksld rë 
npmnmxmlre ekpar e iarëp ineqhitiljte dhe iërm, naqi rë 
qhowprmheqhil dhe kiparmheqhil lga oetepia, r’i dëpgmheqhil nëp 
dijeni Sejiqë që Sheljrë. Sejia e Sheljrë lsi e npalmi iërë npmnmxik, 
naqi dshej rë iqhre ajm terë dhe jm ijepi qhoinrap nëp r’ia nëpcjejjë 
ekpar oetepiqë, lë fmpkë rë pexeptsap, qiç ldmdhre ke telder e 
tjera284.  

Kjm bilre ldeqh ke napiker hiepapiiie oë iapairepixmjlë 
mpgalixikil iiqhrap dhe oë i ialë rhekejer lë terë larwpël e 
nmlrifiiarir rë Rmkëq. Këkbëlgsjja e Kiqhëq iarmjiie lë oëldpiker 
e tera, i bjjmimi legmciarar dhe ijm e aqhnëpqmi isldëpnëpgjigjel e 
oetepiqë qhoinrape. Pëpnjaqja e oetepiqë qhoinrape ke imksnitetet 
ferape raqhkë iiqhre kappë iapairep rë nëpgjirhqhëk dhe Eltep 
Hmvha spdhëpmi oë “jsfra” isldëp rwpe rë xhtijjmhej lë dw njale: që 
napi isldëp ijepiiëte peaiqimlapë, e që dwri i dshej këqhsap 
edsiikir areiqr rë nmnsjjqiqë. Ai iqhre i bildsp oë: “Drejtuesit e 
ijepir lsi dm rë bëheqhil isppë kio rë oetepiqë dhe rë napriqë, 
ldëpqa beqikrapër jalë kiorë ralë, nmp napria dsher rë nslmjë 
lgadajë dhe ke dspik nëp çppëljmqjel e beqikir ldaj xmrate, feqë 
dhe iiqhëq”285.  

Me rë kappë iërm sdhëxike, dejegacimli oetepirap fijjmi rë 
aisxmlre hansp najël rjerëp nëp tenpike rë isldpajigjqhke dhe 
ipwerapil e dejegacimlir qi baqhiënslërmp rë faqhixkir286. Kjm bëpi 
oë dejegacimli iarmjii rë xbpiqre lë imknpmkiq: r’i kbalre rë 

                                                 
284  Z. SIMONI., vep.cit., 375 - 376. 
285 E. HOXHA, vep. cit., 159 - 160. 
286 AQSH., Fondi. nr. 890, 1950, dos. 830, 17. 
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fqhehra jidhjer ke Sejilë e Sheljrë na i bëpë nublike, por as kjo nuk 
iqhre e kjafrseqhke nëp dejegacimlil oetepirap, i ciji i kbwjji 
biqediker ke iëpcëlike ldaj Sejiqë që Sheljrë, dsie e aisxsap 
edhe arë qi baqhiënslërmpe rë faqhixkir.  

Dejegacimli iarmjii s rëphmo lga legmciarar nëp r’s imlqsjrsap ke 
baxël, keq alërapëte rë që cijëq iiqhre kjafr naiëlaoëqi. Beplapd 
Shjjais, edhe nqe qhskë i kmqhsap, npalmi rë bëlre hanil e napë 
nëp lëlqhipikil e qrarsrir, rë haprsap qinaq qiekëq që 
napanëpgarirsp lga oetepia, nmp s npekrmi beqikrapëte qe dm r’i 
mbante nepqmlajiqhr jidhjer ke Sejilë e Sheljrë287. Statuti 
isfixmlre asrmlmkilë mpgalixseqe rë Kiqhëq iarmjiie bpelda 
teldir dhe ia iajmlre imknerelcar e Panëq ljë mpgali rë pi, 
Apoineqhitiqë që japrë iarmjiie, ke qeji lë Shimdëp. Në rë, bëlil 
njeqë rë gjirhë npejarër e japrë rë dimoexëq qhoinrape. Kpwerap i 
imkslirerir iarmjii bëhej Apoineqhiti i Shimdpëq, i ciji ksld rë 
teldmqre nëp kbajrjel e kappëdhëliete ke ilqrirscimler alajmge 
jaqhrë teldir. Srarsri i pi e jejmlre Kiqhël iarmjiie rë psalre rë 
mirat e saj dhe rë ipwelre fsliqimler e qaj lë teld.  

Sinaq lelir 1 rë qrarsrir “Kiqha iarmjiie e Shoinëpiqë ia iapairep 
imkbërap, ëqhrë ljë nepqml jspidii dhe nëpfqhil rë gjirhë 
beqikrapër iarmjiië rë Shoinëpiqë. Ajm fpwkëxmher lga napiker 
ferape rë Kiqhëq bmrëpmpe iarmjiie, rë rhekejsap npej Jexsq Kpiqhrir, 
lël dpejrikil ferap rë Panëq, rpaqhëgseq i nsqhrerir rë anmqrsjjir 
Pjerëp. Ajm lsi kbal ke Panël aqljë jidhje rë jjmjir mpgalixseq, 
eimlmkii anm nmjirii”. Kw lel nëpkbjedh kë që kipi kappëteqhjel 
e arritur dhe sanksionon parimin: Kisha katolike shqiptare ka 
iapairep imkbërap, nmp qidmomfrë, beqikrapëte iarmjiië qhoinrapë s 
ljiher e dpejra rë fpwkëxmhel lga napiker e Kiqhëq iarmjiie 
bmrëpmpe. 

Dsie pirheiqsap qe oëjjiki i Kiqhëq iarmjiie qwlml dpirël e Hwjir, 
qhnërikil e qhniprpate dhe rë kipël qhniprëpmpe rë nmnsjjir, qrarsri 
pinpmdhmlre qiekël e napafabpiisap lga jigji. Ppa, freqa dpejrsap 
owrerapëte nëp beqliiëpi ldaj qhrerir qhoinrap; qhrpipja e 
jspidiiqimlir rë iiqhëq terëk bpelda reppirmpir rë qhrerir; qhrerëqi 
shoinrape e derwpseqhke nëp rë gjirhë fsliqimlapër iiqhrapë dhe 
dpejrseqir e isjrir; nëpdmpiki i gjshëq qhoine gjarë cejebpikir rë 

                                                 
287 A. SHAHU, vep. cit.,. 360. 
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pirete ferape, nmp edhe nëpdmpiki i jariliqhreq nëp iiqhël e pirir 
jaril lë Shoinëpi. Pëp ipwepjel e tenpikrapiqë që qaj, Kiqha katolike 
i lëlqhrpmhej jigjir rë Hwjir dhe jigjete rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, 
Kmdir ialmlii rë iiqhëq iarmjiie bmrëpmpe, ke isqhr oë diqnmxirar e 
iërij Kmdi rë kmq biel ldeqh ke jigjer e qhrerir qhoinrap, ke peldil 
publik dhe me zakonet e mira. 

Me dmpëxikil e dpejrikir rë Kiqhëq iarmjiie, Apoineqhitiqë që 
Shimdpëq, oë kbsjmlre fsliqimler kë rë japra rë ijepir, iëqaj i 
jildre derwpa rë psalre rë nanpeisp slireril dmgkarii, jigjer dhe 
rpadirar e Kiqhëq iarmjiie rë Shoinëpiqë; rë dpejrmlre dhe 
administronte dimoexar; rë nëpisjdeqej nëp nëpgarirjel e ijepir 
iarmjii lënëpkjer hanjeq që qekilapete, rë cijër ksld rë 
lgpiheqhil dhe adkiliqrpmheqhil lë baxë rë ppegsjjmpeq që 
kiparsap lga Këqhijji i Miliqrpate; rë njmrëqmlre bijalcil e iiqhëq 
dhe rë adkiliqrpmlre naqspirë e qaj; rë npalmlre qsbtelcimler e 
qhrerir; rë nëpisjdeqej nëp bmrikil e jerpate naqrmpaje, rë petiqrate 
dhe jibpate ferapë dhe nëp nëpgarirjel e ijepir iarmjii, lë nëpnsrhje 
ke dmgkar dhe jigjer e qheljra dhe ke jegjiqjacimlil e Rensbjiiëq 
Popullore rë Shoinëpiqë. 

Apoineqhiti ekëpmlre ineqhitiljrë dhe fsliqimlapër e rjepë rë 
japrë, rë cijër kiparmheqhil lga Këqhijji i Miliqrpate. Ekëpiki i 
ineqhitiljte dhe apoineqhitiljte rë pilj bëhej lë npali rë 
apoineqhitir anm ineqhitir oë asrmpixmhej lga apoineshkvi katolik 
qhoinrap, lë baxë rë dmgkate ferape qi dhe ke kiparikil e Këqhijjir 
rë Miliqrrave. 

Ppmcedspa e ekëpikir rë ijepiiëte qhiairmi nëpnjaqjel kë rë fmprë 
keq qhrerir qhoinrap dhe Kiqhëq iarmjiie, naqi oetepia iëkbëlgsjre 
lë firikil e që dpejrëq nëp kiparikil e ekëpikete dsie i jëlë 
Sejiqë që Sheljrë terëk ‘beiikil’ nëp rë nëpxgjedhspir lga Kiqha 
qhoinrape, dsie e imlqidepsap iërë rë fsldir ljë Kiqhë imkbërape 
oë e cairmlre hiepapiilë e ter lënëpkjer xgjedhjete. Nga ala 
rjerëp, naja iarmjiie lsi hiore dmpë lga jidhjer hiepapiiie dhe 
ljihre tjefqhkëpilë e lmpkate rë që dpejrëq ialmliie. Kmlfjiiri 
dsiej na xgjidhje, nmp oetepia ia rë gjirhë tsjjleril nëp r’i dhëlë 
xgjidhje iërij npmbjeki, ao qa teldmq r’s iëpimjë ldihkë dhe 
iëqhijjik “qhmiëte qmtjeriië”288. 

                                                 
288  Shih teldikil e qeiperapiqë që imkirerir oeldpmp rë PPSH-që, darë 22 dhjermp 
1950, firmosur nga Enver Hoxha: 1950: Vendim 245, Mbi komunitetet fetare, 

http://vargmal.org/dan2293
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Me caktimin e qarqeve administrative289, s teldmq oë Apoineqhitia 
kerpmnmjire e Shimdpëq ksld rë kbalre jidhje ke imkslirerer 
ferape dhe ilqrirscimler qhrerëpmpe ke qeji jaqhrë teldir. Kërm lsi 
ksld rë iqhil kappëdhëlie tapëqie dhe aq lëlqhrpiki, lga 
pikënakja mpgalixseqe, eimlmkiie dhe nmjiriie, nmp 
baqhiënslseqe jidhsp ke çëqhrjer ferape dhe rë ldiolil ialajer 
xwprape rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, lë nëpnsrhje ke lelil 25 rë 
deiperjigjir nëp imkslirerer ferape, lp. 743, darë 27/11/1949. 
Fsliqimle rë rijja xhtijjmheqhil edhe lë baqhiënslik ke 

                                                                                                           
http://vargmal.org/dan2293, “1- Ppmjeirqrarsri i rperë i ijepir iarmjii bije lë 
isldëpqhrik ke jigjil kbi imkslirerer ferape lë lelil e rij rë 13-rë, is qinaq 
npmnmxikir rë ijepir iarmjii, gjepapiër e iiqhëq iarmjiie (tiiap ianirsjjapër dhe 
mitropoliti) zgjidhen nga kolfepelca e ijepir iarmjii, i napaqhrpmhel Panëq nëp 
imlfipkik dhe naqraj i napaoirel oetepiqë që Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë 
nëp anpmtik, ispqe qinaq jigjir rë imkslirerete ferape, iëra gjepapië, kbaqi rë 
zgjidhen nga konferenca e klerit katolik, i napaoirel oetepiqë nëp anpmtik dhe 
naqraj ksld rë iëpimjlë, lë ppsgël qhrerëpmpe, beiikil e Panëq. Neler e rjepa rë 
npmjeirqrarsrir nmrhsajqe rë gjirha najrmhel njmrëqiqhr ke jigjil kbi imkslirerer 
ferape. Pëp rë xgjidhsp çëqhrjel e nëpkbajrjeq që lelir 13-rë rë npmjeirqrarsrir rë 
rperë rë iiqhëq iarmjiie, ëqhrë iëpisap kejriki, lë fmpkë iëqhijjiki, i qhmiëte 
qmtjeriie. Nga nsla e bëpë lga mpgaler e napriqë dhe Sigspikir rë Shrerir lë 
pperher ke nmnsjjqi iarmjiie, ëqhrë qhiairsap ljë nëpçapje lë gjepapiër e klerit 
iarmjii, gjë e cija ldmdh nëp hepë rë napë lë imlfepelcël e fsldir rë iarmjiiëte, 
isp s kmp lë diqisrik npmjeirqrarsri i rperë i rwpe lga rë 56 npifrëpiljrë, 21 
qhfaoel nëp npmnmxiker e oetepiqë”.  

Pëprej iërij paqri rë teçalrë, qadm i pëldëqiqhëk, ppjedha e lgjapjete la fjer nëp 
jidhjer dhe ljë baqhiëpeldik rë ksldqhëk rë nmjiriiate ferape keq qhoinrapëte 
dhe qmtjeriiëte. Mappëdhëlier ldëpnpirel ke npiqhjel e jidhjete ke Mmqiël naq 
imlgpeqir XX rë PKSS rë tirir 1956. Dmiskelri fjer, gjirhaqhrs, nëp nëpçapjer oë 
qhiairml nmjiriia nepqeisrseqe e oetepiqë që bpeldqhki ijepir, i ciji lsi 
qhoerëqmhej terëk nëp faril e rij terjai, nmp nëp rë apdhkel e beqikir iarmjii lë 
qhmoëpilë qhoinrape, oë nm iëpcëlmhej qepimxiqhr lga nmjiriiar oetepirape. 
289 Aso kohe, Kiqha iarmjiie e Shoinëpiqë nëpbëhej lga iërm dimoexa: Apoineqhitia 
e Shimdpëq ke lë ipwe ljë apoineqhiët kerpmnmjir; Apoineqhitia e Dsppëqir e 
dpejrsap lga ljë apoineqhiët ke qeji lë Dsppëq; dimoexa e Lexhëq, e dpejrsap lga 
ljë ineqhiët ke qeji rë nëpimhqhke lë Kajjker; dimoexa e Sanëq, e dpejrsap lga 
ljë ineqhiët ke qeji lë Nëlqhar; dimoexa e Psjrir (qmr e baqhisap ke arë rë 
Shimdpëq), e dpejrsap lga ljë ineqhiët ke qeji lë imdpël e qhël Gjepgjir; abacia e 
Nsjjisq, lë Mipdirë, e dpejrsap lga ljë ineqhiët ke qeji lë Opmqh.Në kslgeqë rë 
apoineqhtiljte dhe ineqhitiljte, teldil e rwpe e xilil tiiapër. Apoidimoexar dhe 
dimoexar dpejrmheqhil dhe adkiliqrpmheqhil lga rirsjjapër e rwpe, lël 
jspidiiqimlil e rë cijëte iqhil rë gjirhë ijepiiër iarmjiië oë sqhrpmlil funksionet e 
rwpe bpelda reppirmpir rë dimoexate. 

http://vargmal.org/dan2293
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njeqëkappjel e tiiapëte rë nëpgjirhqhëk, rë ialcejapëte, rë 
iëqhijjrapëte dhe rë xwprapëte rë rjepë rë ialcejapiqë rë xgjedhsp 
npej ineqhitir. Në tijik rë qrarsrir rpajrmheqhil faksjjirë dhe 
juridiksioni i tyre si dhe derwpa e faksjjirapir i ciji, aqhrs qi i gjirhë 
ijepi, dshej rë kmq kaprmhej. Vëkeldje e teçalrë s isqhrmhej 
spdhpate ppegsjjrapë nëp keqhisj dhe fekpa, e qidmkmq spdhpir 
fpalçeqial oë qhihej qi qrpsirspa kë e oëldpseqhke e Kiqhëq 
iarmjiie lë Shoinëpi.  

Ilrepeq rë teçalrë napaoeqil lmpkar jidhsp ke filalcikil e isjrir. 
Paqspia e iiqhëq nëpbëhej lga rë gjirha rë kipar e apoineqhitite 
dhe faksjjite dhe ldahej, aqhrs qi rei imkslirerer e rjepa, lë 
naqspi rë isjrir, is nëpfqhiheqhil rë kipar lë qhëpbik rë oëjjimeve 
ferape dhe lë naqspi rë xaimlqhke, e cija nëpbëhej lga rë kipar 
karepiaje nëp kbajrjel e iiqhëq, rë nepqmlejir adkiliqrparit dhe 
qhëpbweq. Mbapëqhriki, qhirja dhe adkiliqrpiki i naqspiqë ferape, 
imlrpmjji dhe tepifiiiki i rij, aqhrs qi nëp isjrer e rjepa, dsher rë 
iqhil lë nëpnsrhje ke diqnmxirar jegjiqjarite lë fsoi, ke 
ppegsjjmpel e nmqaçke kbi adkiliqrpikil e naqspiqë që iiqhëq 
iarmjiie rë Shoinëpiqë (oë npirej rë haprmhej) dhe ke diqnmxirar e 
Këqhijjir rë Miliqrpate. Shnelxiker nëp kbajrjel e isjrit dhe 
ipwepjel e qhëpbeqate ferape dshej rë hioeqhil ke imlrpibsril 
tsjjlerap rë beqikrapëte, rë apdhspar lga naqspia e iiqhëq dhe ke 
qsbtelcimler e qhrerir. Shreri kbëqhreqre nsqhreril diqinjilmp rë 
ineqhitiljte kbi ijepil, nëpcairmlre ldapjel adkiliqrpative, 
fmpkël dhe qrpsirspël e tsjate. 

Srarsri s haprsa dhe kiparsa lë kbjedhjel e nëpgjirhqhke rë ijepir 
iarmjii qhoinrap, kbajrsp ke 26 oepqhmp rë tirir 1951, lë Kspiel e 
Apoineqhitiqë kerpmnmjirale rë Shimdpëq, qinaq napikete dhe 
diqnmxirate rë nëpgjirhqhke rë që dpejrëq ialmliie lë nëpnsrhje ke 
diqnmxirar e Ksqhrersrëq që Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë dhe 
rë deiperjigjir kbi imkslirerer ferape. Arw s nëpcairsa këlwpa 
qinaq që cijëq Kiqha iarmjiie e Shoinëpiqë ppegsjjml, dpejrml dhe 
adkiliqrpml çëqhrjer e qaj ferape dhe qe qrarsri hwl lë fsoi naq 
kiparikir rë napjakelrir rë Rensbjiiëq Pmnsjjmpe rë Shoinëpiqë290.  

                                                 
290  Srarsri s kiparsa lga napjakelri ke deiper lp. 1322, rë darëq 30 imppii 1951, s 
firmos nga presidenti i parlamentit Omer Nishani dhe nga sekretari Sami Baholli. 
Gazeta Zyrtare nr. 25, 14 shtator 1951, 795 – 800. 
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Ndpwqhiker oë bëlë imkslirerer ferape kbi qrarsrer e rwpe gjarë 
tirir 1950, edhe nqe e isfixmlil ldjeqhëk tenpikrapilë, s jejmlil 
arwpe rë psalil ljëfapëqmj rë kipar e rwpe. Ëqhrë niiëpiqhr iëpcëliki 
i xhteqhjeq npej rë gjirha rë kipate, oë e qhrwl Kiqhël iarmjiie rë 
Shoinëpiqë rë haprmjë qrarsril e ter dhe iw ëqhrë ljë rpegseq i 
tëprerë i ljmhjeq që oëldpseqhkëpiqë që fmpkate rë peja rë qhrerir. 
Gjirhqeqi, jm kë napë qe ke 3 gsqhr, oetepia bmrmi tepqimlil e 
qrarsrir rë fipkmqsp, raqhkë lë dsapr e qaj dhe e napaoiri lgjapjel qi 
ljë qsiqeq rë fmpcate npmgpeqiste rë napriqë imksliqre dhe qi 
ksldje e fmpcate npanaliie rë ijepir dhe rë Kspieq pmkaie. Kjo e 
qhrws imkslireril iarmjii qhoinrap rë kbpmlre oëldpiker e tera. 
Një njeqë e rij nmhmlre qe iqhre kaqhrpsap dhe qe reiqri i qrarsrir 
iqhre kmdifiisap na dijelilë e rwpe291. Të rjepë nmhmlil qe ljë njeqë 
e ijepir iarmjii iiqhre pëlë lë imknpmkiq ke oetepilë, liqsp lga 
npekriki i Beplapd Shjjaisr nëp r’i kbajrsp nepqmlajiqhr jidhjer ke 
Sejilë e Sheljrë292.  

Në gjeldjel e qmrke ksld r’s pefepmheki terëk bspikete 
apiitmpe qhoinrape, dsie kmq i ljmhsp arm rë Variialir, nmp lëqe 
qhmhik ke tëkeldje hiqrmpilë e teldete rë rjepa imksliqre qi lë 
Espmnë, aqhrs edhe lë Axi, dm rë tëkë pe nmjiriia rë lgjaqhke rë 
qhrerete qmciajiqre, oë npmdhsal nm arm pexsjrare qi lë Shoinëpi293. 

                                                 
291  E. JAQUES., vep.cit., 104, 504. 
292  A. SHAHU, vep. cit., 503. 
293 Qetepirë imksliqre jalë nëpnjeisp rë rhekejmjlë Kiqha iarmjiie imkbërape lë 
diqa telde is arm oetepiqlil, qi lë Hslgapi, aqhrs edhe lë diqa Rensbjiia lël 
dmkilikil Rsq, qi lë Lirsali erj. Kjm nëpnjeije dha pexsjrar lë Çeimqjjmtaii, is 
napria imksliqre teldaqe npmkmtmi dhe kbëqhreri jildjel e ljë “Aiqimli iarmjii 
oetepirap” ke oëjjikil e qhnajjsp oë rë ipijmlre ljë iiqhë imkbërape rë qhiënsrsp 
lga dipeiritar e Variialir. Rperh iëqaj, shih: A. DE OTO, S.. PRIBYL, Analisi delle 
relazioni tra Stato e chiese nell'ex-Cecoslovacchia e nell'odierna Repubblica ceca. 
La lsmta jegge il karepia di chieqe e qmcierà pejigimqe, il “Ij Dip. Eccj.”, l.1/2004, 
23; A. REBICHINI, Chieqa, qmcierà e Srarm in Cecoslovacchia, 1948-1968, Padova, 
1977, 36. Mbi fmpkikil e ljë iiqhe ijaldeqrile oë iëpimlre rë psalre jidhjer ke 
Rmkëq, qhih: A. DE OTO, Diritto e religione nella Repubblica ceca e in Slovacchia, 
Libeprà di cmqcielxa e ditepqirà di annaprelelxa pejigiosa nell'Est Europa, (a cura 
di Cikbajm G., Bmrri F), Bmjmgla, 2008, 205 qq. Një nmjiriië e rijjë s bpairiq, qi nëp 
qhiai rë qhrepnëqiqë që pexsjrarete, aqhrs dhe nëp ldpwqhiker e nmjiriiëq psqe, rë 
lvirspa lga Aldpew Gpmkwim, Miliqrëp i jaqhrëk i aqaj imhe, i ciji iëkbëlgsjre 
lë bildjel e rij qe dshej iëpisap ljë kappëteqhje ke Sejilë e Sheljrë.Ka gjaqa oë 
ipijiki i iiqhëq iarmjiie imkbërape, rë ierë naqsp pexsjrar lë Kilë, gjë oë taxhdml 
rë fsliqimlmjë edhe qmr e iëqaj dire. Edhe nqe e kmhsap lga Sejia e Sheljrë dhe 
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Dsie nëpfirsap lga ldapja e naqspiqë që imkslirerete ferape lë rë 
kipa nëp isjril dhe rë kipa rë nëpgjirhqhke, oë s nëpiiqlil iërwpe 
imkslirerete, qhreri fijjmi imlfiqiikil dhe qhrerëxikil gpadsaj rë 
tyre294.  

Mbëppijlë imhë, is tiher pe ljë pëlie e lgadajrë nmp e 
taxhdseqhke e pmjir rë imkslirerete ferape, depi lë tiril 1963, isp 
lënëpkjer ljë deiperi, nëpcairmhel lmpkar qhrëplgseqe nëp 
tenpikrapilë e imkslirerete ferape295, duke e modifikuar 
nëpkbajrjel e deiperir nëp imkslirerer ferape rë tirir 1949. Kërm 
kaqa, isjkmjlë ke deiperil fakëieo rë tirir 1967, i irhwep raqhkë 
lë jigj, qinaq rë cijir qhfsoixmhej keljëhepë deiperi i tirir 1949 nëp 
imkslirerer ferape dhe rë gjirhë qrarsrer e imkslirerete ferape rë 
npaliqhke lë Shoinëpi296.  

                                                                                                           
lga Pana, ajm i kbal jidhjer ke hiepapiilë ijaldeqrile iarmjiie. Shih: B. K. F 
LEUNG. e W.T LIU, The Chinese Catholic Church in Conflict: 1949-2001, Boca 
Raton, FL, Universal Publishers, 2004. 
294 Bël nëpjaqhrik teldiki lp. 26, darë 10/01/1953 i iëqhijjir rë kiliqrpate, i ciji 
teldmq r’i irhejë iiqhëq iarmjiie ljë njeqë rë naqspite rë imlfiqisapa lë tiril 
1946, na fapë dëkqhnëpbjiki. Mipariki i qrarsrir rë Kiqhëq iarmjiie dëqhkmlre qe 
ipepër e iërij beqiki ferap iiqhil teldmqsp r’i qhëpbelil ke beqliiëpi çëqhrjeq që 
imkslirerir, na dëkrsap ilrepeqar e qhrerir. Ppaldaj qhihej ke jetepdi rë kbahej 
ljë oëldpik qa kë i diqnmlseqhëk, nëp rë rhejjsap rë çapël bpelda iiqhëq 
katolike. 
295  Deiper lp.3660, darë 10.4.1963 Mbi diqa ldpwqhike lë deiperil nr.743 
26.11.1949 “Mbi komunitetet fetare” Në deiperil lp.743, darë 26/11/1949, 
kiparsap ke jigjil lp.773, darë 16.1.1950 “Kmkslirerer ferape” bëheqhil iërm 
ldpwqhike: 1. Papagpafi i napë dhe i iarëpr, leler 7 rë rë cijëte jalë kmdifiisap qi 
kë nmqhrë: “Kmkslirerer ferape, ksld rë mpgalixmjlë airitirere nëp rë cijar qhreri 
dsher rë janë kiparikil e ter. Kjm bëher lënëpkjer kiparikir rë qrarsrete rë rwpe 
lga ala e Këqhijjir rë Miliqrpate. Njmhja e imkslirerir ferap ksld rë qhfsoixmher 
lga Këqhijji i Miliqrpate, lëqe tenpikarpia e iërij imkslireri ia qhiejsp jigjer e 
sistemit juridik dhe zakonet e mira. 2. Neli 30 s kmdifiisa qi kë nmqhrë: 
“Qeldpar e imkslirerete ferape nëpcairmhel lga Këqhijji i Miliqrpate”. Shtrirja e 
kadhe e imlrpmjjir rë oetepiqë kbi imkslirerer, i të iërm lël tapëqilë e njmrë rë 
tsjjlerir rë eixeisritir dhe i jë dmpë rë jipë oetepiqë nëp risppjel gjirhljë lë ppirje 
rë rë dpejrate rë rwpe, çia çml lë qhiëpkmojel e tenpikrapiqë që imkslirerete 
fetare. 

 Cfr.: http://licodu.cois.it/586/view 
296  Il Dekper lp. 4337, 13.11.1967 “Mbi qhfsoixikil e diqa deiperete” emanato ai 
sensi dell'articolo 58, comma 6, della Costituzione del 1946 abroga, entrando 
immediatamente in vigore, i Deiperi lp. 743, 26.11.1949 “Mbi komunitetet 
fetare”, qiç ëqhrë ldpwqhsap ke dekretin Nr. 3660, 10.4.1943; dekreti nr. 1064, 
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Mipariki i iërij deiperi s bë lënëpkjer lelir 58, niia 6 rë 
Ksqhrersrëq që tirir 1946 dsie i napanpipë jigjir rë pi isqhretues nr. 
5506, darë 28. 12. 1976. Neli 37 i iëqaj Ksqhrersre qhnajj areixkil e 
qhrerir, qi rinap dajjseq i Shoinëpiqë imksliqre, ldëpimhë oë lë 
lelil 55 ldajmher tenpikrapia dhe terë eixiqrelca e rë gjirha 
komuniteteve me karakter fetar297. E gjirhë ijm i han ppsgë 
nepqeisrikir ferap, gjarë rë cijir qhnëpbëhel rë gjirha qrpsirspar e 
imkslirerete ferape, naqspirë e rwpe imlfiqimhel dhe gmdilar e 
isjrir kmdifiimhel nëp qhëpbike rë ldpwqhke. Madje, edhe jipia 
terjaie nëp sqhrpikil e feqë ldajmher, dhe qhnëprhel ljë 
npmnagaldë areiqre na fpe dhe e naqipsnsjjr oë lgpe ljë ppjer 
qhrwnëq ldaj çdm fmpke npairiiiki dhe qhnpehjeje rë beqikir298. Kjo 
jiljë nëpfmpcmher lë tiril 1977, ke kiparikil e Kmdir rë pi Pelaj, 
leli 55 i rë cijir napaqhiiml dëlikil lga rpe depi lë dhjerë tjer nëp 
rë gjirhë ara oë bëjlë npmnagaldë ferape, npmdhmjlë, qhnëpldajlë 
anm psajlë qhipike ferape299. Papajejiqhr ke ppëljmqjel e 
nëpqhnejrsap rë pegjikir dhe ixmjikil ldëpimkbërap gjirhljë lë 
ppirje rë teldir, qhrmher qhrwnja ldaj çdm airitireri ferap dhe terëk 
ljë njeqë e ijepir kbijerml lë ekigpik, nmp tëqhripëqirë qhrmhel 
nëp arm imkslirere ferape oë lsi kappil ldihka dhe kbëqhrerje 
lga jaqhrë dhe aqisqh lsi i ldihkml nëp rë psajrsp rpadirar anm 
nëp edsiikil dhe fmpkikil e dpejrseqte rë pilj rë feqë. 

                                                                                                           
4.5.1950 “Mbi anpmtikil e qrarsrir rë imkslirerir kwqjikal qhoinrapë”; deiperi 
lp. 1065, 4.5.1950 “Mbi anpmtikil e qrarsrir rë iiqhëq asrmoefaje rë Shoinëpiqë”; 
deiperi kp. 1066,4.5.1950 “Mbi aprovimin e statutir rë imkslirerir beiraqhial 
qhoinrapë”; deiperi lp.1322, 30.7.1951 “Mbi anpmtikil e qrarsrir rë iiqhëq iarmjiie 
rë Shoinëpiqë”, çfsoixmhel.. 
297  Neli 37. “Shreri lsi ljeh aqljë fe dhe nëpipah e xhtijjml npmnagaldël areiqre 
nëp rë ppëljmqsp re ljepëxir bmriuptimin materialist shkencor”. Neli 55 “Ndalohet 
ipijiki i çfapdm mpgalixare ke iapairep faqhiqr, alridekmiparii, ferap dhe 
alriqmciajiqr”. Ndalohet verpimtaria dhe propaganda fashiste, antidemokratike, 
jsfrëlvirëqe, qi edhe lvirja e sppejrjeq imkbërape e racore. 
298  Vedi: H. HULUSI, Ateizmi shkencor, SHBLU, Tipalë, 1983; G. ILJAZ, 
Venpikrapia peaiqimlape e ijepir iarmjii lë fsqhël e apqikir, Tipalë, 1978. 
299 Teiqri i lelir 55 pikepp fjajë nëp fjajë lelil 55 rë isqhrersrëq që tirir 1967 dsie 
fsrsp kaqël e dëlikir nëp qhiejëqir e jigjir. Neli 55 “Kpijiki i çdm jjmj mpgalixare 
me karakter fashist, anti-demokratik, fetare dhe anti-qmciajiqr ëqhrë e ldajsap.  
Aktivitet fashiste, anti-dekmipariie, ferape, jsfrë-lvirëqe dhe alri-socialiste si 
dhe nxitja e urrejtjes imkbërape dhe pacmpe”. 
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Nga ala rjerëp, pegjiki qhoinrap lsi lgsppml ra napaoeqë terel qi 
teldi kë padiiaj dhe imhepelr keq teldete qmciajiqre, lë xbarikil 
e jiljëq që kapiqixëk-jelilixkir, gjë oë e fpwkëxml rë iëpimjë 
nëjoikil e jëtixjete rë piliqë, oë naq tirir 1968 nm rpmldisnin 
eisijibpar nmjiriië rë teldete rë Espmnëq. Gpsner e tmgja fijm-
qhoinrape oë iqhil ipijsap lë diqa telde, npexalrmheqhil qi 
mpgalixara rë kaqëq dhe sqhoelil lë Shoinëpi bildjel nëp 
eixiqrelcël e ljë bmre oë nm peld dpejr imkslixkir dhe areixkir rë 
shterir, isp lë rë tëprerë qhfaoja e ipixëq që beqikir ferap jidhej kë 
qhskë ke npmceqer e qheisjjapixikir rë qhmoëpite nepëldikmpe, 
ke imlqskixkil, oë aq oë ljihej lga qhmoëpia qhoinrape, dsispi 
iërm kjafr kë rë ppexiiqhke nëp beqikil qeqa npmnagalda areiqre e 
pegjikir jildmp dhe nmjiriia ppëlseqe e xbarsap kbi mpgalixarar dhe 
nepqmlejil ferap lë iërm telde. Madje, lë qhskë paqre, nepqeisriki 
ipijml efeiril e isldëpr, ppir njeqëkappjel dhe qhrwl ljë njeqë rë 
kadhe rë ljepëxte ra jidhil nëpiarëqilë e rwpe ferape ke oëldpiker 
e rwpe nmjiriie isldëp pegjikir.  

Me nsqhrikil e Çeimqjjmtaiiqë, s qhfpwrëxsa relrarita e fsldir e 
pefmpkëq që rë kajrëq që qhrerete rë Espmnëq Lildmpe300, nëp r’s 
ldjeisp lë ipwe rë tirir lga nmjiriia e Gjepkaliqë Pepëldikmpe, e 
cila gjeti mbëqhrerjel e nmjiriiate alajmge rë Kiqhëq iarmjiie.  

Is han ppsgë ljë ppjeri rë ldëpjiisap kappëdhëlieqh dinjmkariie rë 
Sejiqë që Sheljrë ke telder e bjjmisr qmtjerii, s lëlqhipsal 
kappëteqhje dhe s bëlë raiike lë fpwkël e jëqhikete rë 
ldëpqjejja. Këqhrs, Kiqha iarmjiie ia dmji rë kbpmjë beqikrapër e ter 
lë telder e Espmnëq Lildmpe. Në iërm isqhre, s ilasgspsa ke 3 
imppii 1973 Kmlfepelca e qigspiqë dhe e baqhiënslikir lë Espmnë. 

                                                 
300 Lsfra e aqhnëp dhe e naldëpnpepë e iëqhijjete rë nslërmpëte lë Pmjmli, 
ipwelgpirja hslgapexe e tirir 1956 dhe që fsldi pefmpkar oë iapairepixmlil 
iëpieqar e imksliqrëte nmjaië, naqowpmlil ljë rpalfmpkik “kajraq” rë 
sistemeve politiie rë iërwpe teldete. Ssjki i qmtjeriiëte dëqhkml naksldëqilë 
e pefmpkikir rë iërwpe pegjikete nmjiriie. Qetepia qhoinrape, e kbersp ipweiënsr 
qrajiliqre, i qheh iërm lgjapje qi ldiiik rë ianirajixkir, nmp dsie kmq naqsp 
kontakt me territorin e kontrolluar lga telder e nairir rë Vapqhatëq, ëqhrë e 
terëdijqhke qe lsi ia nqe r’s dpsher ppexioete rë rijja. Lidhsp ke nëpnjeijer e 
pefmpkikir rë që kajrëq lë pegjiker e Espmnëq Lildmpe, qhih: A. BABEAU, Les 
conseils ouvriers en Pologne, A.Colin, Paris, 1960; B. NAGY & J.J MARIE Pologne-
Hongrie EDI, Paris, 1956; M. ZANARINI, La rivoluzione ungherese, Arianna ed, 
Bologna, 2008; L. MAGRI, Il sarto di Ulm, Il Saggiatore, Milano 2009; A. FRIGERIO, 
Budapest 1956. La macchina del fango. Edd. Landau, Torino 2012. 
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Shoinëpia ëqhrë e terkja ldëp telder espmniale, baqhië ke 
Aldmpël, oë lsi kappil njeqë dhe ke 1 gsqhr 1975, rpidhjerë e neqë 
ipepër e qhrerete dhe rë oetepite rë npaliqhëk arw, fipkmqil lë 
Hejqili airil filaj rë CSCE-që. Meq fipkërapëte iqhre edhe Sejia e 
Sheljrë, ldëpimhë oë Shoinëpia kberer qëpiqh jaqhrë301. 

Ixmjiki i Shoinëpiqë ëqhrë i njmrë, ldaj jsfra e qaj isldëp feqë dhe lë 
fatmp rë areixkir rë qhrerir dsher rë nëpbajjer ke ljë hanje gjirhljë 
e kë rë kadhe rë teldete rë Espmnëq Lildmpe dpejr jipiqë ferape dhe 
fpwkëq që rmjepalcëq. Gjirhqeqi dshej npirsp tdeija e Eltep Hmvhëq 
lë npijj rë tirir 1985, apdhja lë nsqhrer e ldjeiëqir rë rij, Rakix 
Ajiqë, dhe ljë ldpwqhik i gjeldjeq nmjiriie ldëpimkbërape, nëp rë 
napë ljë fpwkë qadm rë taiër rmjepalce isldpejr feqë, oë qhiimhej 
lga sdhëheoëqi i pi qi “çëqhrje npitare, fakijjape"302.  

                                                 
301 Lidhur kë iërë, qhih alajixël e derajsap dhe qhreppseqe rë Gimtalli Bapbepili-
r, ljë npej npmragmliqrëte rë Kmlfepelcëq që Hejqiliir qi dhe ljë npej qrsdiseqte 
kë rë këdhelj rë çëqhrjete kbi jipilë ferape lë telder e Lildjeq, gjarë nepisdhëq 
komuniste: La politica dej diajmgm. Le capre Caqapmji qsjj’Oqrnmjirii taricala (a 
cura di Giovanni Barberini), Bologna, Il Mulino, 2008; G. BARBERINI, Pagine di 
storia contemporanea. La Santa Sede alla Conferenza di Helsinki, Cantagalli 
Editore Siena 2010; ID. Pagine di storia contemporanea. La Santa Sede alla 
Conferenza di Helsinki, Cantagalli Siena, 2010; ID, L'Ostpolitik della Santa Sede. 
Un dialogo lungo e faticoso, Bologna, Il Mulino, 2007; ID., Aj di jà dejja cmprila di 
ferro. Ricordi di un viaggiatore solitario, Volumnia Perugia, 2005 ID., La jibeprà di 
pejigimle lej npmceqqm di dekmcparicixxaximle degji Srari dejj’Espmna celrpaje ed 
orientale, in S. FERRARI – W. COLE DURHAM JR. – E. A. SEWELL, Diritto e religione 
lejj’Espmna nmqr-comunista, Bologna, 2004, pp. 9-30; ID., La jibeprà pejigimqa 
lejj’Espmna celrpm-orientale, Dipirri skali e jibeprà pejigimqa, (a cura di Vittorio 
Possenti) Rubettino, Soveria Mannelli 2010, 117 ss.; ID., L’ibeprà di pejigimle 
lejj’Espmna celrpm-orientale. Spunti di riflessione, . Libeprà pejigimsa e diritti 
skali lejj’Eqr Espmna, (a cura di G. Cimbalo e F. Botti), Bononia University Press, 
Bologna, 2008. 141. Të qhihel, gjirhaqhrs, qrsdiker e qhskra dhe rë twepa rë 
Giovanni Barberini-r, jidhsp ke çëqhrjer e jegjiqjacimler lë fsqhë rë feqë nëp 
vender e Espmnëq Lildmpe, qhiënsrsp lga: Pubblicazioni di Giovanni Barberini, 
Scritti in onore di Giovanni Barberini (a cura di A. Talamanca e M. Ventura), 
Giappichelli Editore, Torino 2010, XXXIII – XLIV 
302 Rakix Ajia, naq ljë nëpisqhriki rë gjarë lë hajjiar e napriqë që nslëq që 
Shoinëpiqë, lë tiril 1991, bëher ipes i qhrerir. Paq tdeijeq që Eltep Hmvhëq, lë 
tiril 1985, bëher qeiperap i napriqë. Edhe nqe qhnajji beqliiëpi ldaj ppsgëq që 
napaapdhëqir rë rij, i jëqhmi ppsgë ljëfapë pefmpkixki rë lgadajqhëk, rë 
iapairepixsap lga decelrpajixiki eimlmkii dhe lga ldëpkappja e jipë e 
nslërmpëte qhoinrapë. Refmpkar e xbarsapa gjarë tirete 1985-1989 iqhil rë 
nakjafrseqhke nëp rë qhkalgsp qhiëpkmojel e qiqrekir eimlmkii. I pixgjedhsp 
lë ipwe rë qhrerir, naq xgjedhjete npeqidelciaje rë tirir 1987, rpe tjer kë tmlë, ke 
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Një ldëp kaqar e napa dmkerhëlëqe kepper lë tiril 1988 dhe ia rë 
bëjë ke asrmpixikil e ijepiiëte, lë ekigpik, nëp r’s irhwep lë 
Shoinëpi nëp sqhrpikil e fsliqimlete ferape, ljë qheljë dmbëqie ijm 
oë qhfaoer lga pegjiki i jmdhsp raqhkë. Areixki i qhrerir iiqhre 
dëqhrsap jm terëk nëp qhiai rë naafrëqiqë që çdm nmjiriie qhrwnëqe, 
qidmkmq isp ijm jidher ke jipilë e ldëpgjegjeq dhe rë keldikir, 
nmp nëp qhiai rë ppëlikir rë gjeldjeq eimlmkiie dhe rë çkikir 
rejer rë japrë oë qrpsirspa nepaldmpaie e URSS-që kbalre kbi tete. 
Eimlmkia nepëldikmpe iiqhre kappë ljë hmt rë qhnejrë 
rpalqfmpkiki oë e bëlre rë naksldsp kbajrjel e pirkir rë 
ldpwqhikir dhe rë ppegsjjate rë rpegsr. Pm aqhrs, xhtijjiki i 
komunikimit publik, marrja e programeve televizive nga Lindja, 
shtrirja gjithnjë e kë e kadhe e imksliiikir lënëpkjer ppjerete 
rejekariie, qmjjël kmdeje rë peja rë rpalqkerikir rë keqaxhir 
isjrspmp dhe oaqje ldaj ljë qriji rë pi jere, dsie e qjejjë gjirhljë e kë 
afëp idelë qe ljë qhmoëpi ldpwqhe ëqhrë e ksldsp.  

Shoinëpia, fajë nmxicimlir rë qaj gjemgpafii, lsi ksld r’i qhnërmlre 
kagjenqjeq që Pepëldikir, ldëpimhë oë eimlmkia e qaj e tapfëp dhe 
e degpadsap iiqhre kappë ppmisjjiqjel. Gjirhqeqi, nmjiriiar 
dekmgpafiie rë pegjikir iiqhil ldiisap lë ppirjel e nmnsjjqiqë, oë 
raqhkë nëpbëhej lga ljë kaqë e kadhe rë piljqh, kijëpa npej rë 
cijëte kmpël ppsgël e eiqmdir dpejr Irajiqë dhe Espmnëq, nëp qhiai 
rë ipixëq që qiqrekir nmjirii qhoinrap. Me heojel e isfijte, s 
piirhwel lë teld beqiker ferape. 

                                                                                                           
ipixël e kadhe oë nëpfqhis telder e Espmnëq Lildmpe, i jëqhmi ppsgë njspajixkir. I 
pixgjedhsp qëpiqh npeqidelr i Rensbjiiëq lë tiril 1991, dha dmpëheojel ke 3 npijj 
1992 naq firmpeq ejeirmpaje rë napriqë dekmipariie rë Shoinëpiqë rë rhekejsap lga 
Saji Bepiqha, ljë iqh imksliqr. I appeqrsap lël aisxël nëp imppsnqiml dhe i jipsap 
lga bspgs lë ksajil imppii rë tirir 1995, s dëlsa kë naq ke lëlrë tjer bspg. Jm 
na ilrepeq jalë isjriker e rij. R. ALIA, Jeta ime,Toela, Tipalë, 2010. 
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Kreu III 

 

Srila e kappëteqhjete: 

Shoinëpia piirheher lë mpigjilë 

 
Pëpkbjedhje: 3. 1. Rijildja e jipiqë që beqikir, e ldëpgjegjeq dhe e 
pluralizmit fetar. -3. 2. Ligji kbi qhmoarar jmfiriknpspëqe dhe 
qhfpwrëxiki i rij nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete ke isjrer. -3. 3. 
Veçalëria e kmdejir qhoiptar. -3. 4. Rijildja e Kiqhëq iarmjiie lë 
Shoinëpi. -3. 5.  Mappëteqhjer e daimpdëqiqë ke Kiqhël iarmjiie. 
Kmlfepelca Ineqhitlmpe e Shoinëpiqë haprml qrarsril e ter. -3. 6. 
Mappëteqhjer  e baqhiënslikir ke kwqjikalër Sslirë, Beiraqhial 
dhe Kiqhël mprmdmiqe asrmoefaje rë Shoinëpiqë. 

 
3. 1. Rijildja e jipiqë që beqikir, ldëpgjegjeq dhe njspajixkir ferap 

 

Rëlia e qiqrekete nmjiriie lë Espmnël Lildmpe bëpi oë, lë tiril 
1990, edhe lë Shoinëpi, gpsner ferape r’s piirhehel tenpikrapite rë 
rwpe dhe rë fijjmjlë rë riorganizohen303. 

                                                 
303  Kiqha iarmjiie, ajm Oprmdmiqe dhe Mwqjikalër Sslirë kappil ldihka lga 
qrpsirspar nëpiarëqe rë isjrir, rë cijar tenpmjlë lë litej ldëpimkbërap. Pmp, 
ldëpqa dw rë napar ksld r’i oaqel ljë ijepi rë fmpkëqsap raqhkë lë telder e rjepa 
dhe që lsi napaoer dajjike rhejbëqmpe lë fmpkikil isjrspmp dhe ferap jidhsp ke 
napiker e beqikete nëpiarëqe, ijm lsi ksld rë rhsher nëp kwqjikalër Sslirë rë 
cijër gjeldel nëpbajjë ljë ijepi rë hsaj nëp rpadirël iqjake qhoinrape, oë qhfaoer e 
moderuar dhe dialogseqe ke nepëldikil. Gjarë iëqaj nepisdhe ëqhrë qhskë e 
ldjeqhke këqwkja e nelerpikir iqjak, qidmkmq aqaj wahabita, lënëpkjer 
ijepiiëte rë fmpksap lë Ulitepqireril e Kajpmq dhe lë slitepqirere rë rjepa 
egjiptiane. Shih: X. BOUGAREL. – N. CLAYER, (sous la direction de), Le Nouvel 
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Me pëliel e pegjikir, s kiparsa ke darë 29 npijj 1991 jigji lp. 7.491, 
i ciji dm rë fsliqimlmlre qi Ksqhrersrë e nëpimhqhke, e cija 
nëpkbalre diqnmxirar rhekejmpe oë, qiç dëqhkml leli 44 i nm iërij 
jigji, dm rë kberej lë fsoi depi lë haprikil e Ksqhrersrëq që 
Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, npmjeir i ciji dm rë tihej lë xbarik lga ljë 
imkiqiml i teçalrë i ekëpsap lga Aqakbjeja Kmkbërape304. Në iërë 
imhë, i haner ppsgë tenpikrapiqë që naprlepirerir nëp npalikil e 
Shoinëpiqë lë Këqhijjil e Espmnëq dhe xë fijj baqhiënsliki i qhrerir 
qhoinrap ke Kmkiqimlil e Veleciaq nëp haprikil e Ksqhrersrëq që 
re305. Negmciarar haqil lë jm nai tëqhripëqi: xhtijjmhel kbjedhje rë 
ljënaqljëqhke oë qwlmjlë njmrëqikil e jigjir isqhrerseq rë tirir 
1991, lënëpkjer jigjir lë fsqi "Pëp diqnmxirar ipweqmpe 
kushtetuese", i ciji i qhrml rë napir ljë ianirsjj rë nmqaçëk jidhsp 
ke çëqhrjer oë ialë rë bëjlë ke kbpmjrjel e jipite rhekejmpe dhe 
rë rë dpejrate ljepëxmpe, lë këlwpë oë napike rë rijja rë ksld rë 
nëpfqhihel lë isqhrersrël e ardhshme306. 

                                                                                                           
Islam Balkanique. Les musulmans, acteurs du post-communisme. 1990-2000, 
Paris, 2001; N. H.THIRLWALL, Islam in the Ballkans. Religion and society between 
Europe and the Arab World, Hartus & C, London, 1993.Edhe Beiraqhiljrë i 
kthehen pildëprikir rë isjrir rë rwpe dsie s kbëqhrersp lë arm nai bspike oë s 
ialë kbersp qi dhe lë rpadirël dhe lë gjirhçia ia kbersp lga nepqeisriki areiqr. 
Pëp faxar dhe tëqhripëqirë e iëqaj pinëprëpirjeje: A. POPOVIC., Le confraternite sufi 
nella regione balcalica…cir,. 198-199. 
304  Pëp diqnmxirar ipweqmpe isqhrerseqe, Ligji lp. 7491, 29 .4. 1991. “Gaxera 
Zwprape” l° 4, imppii 1991, 1, hrrn://jicmds.cmiq.ir/619/tieu. 
305 Zgjedhjer e xhtijjsapa lë kapq 1991, dm r’s qigspmlil, keq qhskë 
isldëpqhrite, 169 lga 250 telde Papriqë imksliqre dhe ajearëte rë qaj. 
Patapëqiqhr iëqaj, teldi hwl lë Këqhijjil rë Espmnëq dhe npalml Kaprël e 
Hejqiliir dsie i hansp ppsgë ljë baqhiënsliki imliper ke Këqhijjil, ke oëjjik 
kmdifiiikil e ppegsjjikir jspidii dhe rë haprikir rë Ksqhrersrëq që pe. Pëp ljë 
tëqhrpik rë nëpgjirhqhëk pperh rinapete rë ppegsjjate jspidiie nmqr imksliqre 
shih G. AJANI, Il modello post-socialista, Torino, Giappichelli 2008, passim. 
306  Pëp ljë qhrmjcë lë jigjil lp. 7491, 29. 4. 1991 “Pëp diqnmxirar ipweqmpe 
kushtetuese”, Ligji nr.7692, 31 .3. 1993, http://licodu.cois.it/615/view . Ligji nëp 
“Të dpejrar dhe jipirë rhekejmpe”, e qheh rë letmjqhke rë isjrmjë lë naparhëlie 
“Dsie kappë napaqwqh qe, gjarë diirarspëq që egëp e rejer çljepëxmpe 46-tjeçape rë 
napriqë-qhrer lë Shoinëpi jalë qhiejsp e kmhsap, lënëpkjer reppmpir qhrerëpmp, rë 
dpejrar citije e nmjiriie, eimlmkiie, qmciaje e isjrspmpe, qi edhe jipirë kë 
rhekejmpe rë ljepisr; Dsie kappë napaqwqh qe peqneiriki dhe gëximi i 
gjirhalqhëk i iërwpe rë dpejrate e jipite nëpbël ljë lga aqniparar kë rë japra rë 
nmnsjjir qhoinrap dhe ljë lga napaisqhrer e dmkmqdmqhke nëp gapalrikil e 
jipiqë, dpejrëqiqë qmciaje dhe nëpnapikir dekmiparii rë qhmoëpiqë qmlë”. Lidhsp ke 

http://licodu.cois.it/615/view
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Në iërë këlwpë, Ksqhrersra e pe s nëpgjigjer ipirepete rë 
teldmqspa lga Këqhijji i Espmnëq nëp telder oë aqnipmjlë rë bëhel 
njeqë e iërij mpgalixki, nmp lsi ksld rë imlqidepmher mcrpmwée, 
qiç ia ldmdhsp ke diqa telde bajjialiie, teçalëpiqhr qa i nëpier 
larwpëq jspidiie dhe jipiqë që imkslirerete ferape qi dhe kbpmjrjeq 
që jipiqë ferape, terjaie dhe imjeirite, qenqe ijm isqhrersrë i 
nëpkbaher ljë jilje taxhdikëqie ke nëptmjël jspidiie rë qhrerir 
qhoinrap oë lga imha e natapëqiqë që rij.  

Rikonfirmmher larwpa jaiie e qhrerir, e nëpcairsap oë lë qrarsril e 
tirir 1914, qi dhe fmpka i piljmhjeq që nepqmlajirerir jspidii, rë cijir i 
lëlqhrpmhel imkslirerer ferape. Ppa, Ksqhrersra kbëqhrerer lë 
rpslgsl e rpadirëq jspidiie rë teldir, e cija oë lë tiril 1923 ka 
qhfaosp ljë rinap dajjseq rë qaj, njspajixkil e beqikete ferape, rinap 
iw oë e bël Shoinëpilë ljë paqr slii keq teldete ke qhskicë 
islame.  

E gjirhë ijm ëqhrë lë rë kipë rë ideqë qe iqjaki qhoinrap ëqhrë ljë 
iqjak espmnial ipejr i ldpwqhëk lga ai i npairiisap lë telde rë 
rjepa rë bmrëq. Kërm rinape rë teçalra rë owrerëpikir jspidii dhe 
ilqrirscimlaj, ijm nëpisjdeqje isldpejr njspajixkir ferap dhe 
laicizmit rë qhrerir, i qigspmjlë Shoinëpiqë arë qrabijixik qhmoëpmp 
oë e ia kbpmjrsp lga jsfrëpar erliim-ferape, rë cijar ialë 
iapairepixsap hanëqipël qjjate rë Bajjialir307. Paqmjar e iëqaj 
xgjedhjeje jalë rë dsiqhke lë reppirmpil e qhrerir qhoinrap, 
qidmkmq lëqe hidher qhiiiki lë reppirmper foilje rë balsapa lga 
imkslirere rë qhskra ke gjshë dhe erli qhoinrape, qi lë Kmqmtë 
dhe Maoedmli, is, gjarë qheisjjir rë iajsap, kbixmrëpiki i 

                                                                                                           
iërë qhih: A. HYSENI, Të dpejrar e ljepisr lë isqhrersrël Shoinrape, Dita, Tirana, 
2000, si dhe: G. DAMMACCO, Dipirri e jibeprà dejj’smkm lejj’Ajbalia dekmcparica, 
Ppilcinim narrixim e peajrà pejigimqe kilmpirapie, (a cura di V. Parlato – G. B. 
Varnier), Giappichelli, Torino, 1995, 385-299, edhe nqe ljë njeqë e kipë e 
tëpejrjete jalë bëpë napa kbwjjjeq që debarir nëp pefmpkël isqhrerseqe. Verëk lë 
tiril 1998, Shoinëpia, e fsldir keq teldete rë Espmnëq jildmpe, ldëpkmpi liqkël 
nëp kiparikil e isqhrersrëq dhe ia dmji kbalë terëk isp imlfjiiri keq najëte rë 
ldpwqhke rë qhmoëpiqë s qheqhsa, rë nairël lë litej qmciaj, nmp elde jm 
politikisht. A. BIAGINI, Srmpia dejj’Ajbalia dajje mpigili ai lmqrpi gimpli, Bompiani, 
Milano 1998. 
307  Ksqhrersra e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, http://licodu.cois.it/304/view. Pëp kë 
renëp qhih: ALB JURIS, Ksqhrersra e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë ke ilrepnperike rë 
gjwiarëq isqhrerseqe, Tipalë, 2008. 

http://licodu.cois.it/304/view
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nmnsjjqiqë qhoinfmjëqe lsi ia gjersp kbëqhrerje lë ldmljë 
qrpsirspë jspidiie, e afrë rë nëpcjejjë edsiarë njspajiqre dhe 
rmjepalcë nëp rë npmkmtsap baqhiëjereqël lë iërm rpeta. 

Nga ala rjerëp, kslgeqa e imlfjiirete ldëpferape që baqhis ke 
imheximlil imkbërap, ia jsajrsp ljë pmj iwç lë qhkalgiel e 
jsfrëpate ferape lë reppirmpil qhoinrap, ljë tarëp ijm kjafr e lvehrë 
nëp Bajjialil nepëldikmp. 

Patapëqiqhr iëqaj, ke pëliel e pegjikir s tu re mungesa e mjeteve 
jspidiie nëp adkiliqrpikil dhe ppegsjjikil e tenpikrapiqë që 
imkslirerete ferape, rë cijar s qfmpcsal rë napaoireqhil lël fmpka 
rë rjepa anm dsie nëpdmpsp ilqrirsre rë cairsapa nëp airitirere rë 
rjepa, lë këlwpë oë rë ksld rë kbsjmlil bmqhjjëisl lmpkarit 
airsaj dhe r’i hanlil ppsgë kiqimlir rë rwpe lë reppirmpil e qhrerir 
shqiptar. 

Rpsga s çej ke Kiqhël iarmjiie e cija, oë kë 7 kapq 1991, darë oë 
nëpiml ke qhnëplgsjjel lë kaqë rë qhoinrapëte dpejr Irajiqë, s 
mfpsa r’s tilre lë ldihkë ekigpalrëte lënëpkjer qrpsirspate rë 
Kapiraqir irajial. Psla e qhskrë dhe nmxirite nëp ldihkël dhe 
kiinpirjel e ekigpalrëte lë Iraji, bëpi oë mpgalixara e Kapiraqir rë 
aipedirmhej edhe npalë asrmpirerete qhoinrape, dsie i hansp ppsgë 
iëqhrs ljë liqke oë dm rë qjejjë lë reppirmpil qhoinrap jm terëk 
Kapiraqil irajial, nmp edhe arë rë Shrerete rë Baqhisapa rë 
Akepiiëq, Zticpëq, Gjepkaliqë, Fpalcëq, Algjiqë dhe Snaljëq. U 
haprsal npmgpake rë nmqaçke pehabijiriki edhe ke ldihkël e 
Kmkslirerir Espmnial, dhe, lël iërë qrpehë, s xhtijjsa ljë 
qinëpkappje liqkaqh oë nëpfqhilë qhskë qhnejr edhe owrerapër 
qhoinrapë, depi arw qa, lë tiril 1993, Miliqrpia e Shëlderëqiqë jëqhmi 
ljë spdhëp rë nmqaçëk nëp pegjiqrpikil e Kapiraqir qhoinrap lë 
fmpkël jspidiie rë “Opgalixarëq” oë e xhtijjml airitireril e qaj 
ipweqiqhr lë fsqhël e qhëlderëqiqë308. 

Një këlwpë rjerëp tenpiki gjelder, fijjikiqhr, lë jigjil 7512, darë 10 
gsqhr 1991 “Pëp qaliqimlikil dhe kbpmjrjel e npmlëq npitare rë 
liqkëq që jipë, rë tenpikrapiqë npitare rë natapsp dhe 

                                                 
308 Dshej npirsp tiri 1995 oë iapiraqi qhoinrap, ke xgjepikil e tenpikrapiqë që rij 
dhe deijapikil lë qrarsril e ter rë oëlir ljë qrpsirspë e iiqhëq iarmjiie 
qhoinrape, rë qhihre ksldëqilë e pegjiqrpikir, dsie s kbëqhrersp lë imdil citij 
npalë gjwiarëq që qhiajjëq që napë rë pperhir Tipalë. 
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privatizimit”309, oë ia qi oëjjik rë fmpkëqmjë ljë peld rë pi 
eimlmkii e r’i hanë ppsgë iajikir lga ljë qiqrek ke eimlmki rë 
njalifiisap dhe rë imlrpmjjsap lga qhreri, dpejr ljë qiqreki 
eimlmkii rë baxsap lë napiker e rpegsr rë jipë, qinaq lelete 
10,11,12,16 rë jigjir lp. 7491 darë 29 npijj 1991 “Pëp diqnmxirar 
kryesore kushtetuese”.  

Diqa imkslirere ferape, qidmkmq rë aqhrsosajrspar “kultet e reja”, 
iëpisal npej gjwiarate rë pperhete pegjiqrpikil qi mpgalixara 
qhmoëpmpe jmfiriknpspëqe, qinaq jigjir lp. 2362, rë darëq 16 lëlrmp 
1956 “Pëp mpgalixarar qhmoëpmpe oë lsi ldjeiil oëjjike 
ekonomike”310, jigj iw oë lsi s qhfsoixsa aqljëhepë, dsie ipijsap 
iëqhrs ljë jiqrë rë gjarë qhmoaraqh rë ipijsapa lë imhë rpaxipaqh nëp 
teldil. Në jalap rë tirir 1993 hwpi lë fsoi jigji “Pëp pegjiqrpil 
tregtar dhe formalitetet oë dshel peqneirsap lga qhmoëpirë 
tregtare”311. Dsie qhfpwrëxsap edhe iërë jigj, diqa gjwiara teldmpe 
napaqhiisal pegjiqrpikil e elrete ferape, nmp dsie kmq oelë ljë 
jigj rëpëqiqhr i nëpqhrarsp nëp larwpël e rwpe, pexsjrmi e tëqhripë rë 
bëhej dajjiki keq elrete firiknpspëqe dhe arwpe jmfiriknpspëqe, 
natapëqiqhr ksldëqiqë nëp r’is pefepsap jigjir lp. 7695, darë 
7.4.1993, “Pëp fmldacimler”312.  

Një aksjji e rijjë lë tenpiker e adkiliqrparëq, gjwiarate dhe rë 
organeve nmjiriie, ksld rë isnrmher lëqe kbajkë napaqwqh qe lë 

                                                 
309 “Pëp qaliqimlikil dhe kbpmjrjel e npmlëq npitare, ldëpkappjeq që jipë, 
airitirerir npitar, rë natapsp dhe rë npitarixsap” Ky ligj, edhe nqe lsi iiqhre rë 
bëlre oapraxi ke airitirere rë iapairepir ferap, depi lë tiril 1993 s bë ljë ldëp 
ppegsjjar jspidiie rë nëpdmpspa lga diqa elre ferape nëp ljmhjel e nepqmlajirerir 
jspidii citij. Sa s nëpier elrete rë iiqhëq iarmjiie, terëk ldmljëpi npej rwpe ia 
nëpdmpsp iërë lmpkë oë s tiqhre elrete teçmpi rë rijja oë lsi nëpnsrheqhil ke 
ç’napaqhiimhej lë rë dpejrël ialmliie. 
310 Ligji n. 2362, dej 16.11.1956 “Mbi mpgalixarar qhmoëpmpe jmfiriknpspëqe “ Shih: 
http://licodu.cois.it/694/view. Sidmomfrë, ijm lmpkë dm rë qhfsoixmher hanraxi 
lga leli 1167 i imdir citij rë tirir 1994 
311 Ligj nr. 7667, darë 28.1.1993 “Pëp pegjiqrpil rpegrap dhe fmpkajirerer, oë dshel 
peqneirsap lga qhmoëpirë rpegrape. Veldiker jspidiie dhe pegjiqrpar jalë kbajrsp 
gjirhljë npalë gjwiarate rë pperhete depi lë tiril 2001. Me kiparikil e jigjir kbi 
mpgalixarar jmfiriknpspëqe, pegjiqrpar kbahel npalë gjwiarëq që Tipalëq, që 
baqhis ke pegjiqrpar e mpgalixarate jmoetepirape anm mpgalixarar jmfiriknpspëqe 
dhe elrer ferape rë beqikete rë ldpwqhke. 
312 Sa i nëpier iiqhëq iarmjiie, npaliki i ljë xgjidhjeje rë rijjë, bilre ldeqh ke 
ç’napaqhiimhej lë rë dpejrël ialmliie 

http://licodu.cois.it/694/view
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ç’nëqhrjejjik rë rhejjë, omfrë edhe lë litej ilqrirscimlaj gjeldej 
teldi gjarë iëqaj imhe. Pa dwqhik, iiqhre ljë bmqhjjëi jegjiqjarit oë 
arw nëp arw kbsqhej ke lmpka dhe ppegsjja rë nëpimhqhke ke 
oëjjik oë r’s jenre xgjidhje iëpieqate rë imkslirerir dhe rë 
gpsnete ferape nëp xhtijjikil e tenpikrapite rë rwpe. Sidmomfrë, lë 
kuadrin e ri institucional, ekzistenca e komuniteteve fetare dhe 
kbpmjrja e jipiqë që beqikir gjel qëpiqh gapalci lë napiker 
kushtetueqe, çia tëpeher edhe lë Kmdil e pi Citij, rë tirir 1994, is 
lë lelil 39 rhsher qe qhmoarar jalë gpsnike qhmoëpmpe oë ldjeiil 
ljë oëjjik nmjirii, qhielcmp, isjrspmp, qnmprit, ferap, bakipëq anm 
çdm jjmj oëjjiki rjerëp, nëpteç arij firiknpspëq313. Kjm dëqhkml se 
imkslirerer ferape nëpfqhihel lë arm gpsnike qhmoëpmpe, 
tenpikrapia e rë cijate ppegsjjmher lga jegjiqjacimli i që dpejrëq që 
nëpbaqhiër314. Baqhië ke gapalcirë oë i mfpml jigji që dpejrëq që rwpe 
nëp r’s mpgalixsap, qhrmher edhe ksldëqia e pihanjeq që 
venpikrapiqë që imkslirerete ferape, dsie fijjsap oë ke çejjel e 
npmcedspate nëp irhikil dhe imknelqikil e naqspite rë 
imlfiqisapa oë lë ipwe rë tirir 1945 e oë xgjari depi lë xhbëpjel e 
njmrë rë rwpe lë tiril 1967315. Në xalafijjë bëhej fjajë nëp çëqhrje rë 
iapairepir rë nëpgjirhqhëk oë iiqhil rë bëlil ipweqiqhr ke 

                                                 
313  KodiI Civil, Ligji, nr. 7850, 29 korrik 1994, neni 39.  
314 Riqirë e qjejja lga jigji i pi, ia gjaqa rë kmq ielë ipijsap isqhrer e letmjqhke nëp 
rë firsap ljmhjel jspidiie, që nais nëp Kiqhël iarmjiie, naqi iëpimhej xmrëpiki i 
diqa cijëqite dhe kaqa qhrëplgseqe nëp pegjiqrpikil e qhskë elrete rë qaj. 
Nmpkar e nëpkeldspa depi iërs iiqhil rë bëlil ke larwpël jspidiie rë qhmoarate 
lë tapëqi rë airitirerete oë sqhrpmlil arm dhe jm ao jidhsp ke fsliqimlil oë 
sqhrpmjlë ara lë qrpsirspar ferape nëp ipwepjel e qhëpbeqate rë isjrir. Pëp iërë 
apqwe, terëk lë diqa paqre ëqhrë dhëlë ljmhja xwprape, ipweqiqhr nëp dpejrikil e 
qhimjjate, ldëpqa nëp elre rë rjepa qi: faksjjirë, dimoexar, ilqrirsrer ferape erj.,lsi 
ialë nëpfirsap ljmhje xwprape depi lë tiril 2005, edhe nëp qhiai rë kmqnëpnsrhjeq 
keq lmpkate citije dhe rë Dpejrëq ialmliie.  
315 Ppmbjeki i piirhikir rë rë kipate rë imlfiqisapa ëqhrë i nëpbaqhiër nëp rë 
gjirha telder e Espmnëq Lildmpe, rë cijar nëpjersal nëptmjël e Rensbjiiate 
socialiste. Legjiqjacimli qhoinrap oë ppegsjjml iërm çëqhrje ëqhrë i rejkbsqhsp dhe 
i ldëpjiisap, nmp dsher npalsap oë, edhe nqe qhskë npmbjeke kberel rë hanspa, 
ljë njeqe rë rwpe s ëqhrë dhëlë xgjidhje, kë qhskë qe lë telder e rjepa iqh 
qmciajiqre, qi nëpqa i nëpier piirhikir rë rë kipate rë imlfiqisapa, aqhrs edhe nëp 
dëkqhnëpbjikil e rë qhnpmlëqsapte. Lidhsp ke iërë, qhih: Pëp diqa qhreqa e 
ldpwqhike lë jigjil lp. 7699, 21.4.1993 “Pëp imknelqikil lë tjepë rë iqh-
npmlapëte rë rmiëq bsjoëqmpe”, Ligj Nr.7981, 27.7.1995, 
http://licodu.cois.it/591/view 
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npmlëqilë e rmiëq316, naqi lë imhël e imlfiqiikir, ldëp rë kipar 
ipweqmpe iqhre rmia, naq iëqaj tilre padha e ldëpreqate rë 
imlfiqisapa nëp r’s irhwep lë npmlë e xwpa nsbjiie317. Pëp r’s kappë 
ke iërë çëqhrje iao dejiiare s lgpir “Agjelqia nëp irhikil dhe 
dëkqhnëpbjikil e naqspiqë”, që cijëq i dpejrmhel iëpieqar nëpiarëqe 
nëp piirhikil e rë kipate rë imlfiqisapa, iëpieqë e qhmoëpsap ke 
dmiskelracimlil e letmjqhëk qi dëqhki e npmlëqiqë që hepqhke318.  

Sidoomfrë, piirhiki i npmlëq imkslirerete ferape haqi lë tëqhripëqi 
jm rë tmgja, npaldaj lë tiril 1993, lë baxë rë lelir 16, rë jigjir 7491 
“Pëp diqnmxirar ipweqmpe isqhrerseqe, hwl lë fsoi jigji “Pëp irhikil 
dhe kompensimin e tokave ish-npmlapëte”319. Neni 1 papaqhiiml oë 
iw jigj s ljeh iqh npmlapëte anm rpaqhëgikrapëte rë rwpe jegjirikë 
rë dpejrël e npmlëqiqë kbi rë kipar e qhrerëxsapa, rë qhnpmlëqsapa 
anm rë imlfiqisapa qinaq jigjir, kaqate adkiliqrparite anm 
teldikete gjwoëqmpe rë xbarsapa naq darëq 29 lëlrmp 1944, si dhe 
nëpcairml këlwpar nëp piirhikil dhe imknelqikil e rwpe. Sinaq 

                                                 
316 Pëp rmiël, Ligj Nr.7695, 7.4.1993, http://licodu.cois.it/599/view , Pëp 
qaliqimlikil dhe kbpmjrjel e npmlëq npitare rë liqkëq që jipë, rë tenpikrapite 
npitare rë natapspa dhe privatizimit http://licodu.cois.it/600/view 
317  Pëp npitarixikil e baleqate qhrerëpmpe http://licodu.cois.it/601/view  
318 Kjm agjelqi e fijjmi tenpikrapilë e qaj lë tiril 1991. Papaoirja e iëpieqate ksld 
rë bëher lë ljë hapi imhmp npej ljëxer tjerëqh, npa bpelda tirir 2011, nëp qhiai rë 
tëqhripëqiqë që qigspikir rë dmiskelracimlir oë dëqhkml xmrëpikil e hepqhëk rë 
rë kipate rë npereldsapa. Ppmbjek kë tere nëpbël sekuestrimi i relikeve dhe 
dmiskelracimlir hiqrmpii, oë aqm imhe s bëlë njeqë e naqspiqë apriqriie dhe 
hiqrmpiie imkbërape. Pëp kë gjepë, qhih: Pëp diqa qhreqa e ldpwqhike lë jigjil nr. 
7699, 21.4.1993 “Pëp imknelqikil lë tjepë rë iqh-npmlapëte rë rmiëq bsjoëqmpe”, 
Ligj Nr.7981, 27.7.1995, http://licodu.cois.it/591/view; Pëp rmiël, Ligj Nr.7695, 
7.4.1993, http://licodu.cois.it/599/view, Pëp qaliqimlikil dhe kbpmjrjen e 
npmlëq npitare rë liqkëq që jipë, rë tenpikrapite npitare rë natapspa dhe 
privatizimit http://licodu.cois.it/600/view; Pëp npitarixikil e baleqate 
qhrerëpmpe http://licodu.cois.it/601/view. Kërm lmpka s pimpgalixsal dhe 
baqhiëpeldsal ke jigje oë s kiparsal lë tijik, dsie apdhsp depi lë jigjil e tirir 
2004 oë ppegsjjml sqhrpikil e fsliqimlete rë agjelqiqë: “Pëp diqa ldpwqhike lë 
teldikil lp.459, 23.9.1999 rë iëqhijjir rë kiliqrpate “nëp ipijikil e imkirerir 
qhrerëpmp nëp isjrer”, http://licodu.cois.it/604/view: Pëp jigjil nëpiarëq jidhsp 
ke pmjil dhe tenpikrapilë e agjelqiqë, qhih: Agjencia e Kthimit dhe e 
Kompensimir rë Ppmlate, Ligj, Nr. 9235, 29.7.2004, 
http://www.akkp.gov.al/ligje.html 
319 Pëp irhikil dhe imknelqikil e npmlate iqh-npmlapëte, Ligj Nr. 7698, 15. 04. 
1993, Gaxera Zwprape l° 5, 1993, http://licodu.cois.it/602/view. 

http://licodu.cois.it/599/view
http://licodu.cois.it/600/view
http://licodu.cois.it/601/view
http://licodu.cois.it/591/view
http://licodu.cois.it/599/view
http://licodu.cois.it/600/view
http://licodu.cois.it/601/view
http://licodu.cois.it/604/view
http://www.akkp.gov.al/ligje.html
http://licodu.cois.it/602/view
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lelir 2, ke npmlë isnrmher npmla e najsajrqhke qi ajm e rmiëq, 
ldëpreqar dhe çdm gjë rjerëp oë jidher naldaqhkëpiqhr ke rë, qi, nëp 
qhekbsjj, gmdilar nëp balik, fabpiiar, dwoaler, magazinat etj. Ky 
jigj lsi nëpfqhil naqspilë e najsajrqhke qiç napaqhiimher lë jigjil 
e qinëpnëpkeldsp “Pëp rmiël”.  

Gjirhqeqi, dpafri ia elde iapairep qhskë rë nëpgjirhqhëk, ldaj lë 
tiril 1995 s na e apqweqhke rë hwjlë lë fsoi ppegsjja rë teçalra oë 
u mundëqmjlë imkslirerete ferape irhikil e npmlate bsjoëqmpe rë 
imlfiqisapa lë tiril 1967320, ldëpqa nëp npmlar e rjepa napaqhiimher 
imknelqik mqe rpalqfepik rë rwpe na xhdëkrik, lëqe çkmher qe 
npmla ia psajrsp rë ljëjrël tjepë rë kënapqhke321. Kërm naqspi rë 
rikthwepa, qhneqhhepë lë gjeldje rë deligpsap, lsi ksld rë kmq 
lgpelë npmbjekil e kipëkbajrjeq dhe psajrjeq që rwpe322.  

Lidhsp ke tenpikrapilë qhmoëpmpe rë imkslirerete ferape dhe ke 
sqhrpikil e rë dpejrate rë rwpe nëp npmqejirixëk, që napi tjel lë 
ldihkë deiperi i Ppeqidelrir rë Rensbjiiëq lp. 506 i darëq 3 npijj 
1993, lënëpkjer rë cijir i qhrmher ljë ianirsjj jigjir isqhrerseq lp. 
7491 rë tirir 1991 oë, ke 41 leler e rij, gapalrml rë dpejra rë rijja qi: 
e dpejra e jerëq, e qhnpehjeq që keldikir, e aliikir, e xgjedhjes, e 
organizimit, etj323. Në rë ljëjril tir s jejmher imkslirerete ferape 
nëpdmpiki i kjerete rë imksliiikir lë kaqë, dsie s nëpjaqhrsap 
lga derwpiki i raiqate nëp nëpdmpikil e kjerete padimrejetixite324. 
Gjirhaqhrs jejmher, ke alë rë ljë jigji rë nmqaçëk, këqiki i feqë lë 
shkolla publike325.  

                                                 
320  Pëp diqa qhreqa e ldpwqhike lë jigjil lp.7699, 21.4.1993 “Pëp imknelqikil lë 
tjepë rë iqh-npmlapëte rë rmiëq bsjoëqmpe”, Ligj, Nr.7981, 27. 7. 1995, 
http://licodu.cois.it/598/view.  
321  Pëp iajikil lë npmlëqi na qhnëpbjik rë rmiëq bsjoëqmpe, Legj Nr.8053, 
21.12.1995, http://licodu.cois.it/603/view  
322  Pëp nwjer dhe qhëpbikil nwjmp, Ligj Np. 9385, darë 4. 5. 2005 
http://licodu.cois.it/590/view.  
323  Pëp ljë qhrmjcë lë jigjil lp. 7491, 29.4.1991 “nëp diqnmxirar ipweqmpe 
kushtetuese”, Ligji Nr.7692, 31.3.1993, http://licodu.cois.it/615/view 
324  Pëp qiqrekil e raiqate lë Rensbjiiël e Shoinëpiqë, Ligj Nr.7680, 3.3.1993, 
http://licodu.cois.it/589/view, 
325 Lidhsp ke këqikil e feqë lë qhimjja, rë qhiher edhe leli 57, niia 6 e 
isqhrersrëq që tirir 1991, is rhsher: “Nvëlëqir dhe qrsdelrër ksld rë apqikmhel 
edhe lë qhimjja jm nsbjiie rë çdm liteji, oë lgpihel dhe fsliqimlmjlë lë baxë rë 
jigjir”. Kjm lëlisnrml qaliqimlikil e qhimjjate npitare dhe ferape. Në niiël 7 

http://licodu.cois.it/598/view
http://licodu.cois.it/603/view
http://licodu.cois.it/590/view
http://licodu.cois.it/589/view
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Në tiril 1995 napaqhiimher kipariki i Kmdir rë pi Pelaj, çia dm rë 
qjejjë gpadsajiqhr qrabijixikil e ilqrirscimlete, nmp elde jm lë litej 
nmjirii, naqi teldi s ëqhrë lëlqhrpsap rëpëqiqhr qhmoëpite 
filalciape oë xhtaqil bspiker e rij dhe kaqhrpmjlë ljë njeqë rë 
imlqidepseqhke rë qhmoëpiqë326. Gjirhqeqi, Kmdi i pi s nëpafpmher 
arwpe rë Espmnëq Pepëldikmpe, dsie is qhkalgsp ldjeqhëk 
rpadirëq jspidiie qhoinrape, na nëpjaqhrsap iërs edhe imdil e 
mbretit Zog, apo kanunet. Duke oelë qe iw qrsdik lsi ia rë bëjë 
ke alajixël e imdete, ëqhrë e kjafrseqhke rë nmhmjkë terëk qe, 
nëpqa i nëpier Kmdir Citij, piirhiki i këlwpate nëp firikil e 
nepqmlajirerir jspidii citij dhe rë naqspiqë lë nëpgjirhëqi, ldiimjlë 
lë këlwpë teldikrape lë jerël dhe tenpikrapilë e imkslirerete 
fetare327. 

Uqhrpikir rë jipiqë që feqë, rë ldëpgjegjeq dhe kbpmjrjeq që rwpe s 
kushtohet kreu X, (nenet 131-133) rë Kmdir Pelaj328. Që lë ipwe rë 
iërwpe lelete dëlmher nelgiki i tenpikrapiqë që mpgalixarate 
fetare dhe e ushtrikir rë airitirerete rë rwpe. Dëliki i napaqhiisap 
tapiml lga kappja e gjmbëq, depi lë rpe tjer heoje jipie. Pm aqhrs, lë 

                                                                                                           
rhsher, gjirhaqhrs: “Asrmlmkia dhe jipia aiadekiie e ilqrirscimlete rë japra 
gapalrmher ke jigj”.  
326 A. PUTO, Pipakidi Ajbalia: chi c'è qmrrm ja nipakide?, Osservatorio Balcani e 
Caucaso, 5 aprile 2005; C. JAVIS, The Rise and Fall of Albania's Pyramid Schemes, 
“Filalce & Detejmnkelr”, Vmjske 37, Nskbep 1, Mapch 2000; J. E PETTIFER, M. 
VICKERS, The Albanian question: reshaping the Balkans, I.B. Tauris, London, 
2007. 
327 Edhe iërs, ëqhrë ke ilrepeq oë jidhsp ke iërm rekariia, rë pildëprmjkë 
ldëprhspjel keq rpadirëq dhe kmdeplixkir, nmp dsie e napë Shoinëpilë lë 
isadpil e nëpgjirhqhëk rë ipixëq që rë dpejrëq nelaje oë i bspml lga qmtjerixki e, 
ljëimhëqiqhr, lë nëpbajjjel e qaj rë pe ke fpwkël nepëldikmpe dhe tenpikrapilë 
e Kmkiqimlir rë Veleciaq gjarë nëpnjeijete nëp pifmpkik. Pëp kë gjepë, qhih: M. 
DEL TUFO, Le riforme penali lei naeqi dejj’Eqr: slm qgsapdm di qilreqi, Ij dipirrm 
penale nella prospettiva europea, Mijalm, Gisffpè, 2005, 5-14; G. AJANI, Il modello 
post-socialista, Giappichelli Torino, 2008. A. GAMBARO Sistemi giuridici 
comparati, Trattato di Diritto Comparato, diretto da R. Sacco, Torino, UTET, 2002, 
421 ss. 
328Kmdi nelaj i Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, Ligj Nr.7895, 27.1.1995, 
http://licodu.cois.it/. Lidhsp ke tapialril e nëpirhwep lë irajiqhr dhe ljë alajixë 
lë naparhëliel e rij, shih: Ij Cmdice Pelaje dejja Rensbbjica d’Ajbalia, (a cura di 
S. Vilcigseppa) Cedak, Padmta, 2008, ke baqhiënslërmpë: E. R. Bejfimpe, M. 
Bertoli, D. Fondaroli, G. Fornasari, A Manna, M. Pelissero, P. Pittaro, A. Rossi. 

http://licodu.cois.it/
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lelil tijseq qaliqimlmher dëkriki i teldete rë isjrir, oë qhiairml 
hskbjel e njeqqhke anm rë njmrë rë tjepate rë beqikir lë fjajë.  

Të gjirha iërm kaqa kërmjlë rë jsfrmjlë çdm jjmj relrarite nëp 
xhdsijel dhe çppëljmqjel e npaliqë isjrspmpe dhe ferape rë isjrete 
rë npaliqhke hiqrmpiiiqhr lë iërë teld dhe rë tsjmqë idelrireril e 
rwpe. Pëp rë ljëjrar apqwe, leli 133 ldëqhiml iëdm oë nelgml apo 
ldajml ipwepjel e cepekmlite ferape dhe njeqëkappjel lë rm rë 
nmnsjjir. Veç iëqaj, kbpmjrja qhrpiher edhe kbi jipilë e qhnpehjeq që 
bildjete ferape. Ksqh bie ldeqh ke iërë, rhwel lmpkar nelaje dhe 
dëlmher ke gjmbë mqe ke heoje jipie depi lë ljë tir. Parashikimet e 
ipesr X rë Kmdir rë qinëpnëpkeldsp jidhel lgsqhrë ke 
ç’napaqhiiml leli 73 i Kmdir Pelaj oë ldajml ipikil e gelmcidir 
dsie napaqhiisap nëp rë lga dhjerë tjer depi lë bspgik rë 
nëpjerqhëk, anm dhe dëlik ke tdeije329. I ljëjri dëlik 
napaqhiimher lë lelil 74 nëp “Kpike isldëp ljepëxikir”330. Në 
iaregmpilë e iërij ipiki nëpfqhiher edhe dhsliki i tappete anm 
tappexate (leli 118), omfrë ijm edhe tjedhje qeldeqh anm kslgeqë 
peqneiri isldpejr rë tdeispir: dëliki nëp ipike rë rijja tapiml lga 
kappja e gjmbëq, depi lë neqë tjer heoje jipie, lë tapëqi rë qhiajjëq që 
dhslikir e cija appil isjkil e qaj isp dhslseqi e ipwel tenpël e rij 
nelaje i qhrwpë lga nëpiarëqia ferape anm erliie e rë tdeispir. 

Kjm qëpë ipikeqh gjel naqowpikil e ter lë lelil 265, qinaq rë cijit 
dëlmhel rë gjirhë ara oë lviqil imlfjiire imkbërape, pacmpe anm 
sppejrje dhe imlfjiire ferape, omfrë edhe lënëpkjer nëpgarirjeq, 
npmnagaldëq anm psajrjeq ke oëjjik npmnagalde rë qhipikete ke 
nëpkbajrje rë rijjë. Dëliki nëp iërm paqre tapiml lga kappja e 

                                                 
329  Neni 73. Gelmcidi.” Zbatimi i një njali rë napakeldsap oë qwlml qhiarëppikil 
rëpëqiqhr anm njeqëpiqhr rë ljë gpsni lacimlaj, erlii, paciaj anm ferap i dpejrsap 
isldëp alërapëte rë gpsnir dhe i qhmoëpsap ke tenpar oë tijmjlë, qi: tpaqje ke 
daqhje rë alërapëte rë gpsnir, dëkrike rë pëlda fixiie dhe nqiiiie, teldmqja lë 
isqhre jereqe rë pëlda oë qhiairmjlë qhiarëppikil fixii, xbariki i kaqate oë 
qwlmjlë nelgikil e jildjete, qi dhe rpalqfepiki i derwpseqhëk i fëkijëte rë ljë 
gpsni lë ljë gpsn rjerëp, dëlmher ke bspgik jm kë nai qe dhjerë tjer ose me 
bspgik rë nëpjerqhëk. http://licodu.cois.it/300/view 
330  Neni 74. Kpike isldëp ljepëxikir.” Vpaqjer, qhfapmqjer, irhiki lë qijjetëp, 
ilrepliker dhe dëbiker, qi dhe çdm jjmj rmprspe mqe dhsle rjerëp ljepëxmpe rë 
ipwepa, qinaq ljë njali imliper rë napakeldsap, isldëp ljë gpsni rë nmnsjjqiqë 
citije nëp kmrite nmjiriie, idemjmgjiie, paciaje, erliie e ferape dëlmhel jm kë nai 
qe neqëkbëdhjerë tjer mqe ke bspgik rë nëpjerqhëk” Ibidem. 

http://licodu.cois.it/300/view
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gjmbëq depi lë dhjerë tjer heoje jipie. Maqa rë rijja i tijlë lë 
kbpmjrje njspajixkir erlii dhe ferap, baqhiëjereqëq, bapaxiqë keq 
owrerapëte.  

Kërm tjepa dshel kbpmjrsp dsie jsfrsap çdm jjmj diqipikiliki qi lë 
litej nepqmlaj, aqhrs edhe imjeirit oë cwrer lga nëpiarëqia ferape 
dhe oë ksld rë deligpmjë lë ipijikil e atalraxhete anm 
diqatalraxhete, mqe lë kmhikil e rë dpejrate anm nëpfirikete rë 
napaqhiisapa lë jigj. Sinaq lelir 253 rë Kmdir Pelaj, dëliki nëp 
iërë tenëp tapiml lga gjmbirja, depi lë neqë tjer heqje lirie331.  

Siç ksld rë tiher pe lga alajixiki i iërwpe lmpkate, ëqhrë 
qhfpwrëxsap kaiqikajiqhr ppegsjjiki i çëqhrjete rë rijja lënëpkjer 
Kmdir Pelaj, lë këlwpë oë r’i tiher fpe, kedmekmq, çdm jjmj liqke, 
bpelda reppirmpir qhoinrap, oë ia rë bëjë ke qnastrimin etnik dhe 
ferap, qiç ldmdhi ke reppirmper foilje rë Bajjialir. Kmkbi qhoinrap 
ksld rë eixiqrmjë lëqe kmxaiis i nëpiarëqite ferape baqhiëjerml 
naoëqiqhr lë ekëp rë ilrepeqir rë nëpbaqhiër dhe rë ldëpgjegjeq që 
njmrë rë rë oelir njeqë e ljë imkbi rë terëk, rë ljë nmnsjji rë terëk.  

Pëpiarëqia ferape ëqhrë e nanëpfijjqhke, isp bëher fjajë nëp gëxikil 
e rë dpejrëq që jipiqë. Kërë e imlfipkml edhe leli 11 i Kmdir Pelaj, 
oë ldajml eiqrpadikil e nepqmlir, isp iëpcëlmher jipia ferape e rij 
dhe leli 50, oë nëpfqhil qi pperhala pëldseqe rë tenpëq nelaje çdm 
dhslik jigji nëp qhiai rë absxikir ke derwpël oë ppjedh lga 
statusi anm fsliqimli ferap i nepqmlir oë ia ipwep iërë ipik332.  

Nsi rë habir fairi oë Kmdi Pelaj i tirir 1995 kmpi nëpqinëp 
ldpwqhike iao rë rhejja nëp ljë nmnsjj oë nm iajmlre lga ljë 
areixëk i qiajqhëk dpejr kbpmjrjeq që rë dpejrate dhe jipiqë ferape, 
niiëpiqhr nëp r’i napanpipë çdm jjmj jsfre ferape. Një rpalxiciml i rijjë, 
qinaq iëldtëqhrpikir rë asrmpir rë iërwpe padhëte, s bë i ksldsp 
edhe fajë pmjir nedagmgjii rë që dpejrëq dhe napikete rë bjarsapa 
npej imhëqh lë qrarsrer dekmipariie rë iarëp imkslirerete kë rë 
këdha ferape333. 

Në iërm pperhala, xspi fijj debari nëp haprikil e Ksqhrersrëq që pe. 
U shqyrtuan, u votuan dhe u kthyen mbrapsht disa dpafre rë 
nëpnslsapa lë baqhiënslik ke Kmkiqimlil e Veleciaq, oë hepë 

                                                 
331 Ibidem. 
332 Ibidem 
333 G. CIMBALO, L’eqnepielxa dejj’Iqjak dejj’Eqr Espmna…cir., naqqik. 
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naq hepe, jenre tjepëqikil e ter pperh teldikete rë napjakelrir 
dhe rë imkiqimlete rë lgpirspa npej qaj334. Kjm nëpbël edhe ljë npej 
apqwete qe nqe kipariki i isqhrersrëq lsi ksld rë peajizohej para 
vitit 1998. Në lelil 3 rë qaj peldirel napiker rhekejmpe kbi rë cijar 
ëqhrë ldëprsap qhreri qhoinrap, ldëp rë cijër ksld rë nëpkeldik 
baqhiëjereqël ferape qi dhe derwpikil e qhrerir nëp rë peqneirsap 
dhe kbpmjrsp napike rë rijja. Kmkslirerer ferare konsiderohen si 
njeqë e qrpsirspëq qhmoëpmpe kbi rë cijël ldëprmher qhreri qhoinrap.  

                                                 
334 Në tiril 1994, imkiqimli napaoiri nëpqhrwnjer e tera jidhsp ke npmjeiril e 
isqhrersrëq rë hedhsp lë pefepeldsk, nmp rë natmrsap. Me pëldëqi ëqhrë leli 7 i 
npmjeir isqhrersrëq, i ciji ldajmlre nëpdmpikil e feqë nëp oëjjike nmjiriie e lë 
këlwpë rë teçalrë ksldëqilë e ipijikir rë naprite nmjiriie ke qfmld ferap, naqi 
ijm dm rë iiqhre ldiiik rë renpsap dsie e jidhsp ejeirmparil naq napikete kmpaje 
dhe eriie, gjë oë iqhre ldajsap oë ke jigjil e tirir 1991. Një niië rjerëp ke pëldëqi, 
ëqhrë leli 36 oë ksldëqml isfixikil e jipiqë ferape lë dmbi rë qigspiqë nsbjiie, 
nëp psajrjel e peldir nsbjii anm nëp kbpmjrjel e qhëlderir, kmpajir dhe rë dpejrëq 
që rjerpir. Lidhsp ke iërë, imkiqimli bël rhippje nëp peqneirikil e imltelrëq 
espmniale rë rë dpejrate rë ljepisr dhe, qhreri qhoinrap qhiml kë rej lë oëldpikil 
e ter dsie e napë xbarikil e iërwpe lmpkate qi gapalci nëp naoel ferape dhe 
imheximlil imkbërap. Së fsldi, rëpheo tëkeldjel ljë diqnmxirë rjerëp e lelit 7, 
is rhsher oë ipepër e imkslirerete “rë këdha” ferape dsher rë jelë qhreraq 
qhoinrapë, rë jildsp lë Shoinëpi dhe balseq arw, npej që nais ljëxer tjerëqh. Kjm 
lmpkë edhe nqe ëqhrë lë nëpnsrhje ke rpadirël e qiqrekir qhoinrap, dhe 
kbëqhrerer lë deiperil e tirir 1923 nëp ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii rë 
imkslirerete ferape, lsi najrmher njmrëqiqhr, aq ke lmpkar kbi jipilë e 
qhmoarate, aq ke napikil e ldapjeq që feqë lga qhreri, çia nmhmher, niiëpiqhr, lë 
lelil 7, nmp aq ke napikil e bapaxiqë napa jigjir. Kjo bie ndesh, gjithashtu me 
sdhëxiker e nëpgjirhqhke rë nslëq që imkiqimlir dhe rë Këqhijjir rë Espmnëq, oë 
qwlmjlë kbëqhrerjel dhe xhtijjikil e njspajixkir ferap, rei i ciji qhmhil ljë ijaç rë 
efeirqhëk isldëp qjejjjete diirarmpiaje rë oetepite, rë cijar lsi dsher rë 
nelgmjlë, nëpisldpaxi dsher rë kbëqhreqil nëphanjel e beqikete rë peja ferape. 
Shih: COMMISSION DE VENICE, Commentaires sur le projet de Constitution 
albanaise, soumis au vote populaire le 6 novembre 1994, 
http://www.venice.coe.int/docs/1995/CDL%281995%29005-f.asp.  Qeveria shqiptare 
i isldëptiher qëpiqh iëpieqate rë imkiqimlir, dsie i piisjrsap pmjil e teçalrë rë 
arwpe beqikete ferape, npalia e rë cijëte s ia dhëlë jerë lë iërë teld, imkslirerete 
oë, ke termpgalixikil e rwpe, ialë fmpksap arm qhrpeqa qhmoëpmpe, kbi rë cijar ialë 
jildsp dhe jalë rhekejsap qhmoëpia dhe qhreri qhoinrap. Kw oëldpik lsi e isfixml 
jipilë e mpgalixikir rë ldmljë beqiki ferap, nmp i nëpqhrarer rpadirëq hiqrmpiie rë që 
dpejrëq qhoinrape, ppëljër e që cijëq jalë rhejjë lë hiqrmpilë e rhekejikir rë qhrerir. 
Kmlcenri i beqikir rpadicimlaj, qiç ëqhrë nëp telder e rjepa rë Lildjeq ke qhskicë 
mprmdmiqe, lë Shoinëpi dsher napë i jidhsp ke njspajixkil fetar, me laicitetin dhe 
napikil e ldapjeq që feqë lga qhrerir, gjë oë gapalrml jipilë dhe psal slireril lë 
teld, fmpcml idelrireril imkbërap dhe kbpml naoel ferape. 

http://www.venice.coe.int/docs/1995/CDL%281995%29005-f.asp
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Neli 9, niia 2, napaqhiiml ljë nëpjaqhrik lga ppegsjji i napë: 
ldajmher ke jigj ipijiki i naprite nmjiriie dhe i mpgalixarate rë 
rjepa ke npmgpake, tenpikrapi e këlwpa rmrajirapiqre, oë lviqil anm 
sqhoejlë sppejrjel ferape, erliie dhe reppirmpiaje; oë nëpdmpil 
dhslël nëp rë oetepiqsp anm nëp rë dpejrsap nmjiriiël e teldir. Kw 
fmpksjik pinpmdhml, lë ljë rpajrë kë rë xgjepsap, ljë npej 
ppegsjjate oë bël njeqë hiqrmpiiiqhr lë isqhrersrël e teldir335.  

Neli 10, niia e napë, nmhml qe Rensbjiia e Shoinëpiqë lsi ia 
ldmljë fe xwprape dhe lë niiël e dwrë rheiqml naalqhkëpilë e 
qhrerir lë nslër e feqë e rë beqikir dhe kbi rë gjirha qigspml jipilë 
e qhnpehjeq që rwpe lë jerël nsbjiie. Piia e rperë ljeh bapaxilë 
ferape. Sinaq niiëq që iarëpr, qi qhreri aqhrs edhe imkslirerer ferape 
algaxhmhel nëp rë psajrsp natapëqilë e ldëpqjejjë dhe 
baqhiënslikil nëp rë kipël e nëpbaqhiër, dsie i napanpipë iëqhrs, 
ke niiël tijseqe, lëlqhipikir rë kappëteqhjete rë baqhiënslikir 
keq nëpfaoëqseqte rë rwpe dhe Këqhijjir rë Miliqrpate. Kërm 
kappëteqhje dsher rë kiparmhel lga napjakelri336. Piia e gjaqhrë i 
ljeh imkslirerer ferape qi nepqmla jspidiië dhe ljeh gjirhaqhrs rë 
dpejrël e rwpe nëp rë adkiliqrpsap naqspirë e rwpe qinaq 
ppegsjjmpete nëpiarëqe, ke isqhr oë rë kmq cëlmhel ilrepeqar e rë 
rperëte. Në iërë këlwpë, piteldmqer jegjiqjacimli rpadicimlaj jidhsp 
ke imkslirerer ferape oë, qiç ieki napë, ia mpigjilë rë iahepqhke 
e rë sprë lë rë dpejrël qhoinrape. Me iërë kaqë napanpaie, kbwjjer 
enmia e areixkir oë xspi fijj ke xhdsijel e imkslirerete ferape oë 
ke deiperil e tirir 1976, dhe i haner ppsgë rpadirëq jspidiie nëp 
imkslirerer ferape rë teqhspa ke nepqmlajirer jspidii citij. Zhbëpja 
e rë dpejrate dhe e qrarsrete rë imkslirerete ferape, napaqhiisap 
lga Ksqhrersra e tiri 1976, dm r’ia jëpë teldil ljë pegjiqrpiki 

                                                 
335 Kw napik iqhre qaliqimlsap lë lelil 6, niia dw, rë jigjir kbi naprirë nmjiriie, 
qinaq që cijëq “lsi jejmher rhekejiki i ldmljë naprie nmjiriie kbi baxë ferape, 
erliie anm ipahilmpe”. Pëp naprirë nmjiriie, Ligj lp. 7502, 25.7.j991, “Gaxera 
Zwprape” lp. 4, gsqhr 1991. Apqwer e qaliqimlikir rë iëqaj lmpke jidhel, niiëpiqhr, 
me ruajtjen e unitetir imkbërap. 
336 Mbpmjrja jspidiie qigspmher lga leli 134 i isqhrersrëq, qinaq rë cijir “Gjwiara 
isqhrerseqe sqhrpml imknerelcar e qaj ke iëpieqë rë mpgalete rë baqhiëqite 
ferape terëk nëp çëqhrje oë s raimjlë arwpe. Në iërë këlwpë, imkslirerete ferape 
u krijmher ksldëqia rë ielë kbpmjrjel e dpejrënëpdpejrë lga Gjwiara 
Ksqhrerseqe, dsie s ljmhsp iërwpe mpgalixarate qhmoëpmpe ljë pmj ipweqmp lë 
qhmoëpilë qhoinrape dhe dsie i qigspsap kbpmjrje rë teçalrë jipiqë ferape. 
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nëpqëdwri rë rwpe, ke nepqneiritël e lëlqhipikir rë kappëteqhjete 
nëp baqhiënslik dhe kappëdhëlie rë ldëpqjejja337. 

Neli 18 i Ksqhrersrëq kbpml ljë napik rhekejmp, arë rë bapaxiqë. 
Të gjirhë jalë rë bapabaprë napa jigjir, na dajjik gjilie, pace, feje, 
etnie, gjuhe, bindjesh politike, fetare dhe filozofike, gjendjes 
eimlmkiie, qhmoëpmpe, rë dpejrëq nëp r’s apqiksap dhe nëpiarëqiqë 
npildëpmpe. Aqisqh lsi ksld rë diqipikilmher nëp ldmljë lga 
apqwer e qinëpnëpkeldspa, nëpteç paqrete rë napaqhiisapa 
paraprakisht338.  

Shreri gapalrml, lënëpkjer lelir 20, rë dpejrar e naiicate erliie, 
oë dsher rë gëxmjlë rë ljëjrar rë dpejra dhe jipi napa jigjir, ksld rë 
shprehil jipiqhr nëpiarëqilë e rwpe erliie, isjrspmpe, rë apqikmhel 
lë gjshël e rwpe akrape dhe rë ksld rë baqhimhel lë mpgalixara 
dhe gpsne rë ldpwqhke nëp kbpmjrjel e ilrepeqate dhe rë diljirerir 
rë rwpe. 

                                                 
337 Dsiel ipejr na teld alajixar e bëpa kbi jegjislacionin shqiptar, nga: G. 
DAMMACCO, Cmqrirsximle, npmceqqm dekmcparicm e jibeprà pejigimqa lei Bajcali, 
La jibeprà pejigimqa, Tomo III, (a cura di Mario Tedeschi), Rubettino, Soveria 
Mannelli, 2002, 961-962, i ciji ldajml lë gjëpa rë nanëpfijjqhke qi, bie fjala, 
kmqlëlqhipiki i kappëteqhjeq keq Sejiqë që Sheljrë dhe Shoinëpiqë, arw lga tiri 
1929. Pëpisldpaxi, ai i këqhml rpadirëq ialslmpe, dsie alaqhiajsap nslël e bëpë 
nëp nëpnslikil jspidii rë qrarsrete jidhsp ke imkslirerer ferape dhe 
rregullimin e bpeldqhëk rë rwpe, oë lë tiril 1923, ljë nslë ijm e bëpë lë 
nëpnsrhje ke lmpkar qhrerëpmpe oë ppegsjjmjlë airitireril e imkslirerete ferape, 
rë cijër gëxmjlë qrarsqil e nepqmlir jspidii rë që dpejrëq citije. Një qhowprik i 
tëkeldqhëk i xhtijjikir rë qrarsrete rë imkslirerete ferape dhe i 
baqhiëpeldikir gpadsaj keq rwpe dhe jigjir citij, dm rë iiqhre lvjeppë lë nah arë 
oë, lë gjwiikil rmlë, ëqhrë rinapi rhekejmp i qiqrekir qhoinrap jidhsp ke 
kappëdhëlier keq imkslirerete ferape, qhrerir dhe jipiqë që beqikir: ljë 
jegjiqjaciml oë ksldëqml jipilë e njmrë rë mpgalixikir rë beqikete ferape; 
peqneiril ldaj njspajixkir; jipilë e npediiikir ferap dhe rë npmqejirixkir; jipilë e 
nëpoaqjeq që mnqimlete rë ldpwqhke lë çëqhrjer ferape; peqneiril nëp jipilë ferape. 
338Neni 18 i Ksqhrersrëq (Lipia e feqë dhe e beqikir) rhmrë: Lipia e keldikir, e 
ldëpgjegjeq dhe e beqikir ëqhrë e nanpeiqhke. Ksqhdm ëqhrë i jipë rë ldpwqhmjë 
beqikil anm bildjer terjaie dhe r’i qhnajjë arm npitariqhr anm imjeiritiqhr, lë 
nsbjii anm lë jerël npitare, lënëpkjer beqikir, edsiikir, qhëpbeqate anm 
cejebpikete ferape. Lipia e qhnajjjeq që feqë anm bildjete terjaie lsi ksld rë 
isfixmher, nëpteç paqrete rë napaqhiisapa ke jigj, qi kaqë napanpaie nëp qigspilë 
e dekmipaciqë, ilrepeqir dhe qigspiqë qhmoëpmpe, qi dhe nëp kbpmjrjel e peldir 
nsbjii, qhëlderir, kmpajir, rë dpejrate dhe jipiqë që rë rjepëte. 

 http://licodu.cois.it/662/view.  

http://licodu.cois.it/662/view
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Neli 24 i arpibsml qhrerir pmjil e gapalrir rë që dpejrëq nëp iërm 
imkslirere nëp rë qhnajjsp dhe npairiisap nsbjiiiqhr beqikil 
nëpiarëq339.  

Ëqhrë derwpë Ksqhrerseqe psajrja e napikir rë naalqhkëpiqë që 
qhrerir nëp çëqhrje rë feqë, pmji kbpmjrëq i rij nëp rë dpejrël e 
imkslirerete ferape nëp rë kappë njeqë lë jerël nsbjiie rë teldir. 
Në njalil ilditidsaj, leli 24 gapalrml jipilë e ldëpgjegjeq dhe rë 
beqikir dhe rë dpejrël nëp rë xgjedhsp, ldëppsap dhe qhnajjsp 
beqikil dhe bildjer terjaie, npitariqhr anm bmrëpiqhr, lënëpkjer 
isjrir, apqikikir dhe cejebpikir rë qhëpbeqate ferape340.  

Pmhiki i niiëq 24.3, qinaq rë cijir “aqisqh lsi ksld rë derwpmher 
anm rë npitmher lga e dpejra nëp rë kappë njeqë lë ljë imkslirer 
ferap qi dhe lë tenpikrapirë e rij”, dëqhkml qe Ksqhrersra 
qhoinrape pikepp rë ljëjrël diqnmxirë oë gjelder lë Ksqhrersrël e 
Çeiiqë anm Lirsaliqë, rinap i nëpbaqhiër iw nëp rë gjirha telder e 
Lildjeq, rë cijar qwlmjlë rë rpajrmjlë lë këlwpë rë bapabaprë qi 
nëpiarëqilë aqhrs edhe kmqnëpiarëqilë ferape, ke oëjjik oë rë 
kbpmjlë jipilë e ldëpgjegjeq, npa edhe npipjet ateiste341. Ky nen 
hedh baxar isqhrerseqe nëp xhtijjikil e tenpikrapite ferape dhe i 
qigspml kbpmjrje isqhrerseqe këqikir rë feqë lë qhimjjël nsbjiie 
lë Shoinëpi. 

Së fsldi, leli 167 qigspml oë, lë qiqrekil jspidii qhoinrap, rë 
zbatohen vendimet e dala nga CEDU dhe nga gjykata e Strasburgut. 
Ppa, gjwiarar qhoinrape jalë rë derwpsapa rë xbarmjlë lelil 9 rë 
CEDU-që dhe jspidiiqimlil e gjwiarëq që Srpaqbspgsr jidhsp ke 
jipilë e beqikir dhe rë ldëpgjegjeq342. Kjm dëqhkml qe jeki nëpbajjë 

                                                 
339 Ibidem. 
340  Në lelil 25, qaliqimlmher, gjirhaqhrs bapaxia nëpbajjë jigjir dhe lë lelil 26, 
mbrojtja e pakicave etnike. Ibidem. 
341  Nuk biem dakord me mendimin e shprehur nga: G. DAMMACCO, Costituzione, 
npmceqqm dekmcparicm… cir., 960, i ciji e qheh iërë jigj rë jidhsp ke qrpsirspël 
ijalmpe rë qhmoëpiqë qhoinrape, dsie alaqhiajsap fpwrer e xhtijjikir rë naqtirete 
’90 dhe lmpkar oë ialë rë bëjlë qi ke imkslirer ferape, aqhrs dhe ke jipilë 
terjaie rë beqikir. Pm e ljëjra rexë, kadje dsie is pefepsap Dakkaccm-s, hidhet 
edhe nga: G. B. VARNIER., Ordinamenti, religioni e tradizione nella nuova 
Albania, Scritti in onore di Giovanni Barberini, (a cura di A. Talamanca e M. 
Ventura), Giappichelli Editore, Torino, 2010, 451-468. 
342 Shoinëpia ia hwpë lë Këqhijjil e Espmnëq kë 13 npijj 1995 dhe ia parifiisap 
Kmltelrël Espmniale rë rë dpejrate rë ljepisr, lë tiril 1996. Lidhsp ke iërë, 
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ljë hanjeje rë oaprë e rë nadiqisrseqhke rë iërij teldi ldaj 
gapalcite rë jipiqë edhe nëp çëqhrje rë feqë dhe rë jipiqë që 
ldëpgjegjeq, imlfmpk rpairarete rë lëlqhipsapa jipiqhr, naq 
kbwjjjeq që enmiëq që ixmjikir rë njmrë rë Shoinëpiqë lga njeqa rjerëp 
e Espmnëq. 

Arsyet se pse Shoinëpia ëqhrë e fsldir oë kiparmi Ksqhrersrël e ter 
lsi jalë terëk apqwe nmjiriie dhe ppjedhmjë e kslgeqëq që 
qrabijirerir lë teld343, nmp ialë rë bëjlë edhe ke hiqrmpilë e 
ldëpjiisap isqhrerseqe rë Shoinëpiqë oë, edhe nqe qhrpiher lë 
njeqël nepëldikmpe rë Bajjialir, lgëprhel rinape kjafr rë teçalra. 
Sinaq keldikir rë asrmpir rë iërwpe padhëte, ijm dsispi lsi jidher 
ke piqhfaojel e qrpsirspate ijalmpe rë qhmoëpiqë qhoinrape344, por 
ke qhiajjël e jaicixikir rë teldir, is ljë ldëp niiar e fmpra rë rij 
lsi jalë ao naqmjar oë ldihel elde qmr, qi ppjedhmjë e npmnagaldëq 
areiqre rë pegjikir rë qhisap, nmp npaliki, na hexirik, i tjepate rë 
ljë qhmoëpie imlqskiqre dhe qhnëpbëpja e rhejjë qhmoëpmpe qi 
naqmjë e ekigpikir lë kaqë rë teldir gjarë dhjerëtjeçapir rë fsldir 
të qheisjjir oë jakë naq345. Dsispirë e ldjeqhke rë spbalixikir oë 
ialë qhfwrwpsap pimpgalixikil e bpeldqhëk rë nmnsjjarëq lë 
reppirmpil e teldir, dwldja lë kaqë e balmpëte rë fqharir dpejr 
owrerir, ialë ldiisap lë qhnëpbëpjel e qrpsirspate ijalmpe oë, nëp 
sheisj, ialë iapairepixsap qhmoëpilë qhoinrape. Nsi ëqhrë e paqrir 

                                                                                                           
ksld r’i pefepmheki dmiskelracimlir kbi kappëdhëlier keq Këqhijjir rë Espmnëq 
dhe Shoinëpiqë, lë: 

 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingThesaurus_E.asp?descid=1125  
343  M. CHOSSUDOVSKY, La crisi albanese, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1998; E. 
BIBERAJ, Shqipëria në tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë, Tipalë, Opa, 
2000.  
344  Qëldpik rë isldëpr kbal: G. DAMMACCO, Costituzione, processo 
dekmcparicm…cir., 953-93, 960-963, i ciji iëkbëlgsj lë ldiiikil e kadh rë 
rpadirëq ialslmpe. 
345 Ekigpiki lë kaqë i qhoinrapëte naq pëlieq që pegjikir, qjejj ke tere 
rpalqfmpkikil e tjepate qhmoëpmpe dhe rë kappëdhëliete ljepëxmpe dhe 
ekonomiie. Lidhsp ke fjsiqil e ekigpalrëte qhoinrapë dpejr Irajiqë dhe naqmjar e 
tij, shih: A. CESARI, D., FANELLI, La migrazione albanese in Italia fra passato e 
presente, L’Hapkarral Irajia, Tmpilm, 2004; R. DEVOLE, L’ikkigpaximle ajbaleqe 
in Italia, Agrilavorm ediximli, Rmka. 2006. Mbi pildëprikil e tjepate rpadicimlaje 
rë qhmoëpiqë qhoinrape, qhih: N. CLAYER, Le pecmspq à j’”hiqrmipe” er à ja 
“rpadiriml” dalq jeq pecmknmqirimlq idelriraipeq er nmjirioseq ajbalaiqeq, SOLIIS-
URMIS, Ulitepqiré de Nice-Sophia Antipolis, 2000. 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingThesaurus_E.asp?descid=1125
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oë kipariki i Ksqhrersrëq s bë lë tiril 1998, arëhepë isp imlfjiiri 
keq najëte rë ldpwqhke rë qhmoëpiqë epdhi dpejr qhsapjeq, rë 
nairël lë litej qhmoëpmp, lë kmq nmjirii dhe ilqrirscimlaj346.  

Tinaper e teçalra rë owrerëpikir jspidii dhe ilqrirscimlaj, 
nëpisjdeqi ldaj njspajixkir ferap, e bëjlë qiqrekil qhoinrap rë afrë 
r’i gapalrmjë qhmoëpiqë qrabijireril e dshsp, dhe rë qhkalgë çdm jjmj 
jsfre e imlfjiiri ferap oë ia iapairepixsap hanëqipël Bajlkanike. Kjo 
dsher r’i wqhrë qrsdiseqir rë pefjeirmjlë kbi pmjil e që dpejrëq nëp 
adkiliqrpikil e imlfjiirete ldëpferape lë ljë qhmoëpi njspajiqre, 
oë qidmomfrë, ia ljë beqik ke enëpqi lskpaqh, ao kë renëp oë iw 
beqik ëqhrë ai iqjak347.  

                                                 
346  A. BIAGINI, Srmpia dejj’Ajbalia dajje mpigili ai lmqrpi gimpli, Bompiani, Milano 
1998; R. MOROZZO DELLA ROCCA, Albania. Le radici della crisi, Guerini e Associati, 
Mijalm, 1997; N. DELL’ERBA, Srmpia dejj’Ajbalia, Newton editore, 1997. 
347  Ksqhrersra e Rensbjiiëq qe Shoinëpiqë, http://licodu.cois.it/304/view. Pëp kë 
gjepë, qhih: ALB JURIS, Ksqhrersra e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë ke ilrepnperike rë 
gjwiarëq isqhrerseqe, Tipalë 2008.  

http://licodu.cois.it/304/view
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3. 2. Ligji nëp mpgalixarar jmfiriknpspëqe dhe nëpdmpiki i rij nëp 
ppegsjjikil e kappëdhëliete ke beqiker ferape 

 

 

Edhe nqe beqiker ferape, lë ljë fmpkë a lë ljë rjerëp, e iiqhil 
pifirsap nepqmlajireril jspidii, ijm lsi i jenre xgjidhje npmbjekir rë 
ljmhjeq që nepqmlajirerir jspidii rë Kiqhëq iarmjiie, aq imkslirerete 
rë rjepa ferape, e ao kë nai isjrete rë peja oë s qhfaoël lë 
Shoinëpilë e tirete ’90, npaldaj, qi Këqhijji i Espmnëq, aqhrs dhe 
Kmkiqimli i Veleciaq iëpimlil ppegsjjikil ke jigj rë rwpe348, duke 
vepruar pak a shumë qi telder e rjepa iqh qmciajiqre, ke kiparikil e 
ljë jigji rë nëpgjirhqhëk kbi jipilë ferape349. 

Jm terëk iao, nmp qrpsirspa dhe nëpbëpja e qhmoëpiqë qhoinrape 
iiqhre nëqsap ldpwqhike rë qhnejra ke njeqëkappje lë mpgalixara 
dhe gpsnike qhmoëpmpe rë lgpirspa nëp oëjjike qmjidape dhe 
bakipëqie jm kedmekmq rë iapairepir ferap. Edhe iërwpe liqkate s 
dshej qigspsap ljë teqhje jspidiie, naqi jigji i kiparsap lë tiril 1993 
nëp fmldacimler, lsi iqhre i kjafrseqhëk, ldëpimhë oë jigji i tirir 
1956 “Mbi organizatat shmoëpmpe jmfiriknpspëqe” ishte shfuqizuar 
ke hwpjel lë fsoi rë Kmdir rë pi Citij. Iqhre i letmjqhëk kipariki i 
ljë jigji rë derajsap dhe gjirhënëpfqhipëq nëp paqril e mpgalixarate 
jmfiriknpspëqe350, hapriki i rë cijir dm r’s jenre xgjidhje iërwpe 
problemeve me alë rë lmpkate rë që dpejrëq që nëpbaqhiër, baxsap 
lë rpadirël e ldapjeq keq qhrerir dhe feqë lë qiqrekil qhoinrap351 . 

                                                 
348 Në rë qhisapël, ia naqsp ldiiik rë naldëpnpepë lga Shrerer e Baqhisapa rë 
Akepiiëq, rë cijër, ipahaq nmjiriiate rë rwpe rë taxhdseqhke isldpejr teldete iqh 
imksliqre, ialë napë ke nëpnapëqi nëphanjel e ljë lskpi qa kë rë kadh 
beqikeqh ferape, ldëp balmpër e iërwpe teldete. Smr, imkireri qhrerëpmp nëp 
kultet regjistron krahas grupeve fetare tradicionale, 245 organizata dhe 
fmldacimle, nëpfqhipë iërs 34 mpgalixara iqjake dhe 189 mpgalixara npmreqralre.  
349 Paq ljë alajixe nëpkbjedhëqe rë kappëdhëliete keq qhrerir dhe beqikeve 
ferape lë Shoinëpi, kepp lë qhowprik npalilë e isjrete rë peja. E. KARANDREA, 
Chieqa e Srarm il Ajbalia, Dipirrm e pejigimle lejj’Espmna nmqr-comunista, (a cura 
di S. Feppapi, Ë. Cmje Dsphak Jp., E. A. Seëejj), Bmjmgla, Ij Msjilm, 2004, 31-46. 
350 Pëp mpgalixarar jmfiriknpspëqe, Ligji lp.8788, darë 7.5.2001, 
http://licodu.cois.it/610/view.  
351 Ligji qhoinrap baxmher lë jigjil e kiparsap lga Maji i Zi, reiqril e rë cijir e ieki 
imlqsjrsap lë gjshël algjexe “The law on non-governmental organizations” , 
“Officiaj Gaxerre mf rhe Rensbjic mf Mmlrelegpm”, lm. 27 mf Jsjw 29, 1999, 

http://licodu.cois.it/610/view
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Neli 1 i jigjir, naqi nëpcairml isadpil e xbarikir jigjmp, diirml 
lmpkar nëp ipijikil, pegjiqrpikil, adkiliqrpikil, mpgalixikil dhe 
funkqimlikil e mpgalixarate jmfiriknpspëqe oë tenpmjlë nëp rë 
kipël dhe ilrepeqil nsbjii, ke terëdijel qe lë keqil e rwpe ksld 
rë nëpfqhihel edhe arm mpgalixara oë bëjlë npmnagaldë ferape. Kjm 
tiher pe, qidmkmq isp alajixmher leli 2 i iërij dpafri, is iëpimher rë 
nëpcairmher jjmji i diqa tenpikrapite352, teçalëpiqhr ke haprikil e 
niiëq 3 rë lelir 2, is rhsher qe jigji ljeh qi mpgalixara 
jmfiriknpspëqe qhmoarar, fmldacimler dhe oeldpar, tenpikrapia e rë 
cijate xhtijjmher lë këlwpë rë natapsp dhe na s ldiisap lga 
shteti”. Ksnrmher kjafr kipë oë lë iërë nëpisfixik iao rë gjepë, 
gjel hanëqipë edhe tenpikrapia e ldmljë qhmoare ke iapairep 
ferap, nëp kë renëp lëqe kbajkë napaqwqh oë qrpsirspar 
mpgalixseqe oë ppegsjjml iw jigj, lsi dsher rë ielë oëjjik 
firiknpspëq353. Veprikrapi rë rijja ksld rë xhtijjmhel edhe lga 
qhreraq rë hsaj354. Kw qhëlik i fsldir, i qhrsap ke terëdije, ëqhrë 
rpegseq i faxëq që lgsjirjeq që isjrete rë peja lë ljë teld oë ia 
letmjë aisre nëp nepqmlej ke qhrerëqi rë hsaj.  

Sigurisht, ligji thekson se veprikrapia qhmoëpmpe, dsher rë qwlmjë rë 
kipël dhe ilrepeqil nsbjii, lë këlwpë oë rë nëpfirmjë kbëqhrerjel 
jigjmpe rë napaqhiisap nëp rë355. Me tenpikrapi qhmoëpmpe 

                                                                                                           
http://licodu.cois.it/695/view. Neli 51 i jigjir qhfsoixml jigjil e kënapqhëk 
lp.7695, darë 7.4.1993 “Pëp fmldacimler”. http://licodu.cois.it/609/view. Ligji 
“Mbi mpgalixarar qhmoëpmpe jm firiknpspëqe “ iqhre qhfsoixsap ke lelil 1167 rë 
kodit civil 1994. 
352 Me “Gpskbsjjik nsbjii rë fmldete”, lëlisnrmhet mbledhja e fondeve 
lënëpkjer fsqharate qelqibijixseqe rë mnilimlir nsbjii lë qhiajjë rë gjepë; ke 
“Opgal qhrerëpmp imknerelr”, lëlisnrmher ljë mpgalixëk imkbërap, fsqha e 
tenpikir e rë cijir ëqhrë e ljëjrë mqe e lgjaqhke ke fsqhël e tenpikir rë 
organizatave non profit, anm rë ljë elri nsbjii rë nëpcairsap ke jigj. 
353 Me “Venpikrapi jm firiknpspëqe” lëlisnrmher çdm airitirer eimlmkii anm 
alrieimlmkii, ke isqhr oë rë apdhspar anm naqspia e mpgalixarate non-profit, rë 
ksld rë nëpdmpel terëk nëp nëpkbsqhjel e oëjjikete rë qhnpehspa lë 
dmiskelril rhekejrap rë mpgalixarëq dhe lë qrarsqil e qaj.  
354 Sinaq lelir 5 rë jigjir nëp “tenpikrapi rë nëpimhqhke”, ke iërë rë fsldir 
lëlisnrmher airitireri i sqhrpsap lga ljë qhreraq i hsaj lë reppirmpil qhoinrap, na 
oëjjik firiki, nëp nëpkbsqhjel e qwlikete rë napanëpcairsapa bpelda ljë hapis 
imhmp ljë tjeçap, nmp jm lë kë nai qe 30 dirë padhaxi dhe jm kë qhskë qe gjaqhrë 
muaj. 
355 Me “Venpikrapi lë rë kipë rë ilrepeqir nsbjii” lëlisnrmher çdm airitirer oë 
kbëqhrer dhe xhtijjml rei ilditidër dhe qhmoëpia tjepa qhniprëpmpe dhe 

http://licodu.cois.it/695/view
http://licodu.cois.it/609/view


174 
 

lëlisnrmher: nëpisjdeqje qhëlderëqmpe, mfpiki i qhëpbikete dhe 
aqiqrelcëq qmciaje, xhtijjiki i apqikir dhe lgpirja e qhimjjate, omfrë 
edhe nëp fmpkik qhniprëpmp, npa, tenpikrapi oë nëpfqhijlë edhe 
beqiker ferape. Neli 3 i iërij jigji nëpjaqhrml lga isadpi i xbarikir 
rë iërwpe lmpkate qildiiarar, naprirë nmjiriie dhe mpgalixarar e 
rjepa jmfiriknpspëqe356, ldëpimhë oë i ljeh isjrdm rë dpejrël rë bëjë 
njeqë lë ljë mpgalixarë imjeirite, na oelë letmja oë ijm rë jerë 
kedmekmq e pegjiqrpsap qi mpgalixarë jmfiriknpspëqe. 

Në ipesl e dwrë rë jigjir, qaliqimlmher e dpejra e çdm nepqmli fixii 
ose juridik, vendas oqe i hsaj, nëp rhekejikil e ldmljë mpgalixare 
jmfiriknpspëqe anm nëp rë oelë alërap mqe njeqë e mpgalete 
dpejrseqe rë qaj, qi dhe njeqë e nepqmlejir adkiliqrparit rë iëqaj 
mpgalixare. Kjm s qigspml ksldëqilë rë gjirhëte, edhe qhreraqte rë 
hsaj, rë xhtijjmjlë tenpikrapilë e rwpe npalë iërwpe mpgalixarate, 
çia e qhkalg nelgeqël oë i npitml ara lga derwpa e dpejrseqir rë 
isjrir, lë kslgeqë rë qhrerëqiqë qhoinrape. Këpimher oë gjarë gjirhë 
tenpikrapiqë dhe adkiliqrpikir rë rwpe rë bpeldqhëk, iërm qhmoara 
(neni 5) rë peqneirmjlë Ksqhrersrël, jigjer dhe kappëteqhjer 
ldëpimkbërape rë parifiisapa ke jigj, nmp na e hskbsp natapëqilë 
e rwpe. Ndëpimhë, qhreri oë i kbëqhrer dhe i ilispajml arm, ipijml 
isqhrer nëp jehrëqikil e npairiiate dhe kjerete nëp kbapëtajrjel 
e venpikrapiqë që rwpe, na alaqhiajsap isqhrëxiker dhe caoer 
nëpiarëqe rë napaqhiisapa ke jigj. Asrmpireri i qhrerir qwlml rë kmq 
ldëphwjë lë nslër e mpgalixarate jmfiriknpspëqe dhe rë kmq bëher 
nelgeqë nëp tenpikrapilë e rwpe, nëpteç paqrete rë napaqhiisapa 
me jigj (leli 7). Ppa, piirheheki qëpiqh rei napiki i ldapjeq oë 
kbixmrëpml lë Shoinëpi qa s nëpier kappëdhëliete keq qhrerir dhe 
mpgalixarate oë ldjeiil nslër e feqë. Derwpiki oë s jild 
mpgalixarate lga napiki i ldapjeq, ëqhrë peqneiriki i njmrë i jigjete 
rë qhrerir, qiç napaqhiimher lë Kmdil Citij (leli 8-9). Kjo prek 
qidmkmq çëqhrjer ilqrirscimlaje qi arm rë fmpkikir, mpgalixikir, 

                                                                                                           
ljepëxmpe; kbpml jerël ljepëxmpe, qhëlderil; mfpml dhe sqhrpml qhëpbike 
nsbjiie dhe qhmoëpmpe, ldihkë dhe kbëqhrerje lë paqr farieoëqiqh; kbpml 
akbielril dhe xhtijjml isjrspël dhe apqikil; kbëqhrer dhe npmkmvon vlerat 
dhe rpadirar isjrspmpe dhe hiqrmpiie, qhielcël, apqikil; imlrpibsml nëp 
xhtijjikil e xaimlete rë kipa dhe rë tjepate dekmipariie lë rë kipë rë ilrepeqir 
publik. 
356 Kërs nëpcairmher tenpikrapia, mpgalixiki dhe fsliqimliki i mpgalixarate lml-
profit, oë ppegsjjmhel lga iw jigj i teçalrë. 
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fsliqimlikir dhe çsapjeq nëpnapa rë airitirerete rë mpgalixarate 
jmfiriknpspëqe, npa gjirhçia dsher rë jerë lë peqneir ke jigjin. Me 
oëjjik oë r’s qigspmjë asrmlmki rë njmrë mpgalixarate lë fjajë, jigji 
ljeh jipilë e tsjjlerir nëp njeqëkappje lë rm, fiiqml qi lskëp 
dwqheke, lskpil neqë nëp rhekejikil e rwpe, nmp jë rë hansp 
ksldëqilë oë mpgalixara rë ksld rë fmpkmher edhe lga qhmoara rë 
rjepa eixiqrseqe. Kjm i ksldëqml ljë gpsni mpgalixaraqh oë kë napë 
fsliqimlmlil rë ldapa fmpkajiqhr lga ljëpa-rjerpa, rë 
riorganizohen nëp rë appirsp oëjjikil e nëpbaqhiër rë rwpe. Ppa, lë 
iëldtëqhrpikil mpgalixseq, ia kë qhskë asrmlmki, naqi isqhdo 
ksld rë kappë njeqë dhe ksld rë dëqhkmjë pmjil e rij dpejrseq lë 
ljë mpgalixarë, omfrë ijm edhe ferape. 

Pëp rë qigspsap qa kë kipë jipilë e baqhiënslikir bpelda 
mpgalixarëq, jigji gapalrml rë dpejrël e qhiënsrjeq ispdm npej qaj, 
dsie peqneirsap jipilë e qecijir e, lë rë ljëjrël imhë, ksldëqilë e 
mpgalixarëq nëp rë ldjeisp qwliker e qaj dhe nëp rë lgpirsp ljë 
qrpsirspë oë i tjel nëp qhrar imkslirerir ferap (leli 10). Veldiker 
keppel lga baqhiëqia e mpraiëte, çia nëpbël gapalci nëp asrmlmki 
rë njmrë. Një qhmoarë jmfriknpspëqe ksld rë rhekejmher edhe fajë 
dmlacimlete anm rpaqhëgikiqë dhe nëp paqre rë rijja teldiker 
keppel lga iëqhijji i qaj adkiliqrpseq, gjë oë i han ppsgë 
adkiliqrpikir hiepapiii rë qaj. Edhe iërs, jigji jë qhreg nëp 
ksldëqirë e nëpqhrarjeq ke letmjar e ldpwqhke rë çdm imkslireri 
fetar. 

Së fsldi, nëp r’s qigspsap jipi rë njmrë mpgalixarite, napaqhiimher 
edhe ksldëqia e ipijikir rë mpgalixarate oë lsi ialë isppfapë 
derwpiki rë pegjiqrpmhel lë gjwiarar citije dhe qi rë rijja lsi e 
nëpfirmjlë qratusin e personalitetit juridik civil, por mbeten thjesht 
qhmoara. Me gjaqë, tenpmher iëqhrs jm terëk nëp rë peqneirsap 
asrmlmkilë nëp r’s mpgalixsap, nmp edhe nëp r’s apdhsp lë ldihkë 
gpsnikete rë ldpwqhke gjarë faxëq që napë rë rhekejikir rë ljë 
shoqate, që cijëq i letmjirer imhë nëp r’s qrpsirspsap lë litejer e 
duhura. 

Ligji nëpcairml, ke alë rë lelir 11, dmkerhëliel e repkir Qeldëp 
nëpiarëqie oë lëlisnrml ljë nepqml jspidii oë qwlml rë mfpmjë 
qhëpbike dhe rë peajixmjë npmjeire lë rë kipë rë ilrepeqir nsblik, 
nmp na sqhrpsap airitirer rpegrap. Ajm ksld rë rhekejmher ke ljë 
air lmrepiaj ke iëpieqë rë rhekejseqir rë qaj dhe, lë rë, ksld rë 
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bëjlë njeqë ljë a kë qhskë nepqmla fixiië mqe jspidiië. Pëp 
lgpirjel, mpgalixikil dhe fsliqimlikil e qaj iëpimher kbëqhretje 
lë diqnmxirar jigjmpe nëpiarëqe rë fmldacimlir, qiç napaqhiimher lë 
Kmdil Citij, ke nëpjaqhrik rë paqrete rë teçalra oë napaqhiiml 
diqnmxira lë fjajë.  

Opgalixarar jmfiriknpspëqe ksld rë ielë qejirë e rwpe jmiaje mqe 
fijiaje lë reppirmpil qhoinrap edhe lëqe lsi gëxmjlë nepqmlajirer 
jspidii rë natapsp, nm aqhrs, s jejmher rë lgpelë fijiaje jaqhrë 
teldir, nëp qhiai rë larwpëq që rwpe ferape. Edhe mpgalixarar 
jmfiriknpspëqe ke qeji jaqhrë teldir ksld rë tenpmjlë lë Shoinëpi 
(neni 12), me kusht oë tenpikrapia e rwpe rë kmq bjepë ndesh me 
Ksqhrersrël e teldir dhe naqi rë jelë pegjiqrpsap lë gjwiarë, qiç 
napaqhiimher lë jigj.  

Veqhja ke nepqmlajirer jspidii fijjml oë lga dara e pegjiqrpikir 
npalë ljë gjwiare rë qhiajjëq që napë oë kbsjml reppirmpil is ia 
selilë ijm mpgalixarë dhe lë kmkelril e çpegjiqrpikir rë qaj, 
xhtiqher lga iw qrarsq. Kjm japkiqhkëpi ppegsjjaqh mfpml ksldëqi 
rë qhskra nëp rë xgjedhsp rpajrël jspidiie kë rë nëpqhrarqhke dhe 
kë rë jetepdiqqhke nëp letmjar e ljë qhmoare ke iapairep ferap, lë 
këlwpë oë ijm rë sqhrpmjë tenpikrapilë e qaj lël kbpmjrjel e rë 
gjitha garancive juridike357. Sinaq lelir 17, gjirhçia oë ia rë bëjë ke 
fsliqimlikil e mpgalixarate, i iajml qrarsrir, nëpkbajrja e rë cijir 
qhrjejjmher kë lë deraje lënëpkjer lelete rë iërij jigji.  

Srarsri i çdm imkslireri ferap s isqhrml rë ljëjrël pëldëqi: ekpir, 
qikbmjete dajjseqe, tsjëq, nmp edhe këlwpëq që adkiliqrpikir rë 
nëpgjirhqhëk, ekëpikir dhe tenpikrapiqë që mpgalete dpejrseqe, 
cairikir rë nepqmlejir rë nslëqsap npalë mpgalixarëq, nëpgjegjëqite 
rë iërij nepqmleji lë sqhrpikil e fsliqimlete nëpiarëqe, xgjidhjeq 
që kmqkappëteqhjete rë ldpwqhke erj. 

Kërm ppegsjja tjejlë edhe nëp mpgalixarar jmfiriknpspëqe ke qeji 
jaqhrë teldir, oë dsal rë tenpmjlë lë Shoinëpi. Arm dsher rë 
pegjiqrpmjlë fijiajer e rwpe, qinaq jegjiqjacimlir rë iërij teldi; ksld 

                                                 
357 Veldiker kbi ldpwqhikil e airir rhekejrap, oë ialë rë bëjlë ke: ekpil, 
qikbmjil, mbjeiril, oëjjikil, isadpil e tenpikrapiqë që mpgalixarëq lml npmfir, qi 
dhe ke teldiker nëp r’i dhëlë rpajrë rjerëp iëqaj mpgalixare, dsher r’i napaoirel 
gjwiarëq bpelda 30 dirëte lga dara e kappjeq që iërij teldiki lga mpgaler 
dpejrseqe rë mpgalixarëq lë fjajë. Pëp ldpwqhiker lë airil rhekejrap, dsher 
ldjeisp e ljëjra npmcedspë qi nëp pegjiqrpikil e iëqaj mpgalixare (leli 16). 
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r’s iëpimjlë asrmpirerete nëpiarëqe asrmpixik rë nëpimhqhëk nëp 
sqhrpikil e airitirerete rë rwpe dhe, lë kslgeqë rë ljë nëpgjigjeje, 
bpelda 30 dirëqh, tjel npaliki lë heqhrje. Opgalixarar ke qeji 
jaqhrë teldir lsi ksld r’s bëjlë imlisppelcë mpgalixarate rë 
lgjaqhke, eixiqrseqe raqhkë lë Shoinëpi dhe dsher rë njmrëqmjlë 
ljë dmiskelr is rë dëqhkmjlë qe gëxmjlë ljmhjel e nepqmlajirerir 
jspidii citij lë teldil e rwpe rë mpigjilëq. Pm aqhrs, dsher rë 
dekjapmjlë qe jalë mpgalixarë jmfiriknpspëqe ke qeji jaqhrë teldir 
dhe qe tenpikrapia oë dm rë xhtijjmjlë lë Shoinëpi, ëqhrë lë 
nëpnsrhje ke oëjjikil nëp rë cijil ëqhrë ipijsap iw elr, oëjjiker e 
rë cijir dsher rë jelë npalsap lga jegjiqjacimli i teldir rë 
origjilëq358.  

Në arm paqre isp mpgalixarëq jmfiriknpspëqe ke qeji jaqhrë teldir, i 
jëqhmher jicelqa nëpiarëqe, ldioel nm arm ppegsjja qi nëp qsbjeirer 
ke qhrerëqi qhoinrape. Në iërë këlwpë nëpkbsqhel iëpieqar e 
mpgalixarate ldëpimkbërape oë jwnlil rpajrik rë ljëjrë ke arm 
teldaqe nëp tenpikrapilë e rwpe lë Shoinëpi359. Po ashtu, u jepet 
qigspi e njmrë mpgalixkate ldëpimkbërape oë, kë lë fsld, 
Shoinëpia ëqhrë e hansp isldpejr çdm jjmj rë dpejre nëp r’s 
mpgalixsap, qi dhe çdm fmpke rë qhnpehjeq që beqikir.  

Organixarar jmfiriknpspëqe ksld rë kbjedhil fmlde, dmlacimle 
dhe ksld rë kappil njeqë, lë rë ljëjrar isqhre ke elre rë rjepa 
jspidiie oë gëxmjlë rë dpejrël e qinëpkappjeq, lë gapë dhe reldepa 
nëp rë nëpfirsap kbëqhrerje eimlmkiie dhe imlrpara nëp rë bëpë 
blerjet e letmjqhke; nëp rë nëpfirsap lga imlispqer e qhnajjspa lga 
mpgaler qhrerëpmpe; nëp adkiliqrpikil e qhëpbikete nsbjiie nëp 
ilditidër dhe nëp iajikil e qhëpbikete nsbjiie dhe airitirerete 
jidhsp ke rm, mneparmpëte npitarë, dsie s mfpsap arwpe qhëpbike lë 
fmpkël e qsbtelcimlete.  

                                                 
358 Dokumelracimli oë iëpimher nëp ljmhjel e mpgalixarëq dsher rë jerë mpigjilaj, i 
nëpirhwep lë gjshël qhoine dhe dsher rë nëpkbajë: airil e rhekejikir, qrarsril 
dhe teldikil e mpgalir imknerelr nëp hanjel e fijiajir rë qaj lë Shoinëpi (leli 
32) 
359 Nenet 35-36 u ndajmjlë mpgalixarate lml npmfir, rë lvjeppil nëpfirike lga 
airitireri i rwpe, ke nëpjaqhrik rë arwpe paqrete isp rë apdhspar qhëpbejlë nëp 
filalcikil e qhëpbikete ilqrirscimlaje anm nëp nagar dhe qhnëpbjikil e arwpe oë 
ipwejlë iërm qhëpbike. 
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Opgalixarar xhtiqhel lga derwpiki i raiqëq kbi rë apdhspar e 
nëpfirsapa lga dmlacimler dhe lga ldihkar oë kbëppijlë npej 
elrete rë ldpwqhke, lë qhëpbik rë tenpikrapiqë që qaj. Pepqmlar 
fixiië dhe jspidiië oë s mfpmjlë ldihkël e rwpe lënëpkjer 
dmlacimlete mpgalixarate jmfiriknpspëqe, firmjlë rë dpejrël nëp 
jehrëqik rë raiqate kbi rë apdhspar e rwpe, qinaq napaqhiiikir ke 
ligj360.  

Shreri kepp nëpqinëp, nëp ao qa i cairml jigji, rë tigjijmjë kbi 
mpgalixarar jmfiriknpspëqe361 dhe kur aktivireri i mpgalixarëq 
nëpbël ppexii nëp nsbjiisl, gjwiarëqi i dëpgml qi kaqë napanpaie 
mpgalixarëq, ljë alieqë ke qhipik, dsie i jëlë 30 dirë lë 
diqnmxiciml nëp rë imppigjsap këlwpël e qaj rë rë bëpir. Shipipja e 
ljë mpgalixare jmfiriknpspëqe ksld rë bëher ke iëpieqël e mpgalir 
kbiiëowpëq anm rë mpraiëte. Në çdm paqr ëqhrë e letmjqhke, që 
pari, r’i iëpimher mpgalixarëq rë piairitixmjë rë gjirhë tenpikrapilë 
qinaq npmgpakir rë qaj dhe Ksqhrersrëq, ldëpimhë oë, gjarë iëqaj 
faxe ldëpkjerëqe, qhipipja e mpgalixarës pezullohet.  

Nëqe napajajkëpiker keppel nëp baxë, gjwiarëqi ksld ra kbwjjë 
çëqhrjel dsie isfixsap, qa rë jerë e ksldsp, ppexiisl e qhipipjeq që 
mpgalixarëq. Siç qhiher, jigji qhfpwrëxmher gjepëqiqhr ke oëjjik oë 
qhmoara rë kmq qhimjë dpejr xhbëpjeq që qaj, lë këlwpë oë beqikete 
dhe qhmoarate ferape r’s ipijmhel gapalcirë e letmjqhke nëp ra 
qhfpwrëxsap qa kë kipë arë. Kërë e imlfipkmjlë leler 46-48 rë jigjir 
oë ppegsjjml tenpikrapilë e jiisidseqte, rë cijër lsi dsher rë 
jiisidmjlë terëk ipedirmpër dhe debirmpër e ksldqhëk, nmp, naq 

                                                 
360 “Asrmpirerer qhrerëpmpe imknerelre ialë rë dpejrë rë kbiiowpil mpgalixarar jm 
firiknpspëqe jidhsp ke xbarseqhkëpilë e lmpkate fiqiaje, dmgalmpe, rë qigspiqë 
qhmoëpmpe, lë këlwpë oë airitireri i rwpe eimlmkii rë jerë i najiqsp ke imlrparël 
nëpiarëqe nëp sqhrpikil e qhëpbikete nsbjiie dhe qhmoëpmpe, qi dhe nëp rë 
siguruar fondet e nevojshme nga bilanci i shtetit (neni 41). 
361 Neli 44 nmhml “ Gjwiarëqi ksld rë teldmqë nëp qhipipjel e mpgalixarëq 
jmfiriknpspëqe, baxsap lë iëpieqël e alërapëte rë qaj, rë mpgalete rë qaj 
vendikkappëqe, ldëpqa mpgalixki qhrerëpmp ëqhrë imknerelr isp: a) 
Venpikrapia e mpgalixarëq jmfiriknpspëqe bie ldeqh ke Ksqhrersrël; b) 
Opgalixara jmfiriknpspëqe ia ipwep tenëp nelaje; c) Opgalixara jmfiriknpspëqe 
lsi ipwel derwpiker rarikmpe rë napaqhiisapa lë ligj; d) Organizata 
jmfiriknpspëqe ia fajikelrsap qinaq jigjete rë fajikelrikir. 
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qhjwepjeq që derwpikete, njeqël e kbersp dsher ra denmxirmjlë nëp 
oëjjiker e qhmoarëq362. 

Ligji nëp qhmoarar jmfiriknpspëqe nëpfsldml ke diqa diqnmxira 
iajikrape oë ppegsjjmjlë çëqhrjel e kbwjjjeq që airitirerir rë iërwpe 
shoqatave rë cijar, lëqe ialë ilrepeq, ksld ra taxhdmjlë 
tenpikrapilë e rwpe dsie s kbëqhrersp lë isadpil e pi jegjiqjarit 
(leli 49), nm rë pimpgalixmhel lë hapisl imhmp npej ljë tiri nëp r’s 
nëpqhrarsp ke gjeldjel e pe jspidiie363. Nsi ksld rë kmq tiher pe 
se si ky jigj s nëpgjigjer njmrëqiqhr rë gjirha letmjate rë iapairepir 
jspidii ke rë cijar ksld rë nëpbajjer ljë imkslirer ferap anm edhe 
gpsner ferape ilfmpkaje oë elde q’ialë hedhsp kipë ppëljë lë 
teld. Ppa, gapalriki i jipiqë nëp njeqëkappje lë ljë gpsnik rë 
cakrsap ferap ëqhrë e dpejrë e rë gjirhëte, lë qilrmli rë njmrë ke 
napikil e ldapjeq dhe rë laicizmir rë qhrerir.  

Këqhrs, çëqhrjer oë ialë rë bëjlë ke felë lsi ljmhil ldmljë 
rpajrik rë nmqaçëk, nmp ppegsjjmhel dsie qhfpwrëxsap rë gjirhë 
jipilë oë iapairepixml iërë qiqrek, dsie qhkalgsp haprikil e 
renpsap rë lmpkate qnecifiie nëp ljë fsqhë rë rijjë. Ëqhrë fair oë – 
lë najrik ke napaqhiiiker isqhrerseqe rë lelir 10 rë qaj- shteti 
lsi nëpjaqhrml kappëteqhje baqhiënsliki ke beqiker 
tradicionale, pa harruar se, pralia e rwpe lë iërë teld, ia 
ldihksap lë fmpkëqikil e idelrirerir rë nmnsjjir qhoinrap dhe ia 
jsajrsp pmj rhekejmp lë npmceqil e baqhiikir imkbërap. Pëp iërë 
dëqhkml imha dhe hiqrmpia, npa tenpar e bsppate dhe gpate oë is 
bashkuan komuniterete rë ldpwqhke ferape nëp nëgatitjen e 

                                                 
362 Në arm paqre isp mpgalixara jmfiriknpspëqe lsi ia nagsap raiqar anm ia 
kaqhrpsap ke dmlacimler anm filalciker nsbjiie dhe qhrerëpmpe, njeqa e kbersp 
naq qhjwepjeq që derwpikir s qhnëpldaher mpgalixarate rë rjepa na oëjjik firiki oë 
ldjeiil rë ljëjrar oëjjike nëp ipwepjel e jiisidikir. Ksp ljë mpgalixarë 
jmfiriknpspëqe, qhipiher tsjjlerapiqhr, kbapëqhriki i nëpfirikir lga tenpikrapia e 
qaj nëpcairmher lë qrarsr mqe lga ljë teldik i mpgalir rë qaj kë rë japrë 
teldikkappëq. Nëqe lsi gjelder xgjidhje, çëqhrja i iajml gjwiarëq (leli 47). 
363 Neli 49 nmhml: “Paq ljë tiri rë hwpjeq lë fsoi rë iërij jigji, mpgalixarar 
jmfiriknpspëqe eixiqrseqe, dsher rë napaoeqil iëpieqël dhe rë pegjiqrpmhel lë 
gjwiarë, nëpldpwqhe hskbaqil qrarsqil e nepqmlir jspidii dhe tenpikrapia e rwpe 
imlqidepmher e najigjqhke” Neli 50 nmhml “Në arm paqre isp airitireri eixiqrseq i 
mpgalixarate jmfiriknpspëqe lsi ëqhrë lë nëpnsrhje ke diqnmxirar jigjmpe, bpelda 
ljë tiri rë hwpjeq që jigjir lë fsoi, dsher rë napaoeqil ldpwqhiker e letmjqhke 
npalë gjwiarëq […] Mmdifiiiker qinaq niiëq 1 rë iërij leli, imlqidepmhel qi 
ndryshim dhe jo si regjistrim i ri. 
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isqhrete rë fatmpqhke lë dmbi rë teldir, qiç dm rë qhiher, kë rej, 
ke paqril e Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe. Meljëhepë, naq heojeq që 
nelgeqate dinjmkariie dhe ianëpcikir rë çëqhrjete napikmpe 
lënëpkjer lëlqhipikir rë ljë kappëteqhjeje baqhiënsliki, jigji lë 
fsoi i jejmi Kiqhëq iarmjiie rë iëpimjë dhe nëpfirmjë ljmhjel e 
nepqmlajirerir jspidii, qwlik iw, oë iiqhre haqsp nëp qhskë imhë lë 
nëpnjaqjel e fmprë keq qhrerir dhe Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi.  
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3. 3. Veçaltia e shtetit shqiptar  

 

 

Siqreki qhoinrap fijjml r’s ipijmjë gjirhljë e kë qhskë hanëqipë 
imkslirerete ferape dsie i jehrëqsap arm lga bappa fiqiaje dhe 
dsie kmq sa kmhsap npitijegjer, nëp r’i dhëlë dmpë pildëprikir rë 
rwpe. Në rë ljëjrël imhë, bël isjdeq rë kmq i nelgmjë kappëdhëlier 
e rwpe ke qejirë nëpiarëqe jaqhrë teldir364 dhe i kbëqhrer lë 
nëpnjeijel nëp r’s ppëljmqsp qëpiqh lë qhmoëpilë citije, ldëpimhë 
oë iërm i piirhehel nëpnslikir dmirpilaj dhe isjrspmp rë rwpe365. 
Niqka nëp pimpgalixikil e npaliqë mprmdmiqe lë Shoinëpi, 
ldëpkepper lga Parpiapiana Ekumenike lë ksajr e napë rë tirir 
1991 dhe, lë darar 1-2 gsqhr rë iërij tiri, rhipper Aqakbjeja e 
nëpgjirhqhke e ijepiiëte dhe jaiiëte, lë rë cijël kappil njeqë 15 
keqhrapë dhe 30 jaiië, rë apdhsp lga rë gjirha dimoexar e 
Shoinëpiqë. Nskpi i naiër i njeqëkappëqte la bël rë isnrmjkë qe 
ç’risppje iiqhre nëqsap imkslireri Oprmdmiq qhoinrap. 

Silmdi i qheljrë i Parpiapianëq zgjodhi Kryeepiskopin e Tipalëq dhe 
rë gjirhë Shoinëpiqë, Merpmnmjiril e Aldpsqëq, Alaqraqimq; 
Metropoliril e Kmpçëq, apoikaldpiril, Kpiqrmdhsj Msqraiaq; arë rë 
Gjipmiaqrpëq dhe Beparir, Ajevaldep Kajnaiidhiq; rë Vjmpëq-Kalilëq-
Triandis, arqimandritin Ignazio.  

Qetepia qhoinrape npmreqrmi, qenqe lë iërë teldikkappje dajjml 
dmpël e ljë qhreri rë hsaj (Gpeoiqë) oë iëpiml rë ldëphwjë lë nslër 
e bpeldqhke qhoinrape. Këqhrs, xëlë fijj legmciarar ke Kiqhël, rë 
cijar kbwjjel ke kappëteqhjel nëp dmpëheojel e dw eniqimnëve, 
teldil e rë cijëte e kappil neqhimnë ke mpigjilë qhoinrape, 
ldëpimhë oë jejmher oë dw rë ielë jildsp jaqhrë teldir. Ndëpiao, 

                                                 
364  Pëp ljë ldpwqhik lë jigjil lp. 8182, 22.12.1996 “Pëp ljë ldpwqhik lë jigjil” 
lp.7609, 22.9.1992 “Pëp rapifa dmgalmpe”, Deiper lp.1807, darë 30.5.1997. 
365 Kryegjyshata bmrëpmpe ia dmji rë jidhej ke beqikrapër beiraqhialë rë 
qhnëpldapë lënëp bmrë. Në darar 23-24 qhrarmp 2000, s kbajr Kmlgpeqi VII bmrëpmp 
bektashian. Lidhup ke pexsjrarer e iërij imlgpeqi, qhih: 7° Cmlgpeqqm Mmldiaje 
dei Bektashi, Tipalë, 2001. Të kbaher, gjirhao, napaqwqh qe ke teldik lp. 43 rë 
darëq 26 jalap 2001, iëqhijji i kiliqrpate teldmqi oë 51% rë naqspiqë që aiqimlete 
rë qhrëniqë bmrseqe “Tipala Sna” lë npmlëqi rë qhrerir, rë iajmlil lë ekëp rë 
Kpwegjwqharëq bmrëpmpe, nëp r’i ipijsap ksldëqilë e bmrikir rë reiqrete ke 
iapairep ferap dhe qhmoëpmp. “Gaxera Zwprape” lp. 1, 2001, 31. 
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qhrpmher npmbjeki i edsiikir rë keqhrapëte rë pilj, gjë oë çml lë 
ldëprikil e Aiadekiqë Temjmgjiie Oprmdmiqe “Ngjallja e Krishtit”, 
lë këlwpë oë, dsie fijjsap lga tiri 1999, rë ierë rë nairël 110 
npifrëpilj nëp rë qigspsap ijepil asrmirml. Srsdelrër e Aiadekiqë 
nëpbëlil bëprhakël e napë rë kspgjëte rë pilj, lga rë cijër dm rë 
dajë hiepapiia e japrë ferape366. 

Në iërë nepisdhë, Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë (rali e 
rsrje KOASH), bëher njeqë e Kmlfepelcëq Espmniale rë Kiqhëq 
(KEK)367 dhe rë Këqhijjir Bmrëpmp rë iiqhate368, ldëpimhë oë kappil 
hmt liqkar e qaj rë anmqrsjjikir dhe nëphanjeq që feqë lë teld369. 

                                                 
366 Dsher kbajrsp napaqwqh oë lë Kiqhar mprmdmiqe terëk kspgjir lsi ksld rë 
kaprmhel, nëp r’is nëpisqhrsap fsliqimlete rë iapairepir hiepapiii iiqhrap. 
Pëpteç 5 kalaqripete, bëher fjajë edhe nëp 74 iiqha rë peja, 65 kmlskelre rë 
peqraspsapa dhe kë qhskë qe 230 gmdila rë piirhwepa lë npmlëqi rë rwpe, ldëpqa 
20 jalë ldëprsap rë peja, mqe jalë bjepë.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Kisha_Ortodokse_Autoqefale_e_Shqip%C3%ABris%
C3%AB 
367 Kmlfepelca Espmniale e Kiqhate jildi arw lga keqi i tirete neqëdhjerë rë 
qheisjjir rë qhisap dhe s kbjmdh nëp hepë rë napë lë tiril 1959 lë Nwbmpgil rë 
Dalikapiëq. Smr ia lë nëpbëpje rë qaj 125 iiqha npmreqralre, mprmdmiqe, algjiiale 
dhe iarmjiie rë Espmnëq. Nga tiri 1971, ajm baqhiënslml, lënëpkjer Këqhijjir rë 
lgpirsp npej rwpe, ke imlfepelcël ineqhitlmpe espmniale (CCEE). Lidhsp ke 
tenpikrapilë e iëqaj organizate, shih: A. FABBRI, Presenza istituzionale e pastorale 
cattolica in Europa, Smtepia Mallejji, Rsberrilm, 2011. Kërm dw mpgalixka i ialë 
dhëlë jerë Kmkirerir Papirerii CCEE-KEK oë sqhrpml fsliqimler e rij npalë 
Kmkslirerir Espmnial nëp npmkmtikil e ilrepeqate rë imkslirerete ferape. Ref: 
F. MARGIOTTA BROGLIO, Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dejj’Ulimle 
Europea, F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici, 
Bologna, il Mulino, 1997, 122. 
368 Këqhijji eiskelii i kishave (Ëmpjd Cmslcij mf Chspcheq) ëqhrë ljë mpgal i 
nëphepqhëk raiiki eiskelii keq iiqhate rë ipiqhrepa rë rë gjirhë bmrëq. Ai s 
rhekejsa lë tijik rë aqakbjeqë që napë bmrëpmpe rë iiqhate, kbajrsp lë 
Akqrepdak lë tiril 1948. Fijjikiqhr nari njeqëkappëq lga 147 degë lga gjipi i 
npmreqralrëte qi dhe nëpfaoëqseq lga mprmdmiqia, kë tmlë njeqëkappëqir epdhël 
dsie s qhrsap, depiqa ianël qhifpël 340, keq rë cijëte tjel rë nëpkelder 
njeqëkappja e rë gjirha iiqhate mprmdmiqe. Ibidem. 
369 Pëp kë renëp, lë tiril 1992 fijjsal rë bmrmheqhil nepimdiiër ksjmpë “Ngjajjja”; 
petiqra nëp fëkijë “Gëxmhs”; ajm nëp pililë mprmdmiqe “Kakbalar”. Kiqha 
mprmdmiqe asrmoefaje e Shoinëpiqë ia ldëpkappë ljë qëpë liqkaqh ke iapairep 
qhmoëpmp qi n.qh. lgpirja e oeldpëq që diaglmqrifiiikir “Ulgjijjëxiki” lë Tipalë. 
Niqka alajmge ke iërë jalë kappë lë Kmpçë, Jepgpgscar, Katajë, Lsqhljë erj., is 
jalë lgpirsp çepdhe e imnqhre, e teçalëpiqhr qrpsirspa nëp fëkijër ke afrëqi rë 
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Mwqjikalër e pifijjmjlë xwprapiqhr tenpikrapilë e rwpe lë tiril 1991 
lë Shimdëp, npalë Xhakiqë që Pjskbir, neqë dirë naqi iarmjiiër 
iiqhil cejebpsap keqhël e napë lë ljë ijikë qmjidapireri keq 
beqikete rë ldpwqhke. Edhe ara dsher rë pildëprmjlë dhe 
pimpgalixmjlë imkslireril e rwpe, çia bël oë rë kbëppijlë ldihkar 
e napa, rë mfpsapa jm na ilrepeq, lga telde rë ldpwqhke kwqjikane, 
lë iëkbik rë mpielrikir dpejr iqjakir salafit, i hsaj dhe i naxaimlrë 
nëp rpadirël qhoinrape. Ndihka kbëppijlë edhe lga Tspoia, e cija i 
ldjei ke tëkeldje imkslirerer kwqjikale lë kbapë Bajjialil 
Pepëldikmp370. Edhe nqe lsi kslgml ljëfapë ilrepeqi ke iapakter 
nmjirii, oë qhiml rej arij ferap, qi eldje dpejr nalrspoixkir, lsi 
ksld rë kmhmher oë iqjaki qhoinrap ldiher kë afëp arij rspi.  

Ndëpriki i vhakite dhe qrpsirspate ferape, kmpi ljë xhtijjik rë 
hmtqhëk dhe, farieoëqiqhr, rë nampgalixsap dsie fijjsap lga viti 
1991, ldaj imkslireri Mwqjikal dsher rë bëjë nëpnjeije rë qhskra 
nëp rë pifirsap dhe psajrsp rpadirël e iqjakir qhoinrap371. Në 

                                                                                                           
isfixsap lë: Tipalë, Dsppëq, Katajë, Ejbaqal erj. Kalendari Ortodoks, Tipalë, 2004, 
5. 
370 Kmkslirerir kwqjikal, fijjikiqhr is irhwel 4 vhaki lga 38 oë xmrëpmlre napa 
xbarikir rë pefmpkëq agpape, nëpteç rmiate oë is dhalë lë fmpkë dëkqhnëpbjiki, 
nëp qhiai qe qhskë rë kipa rë imlfiqisapa, iqhre tëqhripë rë irheheqhil. Sa s 
nëpier beqikete rë rjepa, s irhwel, gpadsajiqhr 220 iiqha, oë iqhil kmdifiisap nëp 
nslë rë rjepa.  

Ajm çfapë ldmdh ke iqjakil ëqhrë diçia qneisjseqe, nm ra ipahaqmqh ke gjeldjel 
e beqikete rë rjepa. Paq pëlieq që pegjikir, Shoinëpia qhfaoer qi ljë reppel i tipgjëp, 
kjafr i jaikseqhëk nëp rë gjirha jëtixjer ferape, e qidmkmq nëp arm rë ipiqhrepa oë 
vinin nga SHBA-rë. Pëp r’i apdhsp lë ldihkë tenpikrapiqë që rwpe, ara qiljjil ke 
tere ldihka karepiaje, kajjpa riniie nepëldikmpe oë jmqhlil na kaqë, qidmkmq, 
lë ljë gjeldje tapfëpie rë qiajqhke, ldmqhra edhe qhskë kë renëp qe gjwqëk 
kijimli Kspalë e Ulgjij rë bmrsap lël nëpisjdeqjel e beqikete rpadicimlaje, nmp 
rë kberspa lë kagaxilar e iiqhate dhe vhakite. Pmp, ke iajikil e imhëq, 
qhskica e nmnsjjqiqë lsi i çkml nëp gjë iërm beqike rë peja dhe rë naxaimlra 
ldëp qhoinrapë, qidmkmq isp lë Shoinëpi, gjeldja eimlmkiie fijjmi rë 
nëpkipëqmher.  
371 Bsjjgapia iiqhre kbersp ljë teld nëp fmpkikil ferap edhe gjarë nepisdhëq 
imksliqre. Faisjreri i remjmgjiqë lë Smfie, iqhre qhrerëxsap dhe bëpë njeqë e 
Ulitepqirerir qhrerëpmp rë Smfieq, nmp na e ldëpnpepë fsliqimlil e rij. Paq tirir 
1991, ai s npitarixsa qëpiqh dhe lë tiril 1998 s rhekejsa lë Smfie Ilqrirsri i japrë 
islamik (Висшият ислямски институт), lë ispqer e rë cijir is isqhrsa tëkeldje e 
teçalrë qrsdikir rë iqjakir bajjialii dhe is s kipënpirël jm nai alërapë rë 
imkslirerir beiraqhial, oë nm nëpgarireqhil nëp rë dpejrsap jsrjel dhe nëp rë 
pilgpirsp qrpsirspar e beqikir edhe lë Shoinëpi. 
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reppirmper e iqh Jsgmqjjatiqë iiqhre ksldëqi rë fmpkmhej npej 
imhëqh nepqmleji ferap, qhneqh i erliqë qhoinrape, nmp gjirhë ijm 
npspje ldihkaqh dhe ldiiikeqh rë ldpwqhke iqjake, qmjji ke tere 
jm nai isldëpqhri lë bpeldëqi rë imkslirerir Mwqjikal. 
Dmkerhëlëqe kberer nëpnjeija e ljë gpsni jm rë tmgëj rë piljqh oë 
iiqhil qrsdisap lë Egjinr, nëp ra kmdifiisap piril e imkslirerir 
qhoinrap dsie fijrpsap bpelda rij npairiiar kë rpadicimlaje rë 
islamit Salafit, nëpnjeije ijm oë dëqhrmi dhe s isldëpqhrsa lë 
slalikirer lga mpgaler dpejrseqe rë imkslirerir Mwqjikal372. 

Beiraqhiljrë, nm aqhrs, nëpnioel rë pimpgalixmjlë imkslireril e 
tyre, sidmoë ke imhë dhe bspike kë rë naira. Me 22 kapq 1990, ke 
paqril e dirëq isqhrsap Ssjjral Nmtpsxir, naq ljë ldëpnpepjeje, npej 
pperh 50 tjerëqh, s han xwprapiqhr airitireri i Kpwegjwqharëq 
Bmrëpmpe Beiraqhiale373. Pëp rë kbëqhrersp tenpikrapilë e rwpe, 
kbëppiri ldihka e imkslirerete beiraqhiale lga telde rë 
ldpwqhke rë bmrëq qi: Axi e Vmgëj, Tspoi, Ipal, Ipai, Egjinr, Rskali, 
Hslgapi, Bsjjgapi, Jsgmqjjati (Kmqmtë e Maoedmli), Gpeoi374.  

                                                 
372 Ppmnmxmhej oë rë xëteldëqmhej medh'hebi i qhimjjëq rpadicimlaje hanefita me 
arë rë ljë qhimjje kë padiiaje, salafita. Kjm dm rë çmlre lë bpairiqjel e rpadirëq 
qhoinrape oë iapairepixmher lga ljë iqjak rmjepalr dhe pefmpkiqr qi lë fsqhël 
jspidiie, pirsaje dhe rë qrijir rë jerëq rpadicimlaje, nëp r’s hedhsp dpejr ljë iqjaki 
lël ldiiikil e qhimjjëq qajafira. M. VICKERS, Feja le Shoinëpilë naqiksliqre 
“Bota Shqiptare“, 21 rermp - 3 lëlrmp 2006 (nëpirhiki lë irajiqhr lga Mapjmja 
Rukaj), La fede degli albanesi, “Oqqeptarmpim qsi Bajcali”, qmr lë:  
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/La-fede-degli-albanesi 
373 Beiraqhixki iqhre kbajrsp gjajjë lga imkslirerer e ekigpalrëte qhoinrapë. 
Lidhsp ke iërë, qhih: BABA REXHEBI, Misticizma islame dhe bektashizma, Neë 
Ympi, Ëajdml Ppeqq,1970, is teç rë rjepaqh, piqjejj rhekejikil e iërij beqiki ferap. 
374 U pildëprsal qhskë reoe lë owrerer e Kpsjëq, Ejbaqalir, Gjipmiaqrpëq, Kmpçëq, 
dhe s ldëprsa ipejr e pe lga Dede Saji Njaxis, reoeja e Depgjaisr lë Tipalë, e 
hansp nëp nsbjiisl lë tiril1993. Kmkslireri beiraqhial ëqhrë i mpgalixsap lë: 1) 
Gjwqharël e Kpsjëq ke oeldëp reoelë e Sheqhekir lë Fsqhë-Kpsjë oë nëpfqhil 
lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Kpsjëq, Dsppëqir, Shimdpëq, Kspbilir, Marir, Dibpëq, 
Bsjoixëq. 2) Gjwqharël e Ejbaqalir ke oeldëp reoelë e Xhefai Babai oë nëpfqhil 
lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Elbasanit, Gramshit, Librazhdit, Peqinit, 
Pppeljaqir, Lsqhljëq, Katajëq. 3) Gjwqharël e Beparir ke oeldëp reoelë e Tahir 
Babai lë Ppiqhra rë Sipanapir oë nëpfqhil lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Beparir, 
Sipanapir, Pëpkerir. 4) Gjwqharël e Kmpçëq ke oeldëp reoelë e Turani oë nëpfqhil 
lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Detmjjir, Kmpçëq, Kmjmljëq, Pmgpadecir, Epqeiëq.  5) 
Gjwqharël e Gjipmiaqrpëq ke oeldëp reoelë e Aqik Babai Shrsfir oë nëpfqhil lël 
jspidiiqimlil e qaj xmlël e Gjipmiaqrpëq, Sapaldëq, Tenejelëq. 

373 Bektashizmi ishte mbajtur gjallë nga komunitetet e emigrantëve shqiptarë. Lidhur 
me këtë, shih: BABA REXHEPI, Misticizma islame dhe bektashizma, New York, Waldon 
Press,1970, ku veç të tjerash, risjell themelimin e këtij besimi fetar.
374 U rindërtuan shumë teqe në qytetet e Krujës, Elbasanit, Gjirokastrës, Korçës, dhe u 
ndërtua krejt e re nga Dede Sali Njaziu, teqeja e Dergjakut në Tiranë, e hapur për pub-
likun në vitin1993. Komuniteti bektashian është i organizuar në: 1) Gjyshatën e Kru-
jës me qendër teqenë e Sheshemit në Fushë-Krujë që përfshin nën juridiksionin e saj 
zonën e Krujës, Durrësit, Shkodrës, Kurbinit, Matit, Dibrës, Bulqizës. 2) Gjyshatën e 
Elbasanit me qendër teqenë e Xhefai Babai që përfshin nën juridiksionin e saj zonën e 
Elbasanit, Gramshit, Librazhdit, Peqinit, Prrenjasit, Lushnjës, Kavajës. 3) Gjyshatën e 
Beratit me qendër teqenë e Baba Tahirit në Prishta të Skraparit që përfshin nën juri-
diksionin e saj zonën e Beratit, Skraparit, Përmetit. 4) Gjyshatën e Korçës me qendër 
teqenë e Turani që përfshin nën juridiksionin e saj zonën e Devollit, Korçës, Kolon-
jës, Pogradecit, Ersekës.  5) Gjyshatën e Gjirokastrës me qendër teqenë e Baba Asim 
Shtufit që përfshin nën juridiksionin e saj zonën e Gjirokastrës, Sarandës, Tepelenës.
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372 Ppmnmxmhej oë rë xëteldëqmhej medh'hebi i qhimjjëq rpadicimlaje hanefita me 
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lël ldiiikil e qhimjjëq qajafira. M. VICKERS, Feja le Shoinëpilë naqiksliqre 
“Bota Shqiptare“, 21 rermp - 3 lëlrmp 2006 (nëpirhiki lë irajiqhr lga Mapjmja 
Rukaj), La fede degli albanesi, “Oqqeptarmpim qsi Bajcali”, qmr lë:  
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/La-fede-degli-albanesi 
373 Beiraqhixki iqhre kbajrsp gjajjë lga imkslirerer e ekigpalrëte qhoinrapë. 
Lidhsp ke iërë, qhih: BABA REXHEBI, Misticizma islame dhe bektashizma, Neë 
Ympi, Ëajdml Ppeqq,1970, is teç rë rjepaqh, piqjejj rhekejikil e iërij beqiki ferap. 
374 U pildëprsal qhskë reoe lë owrerer e Kpsjëq, Ejbaqalir, Gjipmiaqrpëq, Kmpçëq, 
dhe s ldëprsa ipejr e pe lga Dede Saji Njaxis, reoeja e Depgjaisr lë Tipalë, e 
hansp nëp nsbjiisl lë tiril1993. Kmkslireri beiraqhial ëqhrë i mpgalixsap lë: 1) 
Gjwqharël e Kpsjëq ke oeldëp reoelë e Sheqhekir lë Fsqhë-Kpsjë oë nëpfqhil 
lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Kpsjëq, Dsppëqir, Shimdpëq, Kspbilir, Marir, Dibpëq, 
Bsjoixëq. 2) Gjwqharël e Ejbaqalir ke oeldëp reoelë e Xhefai Babai oë nëpfqhil 
lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Elbasanit, Gramshit, Librazhdit, Peqinit, 
Pppeljaqir, Lsqhljëq, Katajëq. 3) Gjwqharël e Beparir ke oeldëp reoelë e Tahir 
Babai lë Ppiqhra rë Sipanapir oë nëpfqhil lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Beparir, 
Sipanapir, Pëpkerir. 4) Gjwqharël e Kmpçëq ke oeldëp reoelë e Turani oë nëpfqhil 
lël jspidiiqimlil e qaj xmlël e Detmjjir, Kmpçëq, Kmjmljëq, Pmgpadecir, Epqeiëq.  5) 
Gjwqharël e Gjipmiaqrpëq ke oeldëp reoelë e Aqik Babai Shrsfir oë nëpfqhil lël 
jspidiiqimlil e qaj xmlël e Gjipmiaqrpëq, Sapaldëq, Tenejelëq. 

http://www.botashqiptare.net/
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Paqi s kbsqhël rhsajqe dhjerë tjer lga pihanja e imkslirerete 
fetare, qeveria qhoinrape ldjes letmjël e ppegsjjikir rë 
kappëdhëliete rë ldëpqjejja ke rm, iëqhrs oë lë tiril 1999 s 
rhekejsa Kmkireri Shrerëpmp nëp Ksjrer375, napa rë cijir qhrpmheqhil 
rë gjirha çëqhrjer e hanspa ke imkslirerer ferape e, teçalëpiqhr, 
zhvillimi i negociarate nëp lëlqhipikil e kappëteqhjete rë 
baqhiënslikir, qinaq lelir 10 rë Ksqhrersrëq. 

Këqhrs, kappëdhëlier keq qhrerir dhe imkslirerete ferape kmpël 
ljë dpejrik rë pi dhe ipejr mpigjilaj, naq kiparikir rë Ksqhrersrëq që 
tirir 1998, nmp na cëlsap rpadirël e qiqrekir qhoinrap, rhejjëqiqhr 
njspajiqre lë çëqhrjer e kappëdhëliete ke gpsner ferape dhe lë 
daimpdëqi rë njmrë ke mpgalixkar e xgjedhsp anm ekëpsap jipiqhr 
npej rwpe. Nmpka isqhrerseqe qaliqimlml jipilë nëp npmqejirixëk, 
rolin “imkbërap” rë gpsnikete ferape oë qhiher dhe tjepëqmher qi 
dsispi e nëpbaqhiër imjeirite nëp rë gjirha qhrpeqar qhmoëpmpe oë 
imltepgmjlë lë ilrepeqil e nëpbaqhiër rë imheximlir dhe baqhiikir 
imkbërap. Kjm lmpkë ëqhrë qhskë kë afëp gjegjëqeq që qaj irajiale 
dhe spanjolle sesa asaj bejge, nëp rë cijël Kmmisioni i Venecias 
sqhoel ljë qiknari rë teçalrë, ldaj dhe “sponsorizohet” bujarisht 
nëp telder Bajjialiie376. 

                                                                                                           
6) Gjwqharël e Vjmpëq ke oeldëp reoelë e Ksxsk Babai Ssjjralir oë nëpfqhil lël 
jspidiiqimlil e qaj xmlël e Vjmpëq, Fiepir, Parmqir, Rmqimtecir, Majjaiaqrpës.  Sa i 
nëpier çëqhrjeq që imknelqikir rë naqspite rë qhnpmlëqsapa lga pefmpka agpape, 
imkslirerir beiraqhial is piirhwel rë gjirha reoer dhe rwpber oë i iiqhil 
kbijersap imlfiqiikir dhe këqwkjeq nëp qhiarëppikil e gmdilate rë isjrir. A. D. 
GULÇIÇEK, Bektaqhiki lë Shoinëpi, “Haçi”, 2000, 21-22. 
375 Rperh qrpsirspëq mpgalixseqe rë imkirerir dhe ppegsjjmpeq, qhih: Pëp krijimin e 
komitetit shtetëpmp nëp isjrer. Veldik i Këqhijjir rë Miliqrpate lp. 459, darë 23 
shtator 1999, http://licodu.cois.it/305/view., nmp edhe Veldik i iëqhijjir rë 
kiliqrpate lp 128, darë 11 kapq 2004, is i jalë bëpë diqa ldpwqhike jigjir 
napaapdhëq. “Gaxera Zwprape”, tiri 2004, 914– 915. 
376 Gjarë nslëq që rij qi sdhëxseq dhe kbëqhrerëq i nmjiriiate rë teldete rë 
Espmnëq Lildmpe lë npmceqil e rpalxicimlir dhe qi gapalr i sqhrpikir rë jipiqë 
ferape dhe njspajixkir, Kmkiqimli i Veleciaq i ëqhrë pefepsap qhneqh qhekbsjjir rë 
qiqrekir bejg jidhsp ke kappëdhëlier keq qhrerir dhe beqikete ferape, dhe ia 
bëpë rhippje nëp xbarikil e jigjete rë nëpgjirhqhke dhe rë ljëalqhke nëp çëqhrje 
rë jipiqë ferape, dsie qhnëpfijjsp iëqhrs ksldëqilë e nëpdmpikir rë jigjete rë 
legmcisapa ke isjrer, çia dëqhkml nadije, lë kmq kslgeqë ilrepeqi nëp rpadirar 
jspidiie rë qiqrekir qhoinrap nëp çëqhrjer lë fjajë, qiqrek oë ia dhëlë npmta rë 
iëlaoqhke nëp qhkalgiel e imlfjiirete ldëpferape. Sidmomfrë, ijm iëqhijjë s 
pefsxsa lga oetepia qhoinrape, e cija is piirhwe nëptmjëq dhe rpadirëq jspidiie rë 

http://licodu.cois.it/305/view
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Paqmjë e naqhkalgqhke e iëqaj xgjedhjeje ëqhrë nëpdmpiki i gjshëq 
qhoine gjarë pirete ferape; qhrerëqia qhoinrape nëp dpejrsesit e kultit 
dhe rë rë gjirhë rë lgapisapte ke nmqre dpejrseqe lë hiepapiilë e 
imkslirerir ferap; nëpnjeija e nëpbaqhiër nëp psajrjel e rë kipate 
isjrspmpe ke iapairep ferap, fajë tjepate rë rwpe isjrspmpe; 
nëpnjeija e nëpbaqhiër nëp natapëqilë imkbërape377. Pëp iërm 
apqwe, qhreri qhoinrap teldmq rë baqhiënslmjë ke iërm nëpbëpëq 
qhmoëpmpë, lë peqneir rë jipiqë ferape dhe rë ldëpgjegjeq, rë 
laicizmir rë qhrerir dhe rë ldapjeq që rij lga imkslirerer ferape378. 
Siqreki i Rensbjiiëq që Shoinëpiqë fatmpixml nëpdmpikin e 
jegjiqjacimlir nëp ppegsjjikil e çëqhrjete rë jipiqë ferape terjaie dhe 
kolektive379 dhe qhfpwrëxml kjere jspidiie rë nmqaçke nëp r’i 

                                                                                                           
teldir, dsie s kbëqhrersp lë kappëteqhjer baqhiënslseqe, qhskë kë rë 
nëpafëpra qi ke qiqrekil irajial ‘kbi kappëteqhjer’ leli 8 i isqhrersrëq, aqhrs 
dhe ke arë qnaljmjj ‘kbi naiicar’, çia bëpi rë ksldsp lëlqhipikil e ljë 
kappëteqhjeje daimpdëqie ke iiqhël iarmjiie. Lidhsp ke iërm oëldpime 
qrparegjiie, nëp kë gjepë qhih: G. CIMBALO, Tutela individuale e collettiva della 
jibeprà di cmqcielxa e kmdejji di pejaximle rpa Srarm e Cmlfeqqimli pejigimqe lei 
paesi dell'Est Europa. in Libeprà di cmqcielxa e ditepqirà di annaprelelxa pejigimqa 
nell'Est Europa. Wmpiqhmn ksjridiqcinjilape Eqr Espmna “Libeprà pejigimqa e dipirri 
skali lejj’Eqr Espmna”. Bmjmgla. 21 - 22 settembre 2007, Bononia University 
Press Bologna, 2008, 15 – 29.  Rperh kappëdhëliete keq qhrerir dhe beqikete 
fetare, huazuar nga sistemi spanjoll, shih: D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la 
libertad de conciencia Madrid. Civitas Editiones S.L., 2007; A. CASTRO JOVER, Las 
kilmpíaq pejigimqaq el ej depechm eqnañmj. Cursos de Derechos Humanos de 
Donostia-Sal Sebaqriál Bijbam, De. Smpmera Liceras, Juan 1999, 211-244; A. 
FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, Estado y confesiones religiosas, un nuevo modelo 
de pejaciól : (los pactos con las confesiones: leyes 24, 25 y 26 de 1992), Madrid, 
Civitas Editiones S.L., 1995; P. C. PARDO PRIETO, Laicidad y acuerdos del Estado, 
Valencia. Lib. Tiran lo Blanch S. L., 2007; A. TORRES GUTIÉRREZ, El desarrollo 
nmqrcmlqrirscimlaj dej depechm fsldakelraj de jibeprad pejigimqa el Eqnaña, 
“Retiqra de Eqrsdimq Pmjíricmq” l.120, 2003, 243-268. 
377 Kërm ejekelre i gjejkë edhe lë nëpkbajrjel e qrarsrete rë dw beqikete 
ipweqmpe rë feqë iqjake rë tirir 1921 dhe 1925 qi dhe lë deiperil e cirsap rë tirir 
1923. 
378 Pëp kë renëp, qiç e ieki rheiqsap raqhkë, qhreri qhoinrap teldmq oë gjarë 
qhrwnjeq që kmledhëq npej 50 celr fpalgëqh, lë alël perpm rë qaj rë tiher, lë rë 
ljëjril njal, ikaxhi i ljë vhakie, ljë reoeje dhe ljë iiqhe, qi qheljë dajjseqe e 
slirerir imkbërap. 
379 Lidhsp ke iërë, je rë qhiher jegjiqjacimli i xaimlqhëk oë ppegsjjml çëqhrje rë 
ldpwqhke rë beqikete ferape jidhsp ke rpalqkerikil e rwpe lë padim dhe 
televizion. Pëp qiqrekil e raiqate lë Rensbjiiël e Shoinëpiqë, Ligj lp.7680, darë 
3.3.1993, http://licodu.cois.it/589/view. Siç dm rë qhmhil lë tijik, ijm lmpkë 
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imliperixsap iërm rë dpejra, gjë oë e dëqhkml lëlqhipiki i 
kappëteqhjete rë baqhiënslikir, imlfigspiki jspidii i rë cijave 
ëqhrë i lgjaqhëk ke arë rë jigjete rë legmcisapa. Këqhrs, 
lëlqhipshet ljë kappëteqhje daimpdëqie ke Kiqhël katolike, sipas 
kmdejir rë teldete rë rjepa rë Espmnëq Lildmpe, nmp ke nëpkbajrje 
dhe fmpkë rë isfixsap, qinaq ljë kappëteqhjeje-isadëp. Piia e napë 
teldikkappëqe e Kmkirerir Shrerëpmp rë Ksjrete, nëpcairml 
ipijikil e iërij mpgalixki, tenpikrapia e rë cijir ia qi oëjjik 
teldmqjel e kappëdhëliete keq qhrerir dhe imkslirerete ferape 
anm mpgalixarate rë ldpwqhke ferape. Sinaq niiëq rpe rë jigjir, 
Komireri Shrerëpmp i Ksjrete ia lë nëpbëpjel e rij ljë dpejrmp dhe 
iarëp alërapë. Srpsirspa mpgalixseqe dhe ppegsjjmpja e 
fsliqimlikir rë rij kiparmhel lga Kpwekiliqrpi. Paga e dpejrmpir 
nëpcairmher qinaq niiëq iarëp rë jigjir, dhe fiiqmher qinaq litejir A12 
të gpsnir ljë380. Në niiël dw rhsher: Kmkireri ëqhrë ljë mpgal 
qhrerëpmp, oë taper lga Këqhijji i Miliqrpate dhe: 

- Rpegsjjml kappëdhëlier e imkslirerete ferape, rë qhmoarate, rë 
fmldacimlete dhe rë qhmoarate hskalirape ke qhreril, na bëpë 
aqljë dajjik lë tapëqi rë qhrpipjeq anm qrpsirspikir mpgalixarit rë 
tyre. 

- Negmciml haprikil e kappëteqhjete keq nëpfaoëqseqte rë 
imkslirerete ferape dhe Këqhijjir rë Miliqrpate, na e cëlsap 
naalqhkëpilë e rij lë çëqhrje rë feqë. Një mpgal qhrerëpmp ia nëp 
derwpë r’i nëpkbaher napikir rë ldapjeq, rë laicizmir dhe rë 
njspajixkir, rinape iërm oë iapairepixmjlë qiqrekil qhoinrap qi i 
naalqhëk lë çëqhrje rë adkiliqrpikir nsbjii. 

- Dsher rë ldjeië napikil e bapaxiqë nëp rpajrikil e imkslirerete 
ferape dhe rë peqneirmjë natapëqilë e rwpe, qenqe qinaq napikete rë 
qinëpnëpkeldspa, imkireri dsher rë psajë bapaxilë dhe rë ljmhë 
asrmlmkilë e nëpbëpëqte qhmoëpmpë ferapë. 

- Ksjdeqer rë psajë jipilë e feqë, kbapëtajrjel, baqhiënslikil, 
kipëisnrikil dhe rmjepalcël keq imkslirerete ferape lë 

                                                                                                           
pikepper dhe nëpnslmher lë nëpnsrhje ke kappëteqhjer baqhiënslseqe rë 
lëlqhipsapa. 

E ljëjra ppsgë ldioer nëp ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii citij nëp beqiker ferape, 
dsie s kbëqhrersp lë jigjil nëp mpgalixarar jmfiriknpspëqe. Shih: Pëp mpgalixarar 
jmfiriknpspëqe, Ligj lp.8788, darë 7.5.2001, http://licodu.cois.it/610/view 
380  Ibidem. 
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Shoinëpi. Kërm qwlike jalë napëqmpe nëp qhreril, qi qigspi dhe 
gapalci jm terëk nëp rë dpejrar e ilditidëte, nmp edhe nëp naoel 
ferape dhe psajrjel e slirerir imkbërap. 

- Mbëqhrer tenpikrapilë ferape dsie s baxsap lë Ksqhrersrël e 
teldir, lë jigjer oë ppegsjjmjlë iërm çëqhrje, dsie tëlë kbi gjirhçia 
enëpqilë e qiqrekir dhe nëpnapëqilë e tjepate isqhrerseqe. 

- Baqhiënslml ke imkslirerer ferape nëp haprikil e 
npmjeirjigjete dhe nëp nslër oë i raimjlë. Baxsap lë lelil 10 rë 
Ksqhrersrëq, imkireri i han ppsgë jegjiqjacimlir rë legmciseqhëk, 
çia dm rë rhmrë qe iëpiml kappëteqhje nëp çëqhrje oë ialë rë bëjlë 
ke jipilë e beqikir dhe rë ldëpgjegjeq, ao rë letmjqhke nëp 
imheximlil qhmoëpmp. 

- Këpiml nëjoikil e Miliqrpiqë që Apqikir dhe rë Shielcëq lë 
fsqhël didairiie, nëp npmgpaker e jëldëte rë ldpwqhke dhe 
reiqrer këqikmpe rë feqë lë qhimjja, naqi sqhrpiki i rë dpejrate dhe 
jipite ferape bëher lë peqneir rë ppegsjjate rë nëpgjirhqhke dhe ke 
gapalcirë e letmjqhke nëp peqneiril e jipiqë që fmpkikir terjai rë 
secilit. 

- Mepp nëjoikil e oetepiqë nëp ksldëqilë e hanjeq që qhimjjate 
npitare dhe rë ilqrirsrete qhimjjmpe, is jenel këqike nëp felë, 
dsie kbajrsp napaqwqh ldapjel adkiliqrparite rë reppirmpir. Të 
dpejrar e nëpkeldspa kë japr nëp çëqhrje rë jipiqë që fmpkikir, 
iëpimjlë ao tigjijelcë dhe gapalci, qa terëk oetepia, qi qhnpehje e 
xëpir rë jigjtëlëqir, ksld r’i janë. 

- Pëpcairml lskpil e ilqrirsrete qhimjjmpe ferape, dsie neqhsap 
eisijibpil e xgjedhjete rë ldëpkappa. 

- Në baqhiënslik ke Ilqrirsril e Mmlskelrete rë Ksjrspëq dhe 
ke Kmkslirerer ferape, algaxhmher nëp psajrjel e gmdilate rë 
isjrir, naqi iërm jalë njeqë e rpaqhëgikiqë hiqrmpiie imkbërape, npa 
rë psajrjeq që idelrirerir rë nmnsjjir qhoinrap. 

- I qhnpeh gjwiikil e ter Miliqrpiqë që Filalcate, pperh hwpjete lë 
teld rë rë kipate rë iapairepir ferap nëp imkslirerer, qi dhe nëp 
rpajrikil e rwpe lga qiqreki rarikmp, lëqe dshel nëpjaqhrsap anm jm 
lga raiqa dmgalmpe, qinaq jigjete lë fsoi381.  

                                                 
381 Bëher fjajë nëp nëpjaqhrikil lga raiqa dmgalmpe rë qeldete rë isjrir nëp 
komunitetet fetare. Pëp ljë ldpwqhik lë jigjil, lp. 8182 22.12.1996 “Pëp ljë 
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Piia neqë e iërij teldiki nmhml qe ipijiki dhe fsliqimliki i 
Kmkirerir Shrerëpmp nëp Ksjrer dsher filalcsap lga fmlder e qhrerir 
oë qhimjlë nëp jjmgapi rë qeiperapiqë qhrerëpmpe nëp beqiker ferape, 
nëp tiril 1999. Në niiël gjaqhrë rhsher qe Kmkireri qhrerëpmp nëp 
isjrer lgapimher rë xbarmjë iërë teldik382.  

Më rej piqhiimher iw jigj lë niiël 1 rë rij, dsie qairëqsap oë ipijiki i 
Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer ia qi oëjjik rë jehrëqmjë ipijikil, 
kmdifiiikil, kbwjjjel e kappëdhëliete keq qhrerir dhe 
imkslirerete ferape oë ialë nëp oëjjik nslër e feqë, lë peqneir rë 
jigjete rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë. 

Kmkireri qhrerëpmp nëp isjrer ëqhrë ljë ilqrirsciml imkbërap i 
teqhsp ke nepqmlajirer jspidii dhe taper lga Këqhijji i Miliqrpate. 
Dpejrmpi dhe iarëp alërapër oë nëpbëjlë iërë imkslirer, ekëpmhel 
lga Këqhijji i Miliqrpate. Pëp xgjedhjel e iërwpe fsliqimlapëte, 
Këqhijji i Miliqrpate dsher rë kbajë napaqwqh napiker e 
naalqhkëpiqë që qhrerir dhe bapaxilë keq imkslirerete ferape, qi 
dhe fairil oë teldiker e kappa dsher rë naqowpmjlë idelrireril 
dhe vlerat e komuniteteve fetare. Struktura dhe rregsjjmpja nëp 
tenpikrapilë e Kmkirerir kiparmhel lga Kpwekiliqrpi qinaq 
npmnmxikir rë Seiperapir rë nëpgjirhqhëk rë Këqhijjir rë Miliqrpate. 
Sa i raiml nagëq që fsliqimlapëte rë Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer, 
ajm nëpcairmher lë baxë rë litejir rë rë apdhspate rë fsliqimlapëte 
rë qhrerir383. Në taxhdël e nëpisjdeqjeq oë rpegml oetepia isldpejr 
iërwpe çëqhrjete, ksld rë nëpkelder edhe fairi oë ajm i najiq 
dpejrseqir e iarëp imkslirerete ferape ke naqanmprë dinjmkariie 
nëp r’sa jehrëqsap bappël e kbajrjeq që kappëdhëliete 
ldëpimkbërape ke isjrer nëpiarëqe, çia qhnpeh tjepëqikil e qaj 
nëp pmjil e rwpe lë qhmoëpilë qhoinrape384.  

                                                                                                           
ldpwqhik lë jigjil” lp. 7609, 22.9.1992; “Pëp rapifar dmgalmpe”, Dekret nr.1807, 
30.5.1997, “Gaxera Zwprape”, lp. 27, tiri 1999, 1044 – 1045. 
382  Pëp ipijikil e imkirerir qhrerëpmp nëp isjrer, http://licodu.cois.it/305/view 
383  Me teldik rë iëqhijjir rë kiliqrpate lp. 128, darë 11 kapq 2004, s bëlë 
ldpwqhike kbi teldikil lp. 459, darë 23 qhrarmp 1999 oë ia rë bëjë ke ipijikil e 
imkirerir qhrerëpmp nëp isjrer. “Gaxera Zwprape”, tiri 2004, 914– 915. 
384  Pëp ljë ldpwqhik lë teldikil, lp.335, 2.9.1997, rë Këqhijjir rë Miliqrpate, “Pëp 
jëqhikil e naqanmprate dinjmkariie dhe rë qhëpbikir”, rë ndryshuar (nr. 226, 
5.5.2000) http://licodu.cois.it/579/view 
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Qëldpiki tjepëqseq i oetepiqë iapqhi kappëdhëliete ke 
nëpfaoëqseqir e imkslirerete ferape ldjei nëptmjël e iahepqhke, 
is gjejkë rairiia dhe qjejjje ao rë qnpmtsapa, qa r’s kbijermjlë edhe 
40 tirete pegjiki imksliqr. Madje ksld rë rhsher oë tjepëqiki dhe 
qhfpwrëxiki i kelçsp i rpadirëq, ia mpielrsap kë qhskë qe çdm gjë 
rjerëp jegjiqjacimlil, npaldaj Ksqhrersra napaqhiiml legmcikil e 
kappëdhëliete ke imkslirerer, oë teldmqja e lmpkate jidhsp ke 
rm, rë bëher kbi baxël kappëteqhjete rë ldëpqjejja. Në rhekej rë 
iëqaj oëldpml terëdija nëp pëldëqilë e kadhe oë ia naoja 
ldëpferape lë psajrjel e slirerir rë teldir dhe qigspilë e iajikir 
dpejr ljë peldi dekmiparii rë rinir jibepaj, i afrë nëp kbpmjrjel e 
jipiqë ferape dhe rë ldëpgjegjeq. Sidmomfrë, qhreri lsi e alaqhiajml 
nëpdmpikil e jegjiqjacimlir rë që dpejrëq që nëpbaqhiër, nëpisldpaxi 
i pefepmher arij taxhdikiqhr edhe nëp ppegsjjikil e çëqhrjete kë 
dejiiare qi, nëp qhekbsjj, ldëpriki i gmdilate rë isjrir, rë cijar 
dsher r’s lëlqhrpmhel njalete dhe jigjete rë spbaliqriiëq. Edhe lë 
iërë paqr qiqreki qhoinrap qhfao teçmpirë e rij dajjseqe, qi ajm e 
ldapjeq keq qhrerir dhe imkslirerete ferape, çia ëqhrë shprehje e 
ljë jspidiiqimli kjafr rë knpehrë. Gjarë faxëq që napë, legmciarar 
keq Kmkirerir dhe imkslirerete ferape ialë nëp oëjjik r’s janil 
xgjidhje çëqhrjete jidhsp ke Kiqhël iarmjiie lë Shoinëpi, rpajriki 
dhe xgjidhja e rë cijate kmlmnmjixml nslël e iëtij Komiteti, nga 
tiri 2002 depi lë 2006. Shreri qhoinrap ëqhrë i terëdijqhëk oë, edhe 
nqe imkslireri Karmjii lsi nëpbël qhskicël lë teld, gjirhqeqi, 
Kiqha iarmjiie gëxml npeqrigj ldëpimkbërap dhe, nëp kë renëp, 
Kiqha iarmjiie e Shoinëpiqë jsal ljë pmj jm rë tmgëj nëp aipedirikil 
e oetepiqë që teldir lë imkslireril ldëpimkbërap, duke i 
arpibssap ipedibijireril e letmjqhëk, fajë oëjjikete rë qaj rë 
qhnajjspa, oapraxi, nëp kbpmjrjel e rë dpejrate ljepëxmpe dhe rë 
jipiqë ferape. Nga ala rjerëp, ekëpiki i Nslcir, ljë dinjmkar i 
pafilsap, qi Ikxmr Gimtalli Bsjairq, dëqhkml ilrepeqil e Sejiqë që 
Sheljrë nëp rë fsrsp lë ljë ppsgë rë pe kappëdhëlier ke iërë teld, 
i ciji taxhdml rë kberer ljë qhreg i hansp nëp rë denëprsap lë 
gjeldjel e rpaxsap rë Bajjialir. Dëqhki e iëqaj ëqhrë fairi oë 
reppirmpi qhoinrap s qhldëppsa lë ljë npanatijë lë imhël e 
imlfjiirete lë Kmqmtë, Bmqljë, Maoedmli, Maj rë xi, dpejr rë cijir 
tëpqhsal lë kaqë pefsgjarër oë s npirël dhe s peharsal lë iakner 
e ngritura enkas nga Karitasi shqiptar dhe ai ldëpimkbërap. Verëk 
lënëpkjer Shoinëpiqë, Kiqha iarmjiie ksld rë fmpcmjë npalilë e qaj 
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lë telder bajjialiie, dsie s atirsp nëp rë ipijsap kappëdhëlie kë 
rë kipa ke Kiqhël mprmdmiqe lë ljë xmlë iao qrparegjiie nëp 
eisijibpar gjemnmjiriië rë Espmnëq Lildmre. Po ashtu, qeveria 
qhoinrape ëqhrë e ilrepeqsap rë firmjë tjepëqikil e Kmkslirerir 
Espmnial qi ljë qiqrek dekmiparii oë i nëpkbsqh rë gjirha cijëqirë e 
letmjqhke nëp rë hwpë lë Espmnë, npaldaj lmpkajixiki i 
kappëdhëliete ke Rmkël ëqhrë rhejbëqmp. Këqhrs pra, kushtet 
jalë njeisp nëp rë qhisap dpejr kappëteqhjeq. 
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3. 4. Rijildja e Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi  

 

 

Një npej nslëte oë s ipwe keljëhepë naq pëlieq që pegjikir 
imksliqr, iqhre piteldmqja e kappëdhëliete dinjmkariie keq 
Nslciarspëq Anmqrmjiie nëp Sejilë e Sheljrë dhe Akbaqadëq nëp 
qhreril qhoinrap, kë 7 qhrarmp 1991385. Pai dirë kë tmlë s ekëpsa 
Nslci i napë Anmqrmjii, Ikxmr Ital Diax, oë tilre lga ljë nëptmjë e 
kënapqhke qi Nslc lë telder e Afpiiëq dhe Kmpeqë që Jsgsr dhe 
çkmhej ao qhskë lga Seiperapia e qhrerir rë Variialir, qaoë lë 
tiril 2006 s ekëpsa Ppefeir i Kmlgpegarëq nëp Ulgjijjëxikil e 
Popujve386. Kw ekëpik lsi ksld rë kmq qhiher i jidhsp ke 
nëptmjël e rij rë kënapqhke nëp qigspikil e kappëdhëliete keq 
Seiperapiqë që qhrerir dhe teldete rë Espmnëq Lildmpe. Si ljmhëq i 
kipë i npmbjekariiate rë iiqhate rë iëqaj xmle, Ikxmr Diax e di 
kipë qe hani i napë oë dsher hedhsp ëqhrë qigspiki i teldete rë 
isjrir, oë rë kmq kslgmjë kbëqhrerja e letmjqhke 
ilfpaqrpsirspmpe nëp ipwepjel e nslëq bapirmpe. Pëp r’ia appirsp 
iëqaj, i kbëqhrersp edhe lga ipepër e rjepë ferapë, ke rë cijër 
ldëprml kappëdhëlie rë nëpxekëpra, ai qhrpml iëpieqël nëp 

                                                 
385 Pëp piteldmqjel e kappëdhëliete ke Shoinëpilë, Sejia e Sheljrë i irhes qwrë 
edhe ljë hepë lga imkslireri apbëpeqh lë Iraji dhe lë kaj rë tirir 1991 dëpgmi ljë 
imkiqiml rë nëpbëpë lga ikxmr. Lsnilacci, Ineqhiët i Lslgpëq (Lslgpm), ikxmr 
Pagjia (i imkslirerir rë qhël Egidim-q, kë naq ineqhiët i Teplir) dhe P. Pierpm 
Maimle, jexsir irajial, nmp ke naqanmprë bpaxijiale. Këra iiqhil nëp oëjjik rë 
mblidheshin me keqhrapër dhe ppegsjjrapër e kbijersap lga pegjiki dhe rë 
naqowpmlil nëpkbjedhraxi npalilë e rwpe lë teld. Në kbwjjje rë tixirëq që rwpe, 
bëlë ke dije qe rhsajqe rë gjirhë keqhrapër iqhil tpapë anm iiqhil dhëlë qhnipr 
lël tsajrje rë këdha e ldmljë, lë kmqhë rë qhisap, npaldaj, lë ljë gjeldje rë 
rijjë, rejer rë tëqhripë, dshej liqsp lga e napa. 
386 Në tirer 1973-1982, ikxmr. Ital Diax ia oelë ipwerap i qeiqimlir npalë 
qeiperapiqë që qhrerir lë Baqhiikil Smtjerii, Shrerer Bajjriie, Bjejjmpsqi, 
Uipahilë, Pmjmli, Bsjjgapi, Kilë, Vierlak, Lamq, Kakbmvhia, Afpiiël e Jsgsr, 
Nakibi, Leqmrm, Ssaxijeld, Zikbabtejë, Erimni, Rsaldë, Bspsld, Ugaldë, 
Zakbijal, Kelia, Talxali.  Gjarë gjaqhrë tirete rë oëldpikir rë rij lë Shoinëpi, 
ikxmr Diax ia nslsap teçalëpiqhr nëp pilgpirjel e imlgpegacimlete fekëpmpe dhe 
qhrpipjel e rwpe qa kë rë gjepë lë teld, dsie i këqhsap pmjir rë pëldëqiqhëk rë 
ppegsjjrapete lga rë gjirha rpmjer erliie qhoinrape, e lë këlwpë rë teçalrë, 
qhekbsjjir rë Nëlë Tepexëq. 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/cardi
nali_biografie/cardinali_bio_dias_i_it.html 
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piirhikil e rë kipate rë imlfiqisapa dhe ia dej kbalë dsie 
qhfpwrëxsap jegjiqjacimlil e xaimlqhëk nëp r’i rpajrsap iërm 
prmbjeke ke jigjer e nëpgjirhqhke rë qhrerir jidhsp ke piirhikil e 
rë kipate rë qhnpmlëqsapa387.  

Sidmomfrë, lmpkajixiki i kappëdhëliete qhëlml terëk faxël e napë 
rë iërij npmceqi, i ciji dsher rë ldjeië pirker e dshspa. Mslgeqëq që 
ijepiiëte teldaq i tjel lë ldihkë dëpgiki i keqhrapëte lga Irajia 
dhe kbëppirja e npejarëte ke erli qhoinrape lga telder foilje. 
Ekëpiki i ineqhitiljte rë napë, jidher ke ekpa npejarëqh rë qhisap 
lë kmqhë, rë cijër i kbijersal nepqeisrikir; derwpa e ineqhitir rë 
Tipalëq dhe Dsppëqir i lgapimher ljë kajaxexi ke erli qhoinrape, 
Ikxmr Rpmi Mipdirëq, i ciji ia qhëpbwep nëp ljëxer tjer qi ianejal i 
qhoinrapëte lë Neu Ympi. Pëp rë psajrsp rpadirël e ldapjeq 
adkiliqrparite keq iiqhëq iarmjiie lë Vepi dhe aqaj lë Jsg, qi 
Administrator apostojii nëp iërë rë fsldir, ekëpmher, fijjikiqhr, 
terë ikxmr Ital Diax, e kë naq ikxmr Hij Kabaqhi, qhoinrap i 
Kmqmtëq, fpalçeqial i pirir bixalril, ianejal i qhoinrapëte lë 
Gjepkali. Faxa e napë e lmpkajixikir rë kappëdhëliete kbwjjer ke 
22 prill 1993, kur ambaqadmpi i napë qhoinrap, Wili Kamsi, prezantoi 
jerpar ipedelciaje lë Variial, nai dirë napa tixirëq rë nanëq Gjml 
Paji II lë Shoinëpi ke 25 npijj 1993. Vixira e Arir rë Sheljrë lë 
Shimdëp dhe Tipalë, qhëlmi pijildjel xwprape rë Kiqhëq qhoinrape, 
pasi u rildëprsa hiepapiia e Kiqhëq iarmjiie lë teld ke ekëpikil e 
iarëp ineqhtiljte: ikxmr Rpmi Mipdira imlfipkmher Ineqhiët i 
Tipalëq dhe Dsppëqir; nëp Shimdpël ekëpmher ikxmr Fpalm Ijia, ke 
ldihkëq ikxmr Zef Sikmlil. Këqaj jiqre i qhrmhel edhe dw 
ipeshkvinj françeqialë: ikxmr Rmbepr Aqhra nëp Vepisl e qiajqhëk 
rë teldir dhe Ikxmr Hij Kabaqhi qi Adkiliqrparmp anmqrmjii nëp 
Jugun388. Jm kë tmlë qe ljë tir, kë 29 lëlrmp 1994, Pana ekëpmi 
iapdilajil e napë qhoinrap, Shiëjoeqilë e rij, Miiej Kmjioil. Këqhrs, 
struktura opgalixseqe e Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi pitiqher ke 
nerisl e qaj hiqrmpii. Taqhkë ksld rë lgpiher Kmlfepelca 

                                                 
387  Pëp irhikil dhe imknelqikil e npmlate iqh-npmlapëte, jigj lp. 7698, darë 
15.4.1993, http://licodu.cois.it/602/view; Pëp iajikil lë npmlëqi na qhnëpbjik rë 
rmiëq bsjoëqmpe, jigj lp.8053, darë 21.12.1995, http://licodu.cois.it/603/view. 
388 Dimoexa e Rpëqhelir s rhekejsa lë tiril 1996. 

http://licodu.cois.it/602/view
http://licodu.cois.it/603/view
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Ipeshkvnore Shqiptare389 oë, qinaq niiëq dw rë lmpkëq 449 rë Kmdir 
rë që dpejrëq ialmliie, ia ljë pëldëqi rë teçalrë nëp ppegsjjikil e 
sistemit kanonik.  

Së napi, dsheqhil qoapsap kipë këlwpar e nëpfirikir rë 
nepqmlajirerir jspidii citij, nmp dshej kbëqhrersp, gjirhao, iëpieqa e 
Kiqhëq qhoinrape nëp r’s teqhsp jspidiiiqhr qinaq ppegsjjmpeq që 
bpeldqhke, napa qe rë qoapmheqhil kappëdhëlier e qaj ke Sejilë e 
Sheljrë dhe jidhjer ke iiqhël slitepqaje. Iqhre elde i gjajjë isjriki 
i ppmnarjete rë oetepite rë ldpwqhke qhoinrape, lga ajm e Zmgsr e 
depi rei e Hmvhëq, nëp ldëprikil e ljë Kiqhe iarmjiie imkbërape. 

Gjirhqeqi, lsi qhrpmhej terëk letmja e pildëprikir rë hiepapiiqë, 
nmp edhe e terë ijepir (ppegsjjrapër dhe ppegsjjraper kexi bëheqhil 
35-40 terë gjirhqej dhe, nëp kë renëp, iqhil qhskë rë kmqhsap), nëp 
iërë, is isqhrsa tëkeldje e kadhe qigspikir rë rwpe dsie qjejjë 
ijepiië rë hsaj. Jm kë napë qe kë 29 oepqhmp rë tirir 2000, naq 
ipwepjeq që qrsdikete fijmxmfiie-remjmgjiie lë qekilapil 
ldëpdimoexal rë Shimdpëq (i pildëprsap nmqaçëpiqhr lë tiril 1992, qi 
ljë npej tenpate rë napa rë pilmtikir rë iarmjiçixkir), s bë 
qhsgspiki i keqhrapëte rë napë dimoexalë dhe fpalçeqialë naq 
nepisdhëq imksliqre. Nga ala rjerëp, dsie qhfpwrëxsap npeqrigjil e 
kadh oë gëxmlre Nëlë Tepexa lë litej ldëpimkbërap, s bë 
nëpnjeije nëp nëphanjel e spdhpate rë ppegsjjrapete, na jëlë naq 

                                                 
389 Sinaq §2, leli 449 i imdir rë që dpejrëq ialmliie rë tirir 1984: “Kmlfepelca 
ineqhitlmpe, ke r’s rhekejsap lë këlwpë rë jigjqhke, gëxml nepqmlajirer jspidii 
oë i bspml lga e dpejra”. G. FELICIANI, Episcopal Conferences from Vatican II to the 
1983 Code “The Jspiqr”, 1988, 48,11-25; ID., Gli episcopati nuovi protagonisti delle 
relazioni tra la Chiesa e gli Stati, “Rivista periodica de re canonica” Pmlrificia 
Ulitepqirà Gpegmpiala, 2000, 89, 661-680; ID. Il potere normativo delle Conferenze 
Episcopali nella comunione ecclesiale, “Monitor Ecclesiasticus”, 1991, 116, 87-93 
ID., Le Conferenze Episcopali dal Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico, 
“La Scuola Cattolica”,1988, 116, 124-136; ID.,Le Conferenze episcopali nel 
magistero di Giovanni Paolo II, “Aggiornamenti Sociali”, 1987, 38, 141-154. Da 
ultimo vedi: A FABBRI, Presenza istituzionale e pastorale cattolica in Europa, 
Soveria Mannelli, Rubettino, 2011. 

Airsajiqhr, Kmlfepelca ineqhitlmpe qhoinrape nëpbëher lga qhrarë ineqhitilj: 
Apoineqhiti kerpmnmjir Rpmi Mipdira (Tipalë-Dsppëq), Ikxmr Gempge Fpendo, 
ineqhiët ldihkëq lë Tipalë-Dsppëq, apoineqhiti kerpmnmjir Algejm Maqqafpa 
(Shimdëp), ikxmr Lsçjal Agsqrili (Sanë), ikxmr Cpiqrmfmpm Pajkiepi (Rpëqhel), 
ikxmr. Orratim Viraje (Lexhë) e ikxmr. Hij Kabaqhi (Adkiliqrparmp anmqrmjii nëp 
Shoinëpilë jsgmpe).  
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dmpe nëpisjdeqjel ldaj rhippjeq hwjlmpe ldëp qhoinrapër e Bajjialir. 
Gjarë gjirhë nepisdhëq imksliqre, Kiqha iarmjiie, fajë aqaj jipie rë 
bpiqhrë oë gëxmlre lë iqh Jsgmqjjati, ia iiqhre dajë rë fmpkmlre 
rregulltare shqiptare nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i zi, prania e 
rë cijate raqhkë iqhre qhskë e çksap nëp pikappjel e nslëte 
bapirmpe dhe rë anmqrsjjikir lë Shoinëpi. Kiqhre letmjë spgjelre nëp 
ijepiië, qi nëp fmpkikil iareiiqrii, aqhrs dhe nëp tenpikrapilë 
qhimjjmpe dhe apqikil npmfeqimlaj, na nëpjaqhrsap edhe nslër e 
bakipëqiqë, tenpikrapi iërm, oë dm rë pigjelepmlil nëprëpirjel 
qhmoëpmpe dhe dm rë ldihkmlil kiqimlil e slgjijjëxikir rë Kiqhëq 
iarmjiie, rë nëpoeldpsap ipweqiqhr lë Shimdëp dhe pperhilar e qaj.  

Në tiril 2005 lskëpmheqhil terëk neqë qhimjja, lskëp oë ke 
iajikil e imhëq qhimi lë neqëdhjerë e ljë. Kërm pirke nsle i 
qigspmlil Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi asrmlmki kë rë kadhe 
tenpseqe, gjë oë iqhre rejer e letmjqhke lë ljë teld is iqhil 
kbjedhsp npediiarmpë dhe kiqimlapë rë kbëppirsp lga alë e alëq, 
nëp rë piirhwep felë lë qhreril e terëk lë bmrë, rë terëqhnajjsp 
areiqr. Në iërm isqhre, Kiqha iarmjiie dshej rë dilre rë dëqhkmlre 
ppëljër e qaj hiqrmpiie lë teld dhe rë iqhre e garqhke rë lgpihej lë 
litejil e ilrepeqate rë nëpgjirhqhke rë nmnsjjir qhoinrap, ldaj 
Kmlfepelca Ineqhitlmpe teldmqi r’i dpejrmhej ke ljë keqaxh 
nsbjii dhe qmjekl rë gjirhë imkbir, isp iw iqhre i nëpfqhipë lë 
qialdajil e nipakidate dhe nm keppre ppsgër e eiqmdir lë kaqë, 
kryesisht drejt brigjeve Italiane390. Meqaxhi nëpcijjre tsjjleril e 
Kiqhëq iarmjiie nëp rë bëpë gjirhçia iqhre e ksldsp lë rë kipë rë 
gjeldjeq eimlmkiie dhe qhmoëpmpe lë teld391.  

Në rhippjel oë Kmlfepelca Ineqhitlmpe i dpejrmi dpejrnëpqëdpejri 
nmnsjjir qhoinrap, lënëpkjer kediate oë lsi ia ispqelil 
minutazhin, deklaroi se, edhe pse gjendja ekonomike dhe 
qhmoëpmpe ëqhrë e pëldë, ppexiis i jsfrëq citije ksld rë 

                                                 
390 Lidhsp ke iërë, qhih: E. GIAP PARINI, Richiedenti asilo e strutture di accoglienza 
in provincia di Lecce Asylumisland: accoglienza ed inserimento socio-economico 
di rifugiati e richiedenti asilo nelle regioni del Sud Italia, (a cura di Ada 
Cavazzani), Rubettino editore, Soveria Mannelli, 2005, 128 ss. 
391 Kmlfepelca ineqhitlmpe e Shoinëpiqë, Deijaparë e imlfepelcëq ineqhitlmpe rë 
Shoinëpiqë kbi gjeldjel airsaje lë teld, Lexhë, 18 prill 1997. 

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/544.php?index=544&po_
date=18.04.1997&lang=en 
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imlqidepmher i qhkalgsp, edhe fajë baqhiënslikir keq 
imkslirerete ferape. Sidmomfrë, jild letmja oë, naqi rë kepper 
kipariki lga Ari i Sheljrë392, r’s bëher anej rë gjirhë 
ardhedaqhëqte, na dajjik, nëp najrik dhe diajmg keq rë gjirha 
najëte nëpgjegjëqe rë qhmoëpiqë qhoinrape. Pëp Kmlfepelcël 
Ineqhitlmpe, nëpnapëqi rë njmrë ia pitëlia e peldir nsbjii dhe e 
jigjqhkëpiqë lë teld; ëqhrë gjirhao e letmjqhke rë nslmher nëp rë 
kipël e nëpbaqhiër, jm terëk nëp rë qigspsap baxël karepiaje nëp 
jereqë, nmp edhe arë qhniprëpmpe, lënëpkjer ljë algaxhiki jm rë 
dhslqhëk, qiqrekarii dhe rë taxhdseqhëk, i afrë nëp rë qigspsap 
nëpkipëqik rë naldëpnpepë. Kjm iëpiml baqhiënslikil e najëte, 
lë peqneir rë ljepisr dhe rë dpejrate rë rij, nëp rë piirhwep beqikil e 
owrerapëte rei nsqhrerapër e rwpe. Aqgjë lsi ëqhrë e ksldqhke, na 
irhwep kë që napi peldil nsbjii. Këqhrs kbwjjer deijapara e 
ipeshkvinjve, duke cituar papa Gjon Palin II. 

Ara çkmjlë ldihkël e mfpsap lga Kmkslireri Espmnial, nmp 
pirheiqmjlë qe Shoinëpia dsher dhe ksld rë ldëprmher lga 
qhoinrapër, lga dsapr e rwpe. Që r’ia appiher iërij oëjjiki, jild letmja 
e edsiikir rë ldëpgjegjeq terjaie jidhsp ke rë dpejrar dhe 
derwpiker oë i raimjlë qecijir. Çdm ljepi dsher rë jerë i 
ldëpgjegjqhëk dhe r’i nëpisqhrmher nslëq që ter, rë xbarmjë 
dpejrëqilë ke rpalqnapelcë e teldmqkëpi dhe rë jsfrmjë qjejjjer 
korruptuese. 

Me iërë paqr, Kmlfepelca Ineqhitlmpe e Shoinëpiqë, s qhnpeh 
fajeldepikil e qaj kë rë rhejjë kiqimlapete dhe kiqimlapëte oë, 
duke tëlë jerël e rwpe lë ppexii, oëldpsal lë Shoinëpi, npalë 
beqikrapëte. Fajeldepiki s qhiml edhe arwpe oë kbpmjrël dhe 
taxhdmjlë rë kbpmjlë tenpar e Kiqhëq dhe oeldpar e qaj, dsie 
nëpfqhipë iërs edhe beqikrapër e Kiqhëq mprmdmiqe dhe kwqjikalër 
oë dhalë kbëqhrerjel e rwpe, dsie dëqhksap, iëqiqmj, slirer 
imkbërap ldëp qhoinrapë, qidmkmq, lë imhë ipixaqh.  

Ineqhtiljrë is dpejrsal, që fsldi, Espmnëq dsie pirheiqsap qe 
Shoinëpia i nëpier fakijjeq që kadhe espmniale dhe qe lsi i 
kslgml dëqhipa nëp r’is baqhisap aqaj nëp apqwe hiqrmpiie dhe 
isjrspmpe, dsie nslsap dhe qhfpwrëxsap çdm ksldëqi nëp r’ia 
appirsp iërij oëjjiki, edhe ke ldihkël e teldete kio. Sidmomfrë, 

                                                 
392 K. Wojtyla, Annejjm ajje laximli “lml dikelricare j' Ajbalia” 6 dicekbpe 1997, 
8  
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Espmna dsher r’i nëptiqher çëqhrjeq qhoinrape ke ljë ikneljik kë 
rë kadh dhe kë rë efeirqhëk lga ç’ia rpegsap depi rali. Këqhrs, 
ilteqriker e qaj rë qhskra, dsher rë nëpirhehel lë kë qhskë 
xhtijjik eimlmkii nëp teldil, nmp nëpteç ldihkate hskalirape 
oë qhimjlë nëp ara oë jalë tëprerë lë letmjë, dsher rë nëpisjdeqer 
edhe nëp tjepar qhniprëpmpe, lënëpkjer edsiikir rë dekmipaciqë që 
tëprerë.  

Së fsldi, Kmlfepelca Ineqhitlmpe isjrml qe ljë ldëp këlwpar nëp 
rë ianëpcwep ipixël, ëqhrë edhe ekigpacimli i imlrpmjjsap, qidmkmq 
ai qexmlaj, i ciji ksld rë xtmgëjmjë ldjeqhëk nanslëqilë lë 
vend393. 

Algaxhiki i Kiqhëq iarmjiie lë fsqhë eimlmkiie dhe qhmoëpmpe 
ëqhrë ljë xë i pëldëqiqhëk lë Shoinëpi oë lga tirer e napa rë 
pildëprikir rë dekmipaciqë. Në tiril 1993 lë tijik rë tixirëq që Arir 
rë Sheljrë, imlgpegara iiqhrape “Bijrë e Zmjëq që Panëpjwep”, 
rhekejmi ljë fmldaciml, kbëqhrersp lë rë dpejrël qhoinrape, i ciji e 
kmpi ekpil lga qheljrmpja e ljmhsp e Shimdpëq, Zmja e Këqhijjir rë 
Mipë. Venpa e napë oe hanja e nmjiakbsjalcëq, npalë oeldpëq që 
kryeqytetit.  

Më naq, oetepia e Tipalëq i iëpimi Nëlë Tepexëq rë ldihkmjë lë 
ngritjel e ljë qniraji. Kw npmjeir s kmp nëpqinëp lga fmldacimli i 
qinëpnëpkeldsp, fajë algaxhikir rë imlgpegarëq lë fsqhël e 
qhëlderëqiqë. Në tiril 1995 fijjmi nsla nëp ldëprikil e qnirajir, nmp 
s ldëpnpe hepë naq hepë nëp apqwe lga kë rë ldpwqhker, lga 
mungesa e peldir lë tiril 1997 nëp qhiai rë qhekbjeq që 
nipakidate filalciape, depi rei jsfra e Kmqmtëq, e cija qmjji lë 
Shoinëpi oildpa e kijëpa pefsgjarë. Pëp ljë tir, iw fmldaciml is 
nëpisqhrsa nslëq nëp dpejrikil e ljë iakni qrpehiki rë lgpirsp 
npej rij nëp pefsgjarër imqmtapë, diis, lë nepifepi rë Tipalëq394. Nga 

                                                 
393 Thippja kbwjjer ke fjajër e qhël Pajir: “Shimli kipë ke ljëpi-rjerpil, jermli lë 
naoe. Dhe Hwji oë dhspml daqhspi dhe naoe dm rë jerë ke js” (2 Kmpilraqte 13, 11) 
dhe kbal fipkël e Shiëjoeqiqë që rij, ikxmr Rpmi Mipdirëq, Ineqhiët i Tipalëq dhe 
Dsppëqir, aqm imhe, edhe npeqidelr i imlfepelcëq ineqhitlmpe; fipkël e ikxmr 
Fpalm Ijjiqë, Ineqhiët kerpmnmjir i Shimdpëq; ikxmr Rmbepr Aqhrëq, ineqhiët i 
Psjrir, ikxmr Algejm Maqafpëq, ineqhiët i Rpëqhelir dhe adkiliqrparmp anmqrmjii 
nëp Lexhël; ikxmr Hij Kabaqhir, adkiliqrparmp anmqrmjii nëp Shoinëpilë jsgmpe; 
ikxmr Zef Sikmlir, ineqhiët ldihkëq i Shimdpëq. 
394 Le rë qhiher kappëteqhja nëp adkiliqrpikil e ljë qniraji, e fipkmqsp lga 
oetepia qhoinrape, imliperiqhr lga kiliqrpi i qhëlderëqiqë, aqm imhe, Tpiral 
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ala rjerëp, is ipijsal isqhrer e letmjqhke nslëq që Kapiraqir, 
dpejriki i rë cijir is beqsa ineqhitir rë Tipalëq395. 

Ndëpimhë oë kappil jerë iërm kappëteqhje “kë rë tmgja”, oë ksld 
rë oshel rë dmpëq që dwrë, taxhdmjlë legmciarar keq qhrerir dhe 
Sejiqë që Sheljrë, rë dpejrsapa lga Nslci, ikxmr Gimtalli Bsjairq, 
eiqnepr nëp çëqhrjer jspidiie jidhsp ke qhreril dhe njeqëkappëq 
airit lë Kmlfepelcël Ineqhitlmpe qhoinrape.  

Me 23 kapq rë tirir 2002 s fipkmq kappëteqhja e napë keq Sejiqë që 
Sheljrë dhe Rensbjiiëq që Shoinëpiqë396. Kjm qhëlmi kbwjjjel e ljë 
faxë rë gjarë nëpbajjjeqh lë kappëdhëlier keq qhrerir dhe Kiqhëq 
iarmjiie dhe teldmqjel e kappëdhëliete rë ldëpqjejja, rë cijar, qa 
ç’i janil jipi rë njmrë tenpiki Kiqhëq iarmjiie, nm ao e çjipmjlë 
Shoinëpilë lga dwqhiker e fmpra oë lgpilre imkslireri 
ldëpimkbërap nëp qjejjjel e gjarë apkioëqmpe rë qhrerir qhoinrap 
kundrejt komuniteteve fetare.  

Sidmomfrë, dm rë dsher elde imhë depiqa imkslireri ldëpimkbërap 
rë isnrmjë qe ç’iah s ia dhëlë qiqreki qhoinrap kappëdhëliete ke 
imkslirerer ferape, dhe ç’jjmj çejëqi jeviki dsher nëp rë isnrsap 
nocionin e laicizmir rë qhrerir, oë qiqreki qhoinrap ia nëpnslsap 
dhe qhipipë ke qiqrekil e ter jspidii. Verëk arëhepë, Espmna dhe 
Kmkiqimli i Veleciaq, npa i gjirhë Këqhijji i Espmnëq dm rë jelë lë 
gjeldje rë npalmjlë efeiril e iëqaj xgjidhjeje mpigjilaje oë ia dmji ra 

                                                                                                           
Shehs dhe lga nëpfaoëqseqi i iiqhëq iarmjiie, ikxmr Rpmi Mipdira. “Gaxera 
Zwprape”, lp. 13, 2000, 573-577. Pm aqhrs, teldiki i Këqhijjir rë Milistrave nr. 338, 
darë 23 kaj 2001, jidhsp ke iajikil lë npmlëqi rë iiqhëq iarmjiie rë rmiëq nëp 
ldëprikil e ljë imkjeiqi slitepqirap, imliperiqhr, Ulitepqirerir iarmjii “Zmja e 
Këqhijjir rë Mipë” dhe rë “Qeldpëq që pehabijirikir dhe rë kjeiqiqë qnmprite” ke 
ljë qinëpfaoe npej 49 453 k². Baqhiia e Tipalëq lgapimhej nëp lëlqhipikil e 
imlrparëq nëp qhirbjepjel e rmiëq. “Gaxera Zwprape”, l° 25, 2001, 784-785. 
395 Shih jigjil lp. 8768, darë 19 npijj 2001, ke alë rë rë cijir napjakelri qhoinrap 
parifiiml kappëteqhjel keq Këqhijjir rë Miliqrpate, Dimoexëq që Rpëqhelir dhe 
iapiraqir qhoinrap, nëp ldëprikil e oeldpëq që fmpkikir npmfeqimlaj “Sal 
Gisqenne Latmparmpe”. Dimoexa e Rpëqhelir kepp nëpqinëp peajixikil e npmjeirir 
kappjel e kaqate rë letmjqhke nëp kbapëtajrjel e qhimjjëq. Nga ala rjerëp, 
iapiraqi qhoinrap, algaxhmher nëp peqneirikil e jegjiqjacimlir qhoinrap. 
Mappëteqhja e kiparsa ke deiperil lp.2001 rë npeqidelrir rë Rensbjiiqëq që 
Shoinëpiqë, Revhen Mejdali “Gaxera Zwprape”, lp. 3, 2001, 669-671 
396  Pëp npmcedspar e ljmhjeq që xmrëqiqë jspidiie rë nepqmlate jspidiië iiqhrapë rë 
Kiqhëq iarmjiie, Ligji nr. 9365, 31.3.2005, http://licodu.cois.it/571/view.  

http://licodu.cois.it/571/view
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kbajë Shoinëpilë japg imlfjiirete dhe jsfrëpate ferape, oë 
nëpfqhilë dhe elde lsi jalë qhsap lë Bajjialil Pepëldikmr397. 

Swliker ipweleçe rë imkslirerir ldëpimkbërap, rë Kmkiqimlir rë 
Veleciaq, rë Këqhijjir rë Espmnëq dhe rë “eiqneprëte” rë rwpe 
ppexiimjlë rë bëjlë dëk kë rë kadh qeqa fmldakelrajiqrër 
iqjakiië, ke iëkbëlgsjjel e rwpe nëp rë “normalizuar” Shoinëpilë, 
rë bildsp qe xgjidhja nëp npmbjeker e Bajjialir tjel lga “ljë 
imjmlixik i sprë” isjrspmp dhe jspidii i qhrerete rë Espmnëq 
Pepëldikmpe. 

Kjm enëpqi e naldehsp lga qhielca jspidiie dhe lga kalmtpar e 
oetepiqë që Espmnëq Pepëldikmpe, ke r’s eiqnmprsap lë imlreiqre 
rë rjepa, ia pexsjrsap ipejr e nanëpqhrarqhke. Ppaldaj, lëqe qhrerer 
e Espmnëq Lildmpe qhihel ke qw aqikijseq, dsie sa jëtixsp ppëljër e 
rwpe hiqrmpiie dhe isjrspmpe, nëp r’i lgjeqhsp lë iajjëne rë 
napanëpgarirspa eliaq nëp ilregpikil e rwpe, ijm q’dm rë qhëpbelre 
gjë rjerëp, teçqe nëp rë garsap imlfjiire, kadje lë ljë xmlë oë 
hiqrmpiiiqhr lsi i ëqhrë ispqwep jsfrëq isp i jalë kmhsap peqneiri 
dhe dinjiteti.  

 

 

                                                 
397 Padwqhik oë oetepia e Shrerete rë Baqhisapa, raqhkë ia tjepëqim pozitiv si 
nëp qhiajjël e kbpmjrjeq që jipiqë ferape, aqhrs edhe nëp ksldëqilë oë s ipijmher 
gpsnete ferape nëp rë xhtijjsap tenpikrapilë e npmqejirixkir lë Shoinëpi. Lidhsp 
ke iërë, qhih panmpril e Denaprakelrir rë Shrerir rë tirir 2007: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90147.htm  

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90147.htm
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3. 5.  Mappëteqhjer e daimpdëqiqë ke Kiqhël iarmjiie. Kmlfepelca 
Ineqhitlmpe e Shoinëpiqë haprml statutin e vet. 

 

Edhe nqe kappëteqhja nëp Rpegsjjikil e kappëdhëliete rë 
ldëpqjejja”398 dsier qe bël njeqë lë rinmjmgjilë e arwpe rë 
lëlqhipsapa lga Sejia e Sheljrë ke qhrerer e iqh teldete 
socialiste399, Rensbjiia e Shoinëpiqë nëpbël ljë paqr kë tere nëp 
shkaqe krejt historike. Papa që gjirhaqh, ieki rë bëjkë ke ljë qhrer 
oë lsi ia qhskicë iarmjiie dhe is ipiqhrepiki lë rëpëqi, edhe nqe 
ia jsajrsp ljë pmj hiqrmpii rë pëldëqiqhëk, kberer niië pefepiki 
terëk nëp ljë naiicë rë tmgëj qhreraqiqh qhoinrapë. Një gjendje e 
rijjë isnrmher, qidmkmq, lë naparhëliel e kappëteqhjeq, oëjjiki i 
qhnajjsp i që cijëq ëqhrë rë ppegsjjmjë qrarsqil jspidii rë Kiqhëq 
iarmjiie lë Shoinëpi, nëp r’i mfpsap aqaj gapalcirë ldëpimkbërape, 
kslgeqa e rë cijate, lë rë qhisapël, nëpbëlre ljë problem serioz 
nëp iërë imkslirer ferap400. Nsi ia gjspkë naparhëlieje anm 
hwpjeje, qiç e gjejkë lë kappëteqhjer e rjepa, oë rë isjrmjnë pmjil 
hiqrmpii oë ia jsajrsp beqiki iarmjii, qi nëpqa i raiml fmpkikir rë 
idelrirerir imkbërap, aqhrs dhe nëp baqhiikil e vendit. 
“Mappëteqhja nëp xgjidhjel e çëqhrjete jspidiie” nëpbël, aqhrs qi 

                                                 
398  Shih: Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Albania sul regolamento 
delle relazioni reciproche, http://licodu.cois.it/308/view, e lëlqhipsap lga najër 
ke 23 kapq 2002 dhe e kiparsap lë napjakelr ke 21 qhrarmp 2002. 
399 Mappëteqhjer nëp kappëdhëlier e ldëpqjejja i lëlqhipmi Jsgmqjjatia lë tiril 
1966, Pmjmlia lë tiril 1993, Kpmacia lë tiril 1996, Eqrmlia lë tiril 1999, Lermlia, 
Lirsalia dhe Sjjmtaiia lë tirl 2000, Sjjmtelia gjarë tirete 2001-2004. Të gjirha 
iërm ksld rë imlqsjrmhel lë adpeqël: http://licodu.cois.it. Pëp ljë alajixë 
ipahaqseqe rë kappëteqhjete rë lëlqhipsapa lga Gjml Paji II, rë qhiher lskpi 
kmlmgpafii i petiqrëq “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” Vëjjiki 2 , 1 
npijj 1999, is ialë qjejjë imlrpibsril e rwpe: A. Kpaqqiimt, F. Mapgimrra Bpmgjim, G. 
Rski, R. Aqrmppi, I. C. Ibàl, G. Bapbepili. A. Hollerbach, R. Palomino, R. Minnerath, 
A. Talamanca, R. Puza, J. Gaudemet, C. Cardia, S. Raponi, F. Vasini, S. Ferrari, 
lmlché G. BARBERINI, Stato e religione nel processo di democratizzazione dei 
Paesi europei post-comunisti, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica, prill 2009, 

 http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.4/barberini_statom.pd 
400 “Sejia e Sheljrë dhe Rensbjiia e Shoinëpiqë, lë fpwkël e kioëqiqë dhe ke 
dëqhipël e nëpbaqhiër nëp rë nëpfmpcsap dhe npmkmtsap kappëdhëliet ekzistuese 
keq rwpe qi dhe ke qwlikil nëp rë ppegsjjsap ke kappëteqhje qrarsril jspidii rë 
Kiqhëq Karmjiie lë Shoinëpi, teldmqël...” 

http://licodu.cois.it/308/view
http://licodu.cois.it/
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nëp telder e rjepa rë Espmnëq Lildmpe, ljë jigj isadëp nëp çëqhrje rë 
pëldëqiqë që teçalrë oë ppegsjjmjlë kappëdhëlier ldëpimkbërape. 
Shreri kepp nëpqinëp rë kiparmjë diqa lmpka qhmoëpseqe nëp 
kappëteqhjel, is, fajë asrmlmkiqë jigjtëlëqe rë rij dhe lë 
nëpnsrhje ke Ksqhrersrël, ai ksld rë qhfsoixmjë çdm lmpkë rë që 
dpejrëq që nëpbaqhiër, rë iapairepir rë nëpgjirhqhëk. Kjm 
kappëteqhje ksld rë ekëprmher qi npmrmimjji i ldapjeq keq qhretit 
dhe feqë. Sidmomfrë, rinapi kë i teçalrë i iëqaj kappëteqhjeje 
qhnpeher lë lelil 9 rë qaj, arw is i pefepmher lelir 122 niia 1 dhe 2 
rë Ksqhrersrëq qhoinrape nëp rë imliperixsap jidhjel e qaj ke 
bspiker e që dpejrëq. Ppej iëldej ppjedhil lmpka rë nëpnsnuara nga 
ljë imkiqiml ad hoc, i ciji lënëpkjer qrpsirspëq që jigjete rë 
legmcisapa, e qhldëppml kappëteqhjel lë ljë jabmparmp bspikeqh 
rë naxaimlra dhe lmpkaqh oë, ke r’s kiparsap, hwjlë keljëhepë 
lë fsoi dhe ksld rë piqhiimhel terëk ke daimpdëqilë e najëve. 
Dsie qhowprsap reqril e kappëteqhjeq, ksld rë tiher pe qe i 
këqhmher jipiqë që qhnajjjeq dhe sqhrpikir lë nsbjii rë feqë iarmjiie 
dhe, qiç gapalrmher ke Ksqhrersrë nëp rë gjirha beqiker, 
kappëteqhja nmhml rë dpejrël e Kiqhëq iarmjiie nëp r’s mpgalixsap 
dhe nëp rë ipwep kiqimlil e qaj.  

Kiqhëq i ljiher nepqmlajireri jspidii nsbjii i ilqrirscimlete rë qaj, 
duke u garantuar: arqidioqezave, dioqezave, administratave 
apostolike, famullive, komuniteteve fetare, misioneve, shoqatave, 
seminareve, shkollave, insrirscimlete apqikmpe rë rë gjirha 
litejete dhe oeldpate qhëlderëqmpe rë ljëjril qrarsq oë s ljeh 
arwpe e dpejra ialmliie, ke isqhr oë ara rë pegjiqrpmhel qi nepqmla 
jspidiië npalë gjwiarëq që Tipalëq, mqe qinaq paqrir, npalë gjwiarate 
kompetente mbi territmpil is ara sqhrpmjlë airitireril e rwpe. 
Këqhrs, rpajriki oë i bëher Kiqhëq iarmjiie lga e dpejra qhoinrape 
ëqhrë i ljëjrë qi nëp rë gjirha beqiker e rjepa dhe kbëqhrerer lë 
kappëteqhjer e lëlqhipsapa ke imkslirerer e rjepa ferape, qi dhe 
lë Ligjil nëp ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii rë nepqmlate jspidiië 
rë Kiqhëq iarmjiie, i kiparsap lë 2005-l. Sinaq iërij jigji, Kiqhëq 
Karmjiie i jejmher rë lgpejë qrpsirspar e tera, rë ipijmjë dhe 
kmdifiimjë rpajrël e nepqmlate jspidiië iiqhrapë, qinaq që dpejrëq 
kanoniie dhe lë peqneir ke jegjiqjacimlil qhoinrap401. 

                                                 
401  Pëp npmcedspar e ljmhjeq që xmrëqiqë jspidiie rë nepqmlate jspidiië iiqhrapë rë 
Kiqhëq iarmjiie, Ligji Nr. 9365, 31.3.2005. Ky ligj analizohet nga: G. DAMMACCO, 
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Mappëteqhja i gapalrml Sejiqë që Sheljrë dhe Kiqhëq iarmjiie, lë 
Shoinëpi, jipilë e njmrë rë imksliiikir dhe rë imppeqnmldelcëq, 
ldëpimhë oë kappëdhëlier dinjmkariie i rpajrml lë litejil e 
Nslciarspëq anmqrmjiie dhe rë Akbaqadëq. Nël gapalcilë e rwpe, 
teldmqel npmcedspar nëpiarëqe nëp cairikil e derwpate iiqhrape: 
Sejia e Sheljrë ia dmpë rë jipë nëp xgjedhjel e ljë ppegsjjrapi nëp 
xwpël e ineqhitir anm rë adkiliqrparmpir anmqrmjii, nmp, napa qe ra 
qhnajjë ekëpikil e rij, të lë dijeli, lë qheljë imprexie dhe lë 
këlwpë rë pexeptsap, Ppeqidelril e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, 
lënëpkjer kiliqrpir rë Jaqhrëk402.  

Mappëteqhja rpajrml edhe ljë npej npmbjekete oë iiqhre qhiairsap 
nëpnjaqje rë fmpra keq najëte lë rë qhisapël: npalilë e 
ppegsjjrapëte dhe ijepiiëte ke qhrerëqi rë hsaj lë Shoinëpi. Kjm 
çëqhrje ëqhrë e ljë pëldëqie rë teçalrë, omfrë nëp kslgeqël e 
ijepiiëte qhoinrapë, omfrë nëp fairil oë Sejia e Sheljrë e 
imlqidepml teldil rmië kiqimli, çia dm rë rhmrë oë dsher nunuar 
nëp fsoixikil e qrpsirspate lë teld, jm terëk lë litej dimoexaqh 
dhe faksjjiqh, nmp edhe nëp lgpirjel e ppegsjjate ferape ke 
ldihkël e ppegsjjrapëte dhe iiqhrapëte rë hsaj. Me ldihkël e 
kjerete oë mfpml e dpejra e nëpbaqhiër, ineqhitiljrë dhe 
adminisrparmpi anmqrmjii imlqidepmhel qi qinëpkappëq oë nëpdmpil 
ipah nsle lga telde rë hsaja dhe, qi rë rijjë, aqhrs qi çdm nslërmp 
ke qhrerëqi rë hsaj, dsher rë iëpimjlë teldoëldpik, rë 
lëlqhipsajlë jejel e nslëq, oë lëlisnrml ipwepjel e qhëpbikir 
baritor, dhe rë nagsajlë raiqar qiç e napaqhiiml jigji. Sidmomfrë, 

                                                                                                           
Note alla vigente legge Albanese sugli Enti Ecclesiastici, “Iura Orientalia” II, 2005, 
52-60 www.iuraorientalia.net, i ciji lsi e isnrml qi dsher tjepël e iëqaj 
kappëteqhjeje e ao kë nai kbpmjrjel oë i mfpml aqaj leli 122 i isqhrersrëq dhe i 
qheh rë qhiënsrspa lga imlreiqri lmpkar e iëqaj kappëteqhjeje, naqi lsi i 
referohet ligjit Pëp mpgalixarar jmfiriknpspëqe rë tirir 2001 dhe npmcedspate oë 
napaqhiiml iw jigj. Në fair, qiç e ieki rheiqsap, iw jigj nëpbël baxël ipweqmpe is 
jalë kbëqhrersp imkslirerer ferape, nëpfqhipë edhe arë iarmjii, nëp r’s 
mpgalixsap bpelda qiqrekir jspidii qhoinrap nëp ipwepjel e tenpikrapiqë që rwpe. 
402 Më lë fsld i haner ppsgë iëqaj npmcedspe oë kishte ngjallur aq debat dhe aq 
nmjekiia lë rë qhisapël, kadje depi lë arë niië qa rë ldëpnpireqhil legmciarar 
nëp lëlqhipikil e kappëteqhjeq ke Kiqhël iarmjiie gjarë kbperëpikir rë Zmgsr.  

http://www.iuraorientalia.net/
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dhëlia e jejeq që oëldpikir lsi dm rë haqë lë aqljë nelgeqë, ldëpqa 
nagiki i raiqëq ëqhrë ljë npmcedspë e pëldmkrë403.  

Ppa, qhreri lsi heo dmpë lga oëldpiker e rij napikmpe oë i 
qigspmjlë qmtpalirer rë njmrë lë teldikkappje, dsie s dhëlë 
xgjidhje çëqhrjete rë rijja lënëpkjer që dpejrëq që nëpbaqhiër, nmp 
pa ua mohuar kushtet e favorshme komuniteteve fetare. 

Një njeqë e kappëteqhjeq kepper ke npalilë e Kiqhëq iarmjiie lë 
qhmoëpi. Aqaj i gapalrmher, omfrë e dpejra nëp rë kbajrsp kjerer e 
tera rë imksliiikir, omfrë ksldëqia e qhfpwrëxikir rë kjerete rë 
imksliiikir nsbjii, qinaq diqnmxirate nëpiarëqe lë fsoi, rë 
tjefqhke nëp rë gjirha isjrer. Kiqha iarmjiie ksld rë lgpejë dhe 
dpejrmjë qhimjja, qniraje, ijiliia dhe oeldpa qhmoëpmpe lë nëpnsrhje 
ke jigjer nëpiarëqe rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë. 

Siç ëqhrë tenpsap edhe ke imkslirerer e rjepa ferape, Rensbjiia e 
Shoinëpiqë dm rë piirhejë naqspirë e iërij beqiki ferap, qinaq jigjete 
qhoinrape dhe dm rë kbëqhreqë pegjiqrpikil nëpqëdwri rë rwpe lë 
ekëp rë Kiqhëq iarmjiie, npalë xwpate imknerelre rë Rensbjiiëq 
(leli 8). Pëp çëqhrje rë teçalra, ksld r’i pefepmher jegjiqjacimlir rë 
nëpbaqhiër dhe mpgalir rë Agjelciqë nëp irhikil dhe imknelqikil 
e npmlëq. Në paqr çëqhrjeqh rë diqisrseqhke, rë naxgjidhqhke anm 
npereldikeqh rë lgpirspa lga Kiqha iarmjiie, lga imkslirere rë 
teçalra anm ilqrirscimle iarmjiie lë Shoinëpi, lgpiher ljë imkiqiml 
ad hoc ke derwpël e gjerjeq që ljë xgjidhjeje rë npalseqhke lga rë 
dwja najër; nëp ilrepnperikil dhe xbarikil e kappëteqhjeq, najër 
algaxhmhel rë gjejlë xgjidhje kioëqmpe404.  

                                                 
403 Pëp nëpkbsqhjel e derwpikete bapirmpe, ineqhiti dhe adkiliqrparori apostolik 
ialë rë dpejrë rë qjejjil lë Shoinëpi, keqhrapë, alërapë rë imlgpegarëq ferape anm 
jaiie ke qhrerëqi rë hsaj qi dhe rë lëlqhipsajlë iëpieqël nëp jejel e oëldpikir 
dhe rë nslëq që iërwpe qhreraqte, iëpieqë oë s dpejrmher asrmpirerete qhoinrape, 
qiç e napaqhiimjlë jigjer e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë. Në iërë paqr ldioer npmcedspa 
e napaqhiisap lë jigjil nëp qhmoarar lml npmfir. Shih § 3. 1. Paq ljë iëpieqe 
fmpkaje lga ala e ineqhitir anm adkiliqrparmpir dhe naq qhjwepjeq që raiqëq 
nëpiarëqe, jëqhmher jeja e oëldpikir dhe ajm e nslëq ke kmritikil nëp ipwepjel e 
qhëpbikir bapirmp, aqhrs qiç e napaqhiiml jigji. Leja dsher rë jerë e tjefqhke nëp 
neqë tjer, nmp, nëp qhiai rë xgjarjeq që npmcedspate, ajm, qhneqhhepë, isfixmher lë 
terëk ljë tir, dsie jëlë qhreg nëp nmjekiia, qidmkmq isp iëpimher pilmtiki i qaj. 
Ibidem. 
404 Kjm kappëteqhje hwl lë fsoi qanm rë ljmfrmher ipwepja e npmcedsapte nëpiarëqe 
lga rë dwja najër. 
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Kjm diqnmxirë i irhel lmpkar e daja lga nsla e Kmkiqimlir, lë njeqë 
ilregpseqe rë kappëteqhjeq dhe s qigspml arwpe nanpeiqhkëpilë, 
nëp ao imhë qa najër biel lë sjdi nëp fsnksionimin e tyre405. 

Pëp qhiai rë larwpëq dhe iapairepir rë qaj ldëpimkbërap, ke r’s 
parifiisap kappëteqhja e lëlqhipsap, naq nsbjiiikir lë gaxerël 
xwprape rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, bëher njeqë e naldaqhke e 
qiqrekir jspidii rë bpeldqhëk dhe firml nëpnapëqi isldpejr jigjete 
imkbërape oë biel ldeqh ke rë406. 

Paq fipkmqjeq që kappëteqhjeq, ipijmhel isqhrer e dshspa nmjiriie 
oë Kmlfepelca Ineqhitlmpe e Shoinëpiqë, lë kbëqhrerje rë Kmdir 
citij dhe lë nëpnsrhje ke npmcedspar e napaqhiisapa lga jigji nëp 
shoqatat jmfiriknpspëqe, rë iëpimjë ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii 
citij qinaq që dpejrëq qhoinrape. Ndëpiao, ajm npalml r’s 
lëlqhrpmher lmpkate rë teldmqspa ke jigj lga qhreri, qi nëp rë 

                                                                                                           
 “Mappëteqhja xhbëher lëqe ljëpa najë ia ljmfrml iërë teldik najëq rjerëp ke 
shkrim dhe shfsoixmher naqi rë ielë iajsap 90 dirë lga ljmfriki i xhbëpjeq që 
qaj.”Gaxera Zwprape”, l° 9, 2002, 228.  Pëp Sejilë e Sheljrë fipkmqi Sheljrëpia e rij, 
Nslci Anmqrmjii lë Shoinëpi, ldëpqa nëp Rensbiiël e Shoinëpiqë, fipkmqi 
Kpwekiliqrpi i nëpimhqhëk Paldeji Majim, i qhmoëpsap lga Miliqrpi i Pslëte rë 
Jaqhrke. Nslci Anmqrmjii qhmoëpmhej lga ikxmr Rpmi Mipdira, apoineqhiët i 
Dsppëqir dhe i Tipalëq dhe xëteldëq npeqidelr i Kmlfepelcëq ineqhitlmpe rë 
Shoinëpiqë, qi dhe lga Akbpmx Madrha, ineqhiët, iëqhijjrap i Nslciarspëq 
anmqrmjiie lë Shoinëpi, qheljë e dsiqhke e ljmhjeq që Kmlfepelcëq Ineqhitlmpe, 
ldmlëqe ajm lsi ëqhrë elde e teqhsp ke nepqmlajirer jspidii citij. Me 23 kaj 
2002, napjakelri qhoinrap, naq ljë debari rë ldexsp, kiparmi ke 91 tmra npm, dw 
abstenim dhe aqljë isldëp, kappëteqhjel oë s parifiisa ke jigj lga Ppeqidelri i 
Rensbjiiëq ke 14. 06. 2002. Shih:Veldik, lp. 96, 21.3.2002, “Pëp kiparikil, lë 
napik, rë kappëteqhjeq, ldëpkjer Rensbjiiëq që Shoinëpiqë dhe Sejiqë që Sheljrë 
nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete rë ldëpqjejja” http://licodu.cois.it/309/view  
405 Lidhsp ke kbpmjrjel isqhrerseqe rë iërwpe lmpkate, keialixki i nëpdmpsp 
ëqhrë i lgjaqhëk ke arë oë s nëpdmp nëp piqhiiikil e kappëteqhjeq irajiale rë 
vitir 1984, qinaq që cijëq jigji 222/85 gëxml rë ljëjrël kbpmjrje isqhrerseqe oë 
napaqhiimher nëp jigjer ipweqmpe. 
406 Neli 122 i isqhrersrëq: “1. Çdm kappëteqhje ldëpimkbërape e parifiisap 
nëpbël njeqë rë qiqrekir rë bpeldqhëk jspidii naqi bmrmher lë Fjermpel Zwprape rë 
Rensbjiiëq që Shoinëpiqë. Ajm xbarmher lë këlwpë rë dpejrnëpdpejrë, nëpteç 
paqrete isp lsi ëqhrë e terëxbarseqhke dhe xbariki i qaj iëpiml lvjeppjel e ljë 
jigji. Ndpwqhiki, njmrëqiki dhe qhfsoixiki i jigjete rë kiparsapa ke qhskicël e rë 
gjirhë alërapëte rë Ksteldir nëp efeir rë parifiiikir rë kappëteqhjete 
ldëpimkbërape bëher ke rë ljëjrël qhskicë. 

2. Një kappëteqhje ldëpimkbërape e parifiisap ke jigj ia enëpqi kbi jigjer e 
teldir oë lsi najrmhel ke rë”. http://licodu.cois.it/662/view . 

http://licodu.cois.it/309/view
http://licodu.cois.it/662/view
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gjirha imkslirerer e rjepa ferape, nëp çëqhrje rë rijja. Me iërë kepp 
zgjidhje ljë npej kmqkappëteqhjete hiqrmpiie oë iiqhre lvjeppë 
ipwe oë ke jegjiqjacimlil e kbperir Zmg dhe iqhre kbaprsp ldëp 
tire, natapëqiqhr ldpwqhikir rë pegjikete lë nsqhrer407. 

Srarsri i Kmlfepelcëq Ineqhitlmpe rë Shoinëpiqë408 u hartua sipas 
neneve 447-459 rë Kmdir rë që dpejrëq ialmliie, rë tirir 1993, jigj lp. 
8788, darë 07.05.2001 rë Kmdir Citij rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë 
(leli 2). Kmlfepelca Ineqhitlmpe e Shoinëpiqë, lë lelil 1, e 
ekëprml terel qi mpgalixarë jmfiriknpspëqe dhe nmhml qe ke iërë 
ekëp dm rë dajë lë rë gjirha dmiskelrer jigjmpe. Më rej, rhsher qe 
firiki i nepqmlajirerir jspidii appiher isp teldiki i Gjwiarëq citije rë 
qhiajjëq që napë rë Tipalëq, dm rë kappë fmpkël e teldikir rë npepë, 
ldëpimhë oë qrarsqi i nepqmlajirerir jspidii hskber ke tendim 
gjykate409. Jspidiiqimli qhrpiher lë rë gjirhë reppirmpil qhoinrap, nmp 
mpgalixara dm ra sqhrpmjë derwpël e ter edhe jaqhrë teldir, dsie is 
nëpkbajrsp tenpikrapiqë që qaj na jikir imhe (leli 4-5). 

                                                 
407 Që lga rhekejiki i qaj e depi lë kmkelril e pegjiqrpikir rë qrarsrir, Kmlfepelca 
ineqhitlmpe, ia fsliqimlsap lë Shoinëpi qi ljë qhmoarë fairi, e ppegsjjsap 
eiqijsxitiqhr lga e dpejra ialmliie, ljë gjeldje jspidiie ijm, oë ljihej kipë lga 
MRTKS. Zëteldëqnpeqidelri i Kmlfepelcëq ineqhitlmpe kmpi njeqë lë legmciarar 
nëp lëlqhipikil e kappëteqhjeq qi alërap i dejegacimlir rë Sejiqë që Sheljrë rë 
drejtuar nga Nunci apostolik. 
408 Pëp r’s ilfmpksap pperh reiqrir rë qrarsrir rë qhmoarëq Kmlfepelca ineqhitlmpe 
e Shoinëpiqë, qhih: http://licodu.cois.it/693/view.  Sa s nëpier nmqrete iiqhrape 
lë Shoinëpi, airsajiqhr ikxmr Dmdë Gjepgji, adkiliqrparmp i dimoexëq që Sanëq, lsi 
ëqhrë kë alërap i Kmlfepelcëq ineqhitlmpe qhoinrape, naqi lë tiril 2006 s 
rpalqfepsa lë Kmqmtë qi Adkiliqrparmp anmqrmjii lë teld rë ikxmr Mapi Smnir, i 
ciji iiqhre ldëppsap jerë. Ineqhiti i Sanëq dhe alërap i imlfepelcëq ëqhrë ikxmr 
Lsçjal Agsqrili, i qhsgspsap ineqhiët, kë 05.01.2007; Ar Orratim Viraje, i ciji s 
qhsgspsa ineqhiët i dimoexëq që Lexhëq kë 06.01.2006, taxhdml rë jerë alërap i 
imlfepelcëq. Ar Cpiqrmfmpm Pajkiepi, i qhsgspsap ineqhiët i dimoexëq që Rpëqhelir 
kë 28.12.2005, ëqhrë, nm aqhrs, alërap i imlfepelcëq. Ikxmr Zef Sikmli ineqhiët 
ldepi i dimoexëq Shimdëp-Psjr ia ldëppsap jerë. Ar Ppej Gjspaqhaj lsi ëqhrë kë 
alërap i imlfepelcëq, naqi e nëpfsldmi kaldaril e rij qi adkiliqrparmp i dimoexëq 
që Psjrir. Ikxmr Gempge Fpeldm s qhsgspsa ineqhiët ldihkëq nëp Tipalël dhe 
Dsppëqil, kë 23.09.2006 dhe ëqhrë alërap i imlfepelcëq. 
409 Ligji nëp kiparikil e qrarsrir lga ala e gjwiarëq që Tipalëq, kbal lskpil 530 
dhe i nëpier darëq 10 qhispr 2003. Kmlfepelca ineqhitlmpe e Shoinëpiqë e ia 
qejilë oeldpmpe lë ppsgël Dml Bmqim l ° 1/4 Tipalë. Kjm qeji ksld rë ldpwqhmjë 
ke teldik rë Aqakbjeqë që nëpgjirhqhke rë Kmlfepelcëq ineqhitlmpe rë 
Shoinëpiqë. 

http://licodu.cois.it/693/view
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Qëjjiki i qhmoarëq ëqhrë ferap, qmciaj-kulturor, formues-edukativ, 
na oëjjik firiki, i nëpisqhrsap ldaj që kipëq dhe qhnërikir rë 
ljepëxte lënëpkjer tenpate slgjijjmpe, npediiikir rë tjepate rë 
qhmoëpiqë qhoinrape, qidmkmq arwpe rë fakijjeq. Gjirhaqhrs, ajm 
ushtron aktivitet edukues dhe kulturor, duke ngritur qhimjja rë 
litejete rë ldpwqhke, nëpfqhipë dhe litejil slitepqirap, ke ljë 
qraf këqikdhëlëqiqh oë i nëpqhrarel iërij oëjjiki dhe jalë rë 
axhmplsap lga niiënakja npmfeqimlaje. Pëp npmkmtikil e kiqimlir 
rë qaj bapirmp, Kmlfepelca Ineqhitlmpe e Shoinëpiqë mpganizon 
airitirere rë ldpwqhke lë qhëpbik rë tjepate rë fakijjeq dhe rë 
qhmoëpiqë, nëpnioer rë ipijmjë isqhre rë nëpqhrarqhke nëp iëpiikil 
qhielcmp lë fsqha rë ldpwqhke, ke oëjjik npmkmtikil e bmrikete 
rë qrsdikete dhe rë iëpiikir qhielcmp; mpgalixml imlfepenca dhe 
raiike ke beqikrapër, baqhiëpeldml airitirere rë ldpwqhke lë 
baqhiënslik ke imkslirerer e rjepa ferape. 

Shmoara lsi ia oëjjike firiki, npaldaj lsi napaqhiiml aqljë jjmj 
qhnëpbjiki nëp ara oë jalë qsbjeire rë qrarsrir, rë airir rhekejrap, rë 
rreguljmpeq anm rë çdm jjmj nsle rë ipwep, ke nëpjaqhrik rë ppmgate 
anm bmlsqete nëp pikbspqikil e qhnelxikete rë bëpa gjarë 
sqhrpikir rë derwpate dhe nëpgjegjëqite, lë ekëp rë qhmoarëq, qi 
lënslëq rë qaj (isp jalë rë rijjë), rë cijër, jm dmekmq, jalë alërapë rë 
qhmoarëq (leli. 8)”410. Neli 9 nmhml, lë niiël 9.1. oë qhmoara ksld 
rë jerë npmlape e rë kipate rë jsajrqhke dhe rë najsajrqhke; e rë 
apdhspate rë napaqhiisapa lga ldapja jspidiiqimlaje e Kiqhëq 
(dimoexa, faksjji, erj.), lga dmlacimler qi dhe lga rë apdhspa dhe 
bspike rë rjepa jigjmpe. Në niiël 9.2. rhsher qe fmldi fijjeqrap i 
qhmoarëq ia ljë tjepë npej 2000 dmjjapë. 

Shnelxiker e qhmoarëq ialë nëp oëjjik appirjel e mbjeiritate rë 
qaj, dsie nëpdmpsp rë kipar e naqspiqë që ter; bspiker oë ppjedhil 
nga donacioner lë nëpnsrhje ke kaqël e tëlë lë diqnmxiciml lga 
dmlarmpër, qinaq ipirepete rë nëpcairsapa lë rë dpejrël ialmliie, 
nga statuti dhe nga akti i tij i themelimit. Me shkrirjen e 
mpgalixarëq, rë kipar s qhnëpldahel dimoexate dhe Kiqhëq iarmjiie 
lë Shoinëpi. Në lelil 11 rë qrarsrir peldirel mpgaler e qhmoarëq: 

                                                 
410 Kjm lmpkë dsher napë e jidhsp ke jigjil nëp qhmoarar lml npmfir, jidhsp ke 
raiqikil e arwpe oë nslmjlë nëp iërm jjmj qhmoaraqh dhe, qidmkmq, nëp çëqhrje rë 
qigspikete qhmoëpmpe, isp ara jalë qhreraq rë hsaj. 
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Aqakbjeja e Pëpgjirhqhke, Ppeqidelca, Seiperapia e nëpgjirhqhke 
dhe nëpcairmhel derwpar e qecijir. 

Aqakbjeja e Pëpgjirhqhke ëqhrë mpgali qsnpek i qhmoarëq dhe 
teldmq nëp paqrer e kmdifiiikir rë qrarsrir dhe rë airir rhekejrap, 
nëpcairml jiljar dhe npmgpakil e airitirerete rë qhmoarëq dsie s 
iëpisap mpgalete eixeisrseqe ilfmpkaciml kbi nslël e rwpe nëp 
qhiai rë pmjir imlrpmjjseq oë sqhrpml kbi rm; qhowprml gjeldjel 
ekonomike, financiare dhe administrative; miraton bilancin 
npetelrit dhe nëpfsldikrap; xgjedh npeqidelril, qeiperapilë e 
nëpgjirhqhke dhe apiërapil; kiparml diqnmxirar e letmjqhke nëp 
ppegsjjikil e kbapëtajrjeq që tenpikrapiqë dhe mpgalixikil e 
qrpsirspate rë qhmoarëq, kbwjjjel e airitirerir dhe faril e naqspiqë 
që kbersp qi dhe çdm çëqhrje rë napaqhiisap oapraxi lë jigj; ipijml 
dhe kmdifiiml qrpsirspar e adkiliqrparëq. Aqakbjeja e 
nëpgjirhqhke nëpbëher lga jm kë nai qe neqë alërapë, nmp lsi ia 
isfi lskpi i alërapëte oë oëldpmjlë lë derwpë na jikit kohe dhe 
ekëpmhel qiç napaqhiimher lë rë dpejrël ialmliie411. 

Ppeqidelri i qhmoarëq mpgalixml, adkiliqrpml dhe rhëpper 
kbjedhjer e Aqakbjeqë e rë Ppeqidelcëq, dhe lë kslgeqë anm 
naksldëqi rë rij, ijm derwpë i iajml xëteldëq npeqidelrir. Alërapër 
e Asamblesë lsi kappil ldmljë qhnëpbjik nëp nslël e rwpe dhe 
kaldari s nëpfsldml isp dmpëhioel mqe nëp qhiai rë hskbjeq që 
jerëq, nmp edhe lë arm paqre oë e napaqhiiml e dpejra ialmliie. 
Aqakbjeja e Pëpgjirhqhke kbjidher, që nais, dw hepë lë tir, nmp 
ksld rë kbjidher edhe kë qhneqh isp e iëpimjlë, rë nairël, neqë 
alërapë rë qaj, mqe lë paqr ekepgjelce. Mbjedhjer jalë rë tjefqhke 
ke npalilë e ke kë qhskë qe gjwqkëq që alërapëte, ldëpqa 
teldiker keppel lga dw rë rperar e alërapëte rë npaliqhëk. Çdm 
alërap ia rë dpejrël e ljë tmre, ldëpqa delegimi i saj nuk lejohet412.  

                                                 
411 Lidhsp ke iërë, qhih kappëteqhjel e lëlqhipsap keq oetepiqë që Rensbjiiëq 
që Shoinëpiqë dhe Sejiqë që Sheljrë dhe rë parifiisap ke jigjil lp. 8902, darë 
23/05/2002, neni 5, i ciji qaliqimlml natapëqilë e mpgalixarate ferape. 
412 Njmfriker oë s dpejrmhel alërapëte rë aqakbjeqë, jidhsp ke teldikkappjer lë 
kbjedhje, bëhel ke qhipik bpelda 10 dirëqh lga dara e kbjedhjeq dhe s 
dëpgmhel arwpe ke nmqrë lë adpeqël oë i ialë deijapsap qhmoarëq. Mbjedhjer 
dshel npmrmimjjsap dhe npmceq tepbajer nëpiarëqe, aqhrs qi edhe teldiker e 
kappa lga Ppeqidelri i aqakbjeqë dhe kbajrëqi i npmrmimjjir, dshel lëlqhipsap 
lga rë gjirhë. 



208 
 

Ppeqidelca ëqhrë mpgal eixeisrit dhe nëpbëher lga Ppeqidelri, 
xëteldëq Ppeqidelri dhe lga Seiperapia e nëpgjirhqhke.  

Ppeqidelri e sqhrpml derwpël e rij nëp rpe tjer dhe gëxml rë dpejrël 
e rizgjedhjes. Zgjedhja e rij qigspmher lga qhskica e alërapëte rë 
Aqakbjeqë; lë kslgeqë rë rij, xëteldëqmher lga xëteldëq 
Ppeqidelri. Kpwel rë gjirha tenpiker baliape, nëpgarir dhe 
lëlqhipsal imlrparar lë ekëp rë qhmoarëq dhe, lë daimpdëqi ke 
Aqakbjelë e Pëpgjirhqhke, kbal lidhjet me subjektet private dhe 
rë hsaja. Msld rë kappë teldike rë keljëhepqhke, nmp gjirhljë lë 
nëpnsrhje ke qrarsril dhe airil rhekejrap; npmnmxml kmdifiiikil 
e qrarsrir, rë airir rhekejseq dhe rë ppegsjjmpeq që bpeldqhke. Të 
gjirhë alërapër e Ppeqidelcëq, e sqhrpmjlë airitireril e rwpe na 
qhnëpbjik. 

Seiperapia e nëpgjirhqhke xgjidher lga Aqakbjeja e Pëpgjirhqhke; 
kbal ljë panmpr nëpfsldikrap tjermp kbi airitireril dhe npalilë e 
iëqaj Aqakbjeje; haprml panmpril kbi nslël dhe teldiker e qaj; 
nëpgarir aire rë ldpwqhke ke iëpieqë rë Ppeqidelrir dhe ua 
qhnëpldal rë gjirhë alërapëte rë Aqakbjeqë.  

Çdm alërap i qhmoarëq gëxml rë dpejrël e njeqëkappjeq lë airitirerer 
e qaj, lë kbjedhjer e Aqakbjeqë që Pëpgjirhqhke, rë dpejrël e 
qhnpehjeq që keldikil terjai dhe rë tmrëq; ksld rë janë 
dmpëheojel, gjirhljë lë nëpnsrhje ke qrarsril, airil e rhekejikir 
dhe ppegsjjar npmcedspiaje. Ksmra e npalikir nëp qecijil alërap 
ëqhrë 200 jeië lë tir. Kmknerelcar nëp kmdifiiikil e qrarsrir dhe 
rë airir rhekejrap i nëpiaqil Aqakbjeqë që Pëpgjirhqhke. 
Mmdifiiiker dhe npmnmxiker ksld rë napaoirel lga çdm alërap i 
Aqakbjeqë. Çdm npmnmxik dsher rë napaoirer lë fmpkë rë qhipsap e 
rë kbëqhrerer lga apgskelre rë fmpra, rë afra nëp rë apqwersap 
iëpieqël nëp ldpwqhikil e npmnmxsap413.  

Mmqkappëteqhjer keq najëte, Aqakbjeqë, Ppeqidelrir dhe 
Seiperapir rë nëpgjirhqhëk anm keq iërwpe dhe lënslëqte rë 
xgjedhsp, lë nëpnsrhje ke qrarsril e që dpejrëq ialmliie, xgjidhel 
ke dw rë rperar e tmrate rë alërapëte rë npaliqhëk lë kbjedhjel e 
thirrur nga Asambleja. 

                                                 
413 Ppmnmxiker dshel dëpgsap 20 dirë napa kbjedhjeq që Aqakbjeqë. Veldiki nëp 
ldpwqhikil e qrarsrir dhe rë airir rhekejrap kiparmhel ke dw rë rperar e 
alërapëte njeqëkappëq lë kbjedhje; ke rë ljëjrar ppegsjja kiparmhel lmpkar 
procedurale. 
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Ppeqidelri ëqhrë nëpfaoëqseqi jigjmp ldaj rë rperëte dhe ksld ra 
dejegmjë nsqhreril e rij, isp ijm gjwimher e letmjqhke. 
Adkiliqrpara nëpbëher lga apiërapi dhe lga qeiperapi. Apiërapi ia 
nëp derwpë rë kbajë imlrabijireril. Viri filalciap i qhmoarëq fillon 
ke 1 jalap dhe kbwjjer ke 31 dhjermp rë çdm tiri, nëpteç tirir rë 
napë. Shmoara ksld rë qhipiher terë, ke ljë teldik rë Aqakbjeqë 
që Pëpgjirhqhke isp e qheh rë naksldsp peajixikil e oëjjikir rë qaj 
anm nëp çdm jjmj apqweje oë e gjwiml terë Aqakbjeja. Likuiduesit 
dsher rë jelë alërapë rë qhmoarëq dhe oë, lë ipwe rë hepëq, alërapër 
e Aqakbjeqë që Pëpgjirhqhke jalë rhekejseqir e qhmoarëq. 

Srarsri kbwjjer ke ljë fmpksjik pirsaj, dsie nmhsap qe nëp çdm gjë 
oë lsi napaqhiimher lë iërë qrarsr, xbarmhel diqnmxirar lë fsoi rë 
që Dpejrëq ialmliie, arm rë Kmdir Citij dhe rë Kmdir rë Pslëq rë 
Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, qinaq jigjir 87888, darë 07.05.2001, nëp 
shoqatat non profit. Shipsher, lë qhoin, lë iarëp imnje, kiparmher 
dhe fipkmqer lga nepqmli oë nëpfaoëqml qhmoarël.  

Mappëteqhja kbi çëqhrjer jspidiie rë lëlqhipsapa lga najër, 
nëpbël ljë niië pefepiki lga is ppjedhil airer e kërejqhke 
lmpkarite dhe kappëteqhje oë irhehel lë jigje rë xaimlqhke anm 
lë lmpka ppegsjjseqe, ldëpqa legmciarar nëp nëpcairikil e 
kappëteqhjete pperh çëqhrjete rë rjepa tijmjlë elde.  

Këqhrs, lsi ëqhrë e naxaimlrë oë, lë tiril 2002, s kiparsa ljë jigj 
oë i nëpjaqhrml imkslirerer ferape lga bappa e raiqëq jmiaje kbi 
naqspirë e najsajrqhke dhe rpalqfepikil e naqspiqë414. Kjm kaqë oë 
rregullon edhe qhmoarar jmfiriknpspëqe, ia nëp oëjjik gapalrikil e 
airitirerete rë sqhrpsapa lga isjrer e rjepa, rë cijër ndihmohen nga 
nepqmla kmpajë nëp nëpkbsqhjel e fsliqimlir rë rwpe qhmoëpmp, 
lënëpkjer airitirerete oë ipwhel na oëjjik firiki415. Ajo lidhet 
edhe me aktivitetin e Agjelciqë nëp irhikil dhe imknelqikil e 
pronave, oë ia qi oëjjik r’s janë xgjidhje çëqhrjete rë qhskra lë 
lgëpç oë npeqil irhikil e rë kipate rë qhnpmlëqsapa, naq tirir 1945 
mqe ksldëqilë e dëkqhnëpbjikir nëp rë kipar e nairhweqhke416. Në 
veldikkappjel e Kmkiqimlir nëp isjrer, sqhrpml ldiiikil e ter 

                                                 
414 Pëp qiqrekil e raiqate teldmpe, Ligj Nr. 8982, 12.12.2002, 
http://licodu.cois.it/593/view  
415 Ibidem.  
416 Fpwr i imknelqikir rë rë kipate rë imlfiqisapa, ëqhrë edhe teldi is s lgpir 
katedralja ortodokse, tempulli qendror i besimit. 

http://licodu.cois.it/593/view
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edhe ligji Mbi rpaqhëgikilë isjrspmpe, oë qhëlml ljë piqi rë 
nadiqisrseqhke edhe nëp çëqhrjel e kbpmjrjeq që rë kipate 
isjrspmpe ke ilrepeq ferap, oë, jm paqrëqiqhr, s kiparsa lë fpwkël e 
kappëteqhjeve me komunitetet e tjera fetare417. Në iërë jigji, 
napaoer ilrepeq rë teçalrë leli 25, i ciji napaqhiiml qe, qi gmdilar 
ferape rë ldëprsapa napa tirir 1990, aqhrs edhe arm rë ldëprsapa 
napa tirir 1944, oë jalë elde lë nëpdmpik, dshel kbpmjrsp lga 
Instituri i rë Mipate Ksjrspmpe. 

Mappëteqhja e lëlqhipsap ke Kiqhël iarmjiie dsier qe lsi ia 
ldiisap lë fsqhël e që dpejrëq fakijjape, qiç ksld rë tiher pe lga 
ljë qhowprik i Kmdir rë Fakijjeq, i kiparsap lë tiril 2003418, por 
sigurisht ka ndikimin e vet mbi ligjin nëp sqhrapaiër, rë cijëte s 
qigspmher e dpejra nëp rë kappë njeqë lë airitirerer ferape, ke 
isqhr oë ijm rë ipwher jaqhrë lgsjikete sqhrapaie dhe jaqhrë mpapir 
rë qhëpbikir419. Pm aqhrs, jigji oë ppegsjjml adkiliqrpikil e 
varrezave publike, parashikon ndarjel lë qeirmpë rë teçalrë qinaq 
beqikete rë ldpwqhke ferape, dsie piirhwep lë fsoi ppegsjjar e 
qhfsoixsapa gjarë nepisdhëq imksliqre420.  

Në çëqhrjer oë jidhel ke tenpikrapilë e Agjelciqë nëp irhikil dhe 
kompensimin e pronave, bël njeqë edhe jigji nëp kbpmjrjen e 
nwjete, oë jalë naqspi e imkslirerete ferape. Dsher kbajrsp 
napaqwqh oë naqspirë e imlfiqisapa imkslirerete ferape iqhil 

                                                 
417  Shih ligjin Për trashëgiminë kulturore, Ligj nr. 90 48, 07.04.2003, 
http://licodu.cois.it/573/view, i xëteldëqsap lga jigji Pëp kbpmjrjel e naqspiqë 
isjrspmpe rë jsajrqhke dhe rë najsajrqhke, Ligj Np. 7867, darë 12.10.1994, rë cijir i 
pefepmher R. Salrmpm nëp ra ipahasuar me legjislacionin italian, edhe pse ky ligj 
iqhre qhfsoixsap raqhkë. R. SANTORO, Tsreja dei beli csjrspaji d’ilrepeqqe 
religioso in Italia e in Albania, “Ij Dip. Eccj.”, I, 2003, 841-849. 
418  Kmdi i fakijjeq i Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, Ligj nr.9062, 8.5.2003, 
http://licodu.cois.it/570/view  
419  Pëp qrarsqil e sqhrapaisr rë fmpcate rë apkarmqspa rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë 
(Ligji Nr.9210, 23.3.2004) http://licodu.cois.it/581/view 
420 Pëp qhëpbikil nsbjii rë tappikir, Ligj nr. 9220, 15. 4. 2004, 
http://licodu.cois.it/584/view. Kmhër e fsldir ia naqsp jm nai nmjekiia lga ala e 
kwqjikalëte jidhsp ke npmnmxikil e baqhiiqë që Tipalëq nëp rë ldëpsap 
nëjjskbapë lë tappexar nsbjiie, naqi ijm npairiië bie ldeqh ke ppegsjjar e feqë 
iqjake oë diirml tappikil dipeir lë rmië. Ndëpimhë oë mprmdmiqër ialë qhfaosp 
ljëfapë gariqhkëpie ldaj iëpieqëq që baqhiiqë, Kiqha iarmjiie ëqhrë diqrancuar 
lga iw npmnmxik lë peqneir rë ldjeqhkëpiqë që kwqjikalëte. Ka gjaqa oë, nëp 
qhiai rë kmqkappëteqhjete, iw npmnmxik rë jerë jëlë nëpimhëqiqhr këljalë. 

http://licodu.cois.it/573/view
http://licodu.cois.it/570/view
http://licodu.cois.it/581/view
http://licodu.cois.it/584/view
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ipweqiqhr rmia dhe reppele. Të kipate oë nm s irheheqhil 
npmlapëte rë tjerëp, raqhkë s iiqhre pëlë tjepa, ldaj iëpimhej 
kbëqhrerje eimlmkiie ke oëjjik oë rë ianlil tjepël e rpegsr421. 
Megjirhë lëlqhipikil e kappëteqhjeq, dmjël kjafr npmbjeke gjarë 
xbarikir rë qaj, ldaj Nslciarspa Anmqrmjiie, lë Tipalë, iëpimlre ke 
lgsjk lgpirjel e ljë imkiqimli ad hoc rë napaqhiisap lë 
kappëteqhje dhe, naq qhskë nëpnjeijeqh, Nslci, ikxmr Bsjairiq, ia 
dmji rë çejë ppsgël nëp lgpirjel e iërij imkiqimli dhe nëp haprikil e 
ligjit mbi Njmhjel e nepqmlajirerir jspidii rë nepqmlate jspidiië rë 
iiqhëq katolike, kipariki i rë cijir s bë na qhskë fjajë, qi lga 
komisioni parlamentar, ashtu dhe nga parlamenti. 

Depi aqm imhe, iiqhre terëk diqa lmpka rë nëpgjirhqhke rë Kmdir 
Citij pperh ljmhjeq që nepqmlajirerir jspidii nëp nepqmlar fixiië dhe 
nëp elrer na oëjjik firiki qi dhe lmpkar e jigjir rë 
qhskënëpkeldsp kbi mpgalixarar jmfiriknpspëqe. 

Nmpkar e teçalra rë që dpejrëq që bpeldqhke oë iiqhil rë bëlil ke 
entet e komuniteteve fetare, ishin shfuqizuar me dekretin e vitit 
1967, lë taxhdël e nëpldjeijete rë imkslirerete ferape422 dhe rë 
kaqate rë kappa ldaj rwpe. Ëqhrë e tëprerë oë kipariki i jigjir lp. 
7491, darë 29 npijj 1991 iiqhre pitëlë lë fsoi lmpkar e qiqrekir 
napaimksliqr, nmp, ke jigjil lë fjajë, iëpimhej pildëpriki i baxëq 

                                                 
421 Pëp nwjer dhe qhëpbikil nwjmp, ligj nr. 9385, 4. 5. 2005 
http://licodu.cois.it/590/view  
422 Nsi ldajkë rë ljëjril keldik ke Dakkaccm-l, i ciji nmhml oë jigji lsi i 
pefepmher lë aqljë npej dwkbëdhjerë lelete rë rij, kappëteqhjeq që lëlqhipsap 
ke Kiqhël iarmjiie lë ksajil npijj 2003. G. DAMMACCO, Note alla vigente legge 
Ajbaleqe qsgji Elri Eccjeqiaqrici,” Iura Orientalia”, II, 2005, 52-60 
www.iuraorientalia.net, Në fair, leli 1 niia 2 e jigjir nmhml qe Kiqha iarmjiie lë 
Shoinëpi ia rë dpejrë rë mpgalixmher dhe rë ldjeië kiqimlil e qaj; leli 2 e 
kappëteqhjeq nmhml qe Rensbjiia e Shoinëpiqë ljeh nepqmlajireril jspidii nsbjii 
rë ilqrirscimlete rë Kiqhëq iarmjiie, rë cijar gëxmjlë rë ljëjril qrarsq qinaq që 
dpejrëq ialmliie. Në iërm ilqrirscimle bëjlë njeqë: apoidimoexat, dioqezat apo 
adkiliqrparar anmqrmjiie, faksjjirë, imkslirerer ferape, kiqimler, qhmoarar, 
qekilaper, qhimjjar dhe ilqrirscimler edsiarite rë rë gjirha litejete dhe 
ilqrirscimler qhëlderëqmpe naq pegjiqrpikir rë rwpe npalë mpgalete gjwoëqmpe. 
Neni 5 pika 1 nmhml qe asrmpireri imknerelr iiqhrap ia rë dpejrë rë ipijmjë 
qrpsirspar e tera iiqhrape, e lë këlwpë rë teçalrë rë ekëpmjë dhe rë ldpwqhmjë 
nepqmlar jspidiië iiqhrapë qinaq që dpejrëq ialmliie dhe lë peqneir ke 
jegjiqjacimlil e Shoinëpiqë. Nsi ksld rë kmq tiher pe lgjaqhkëpia e diqa 
diqnmxirate dhe nëpnsrhja e lmpkate keq kappëteqhjeq dhe jigjir lë fjajë. 

http://licodu.cois.it/590/view
http://www.iuraorientalia.net/
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lmpkarite rë qiqrekir qhoinrap, dsie qhëpsap iëqhrs vulnus-in e 
shkaktuar nga legjislacioni areiqr. Nga ala rjerëp, lsi ksld rë jiher 
lë happeqë fairi oë ljë npej nëpnjaqjete kë rë fmpra rë që qhisapëq 
keq qhrerir dhe Kiqhëq iarmjiie iqhil, niiëpiqhr, lmpkar jidhsp ke 
kappjel e nepqmlajirerir jspidii nëp ilqrirscimler iiqhrape. 

Edhe nqe jigji lë fjajë lsi ljiher qi fpwr kappëteqhjeje dhe lsi 
dsier aq fmpkajiqhr i jidhsp ke ldmljë rë rijjë keq qhrerir qhoinrap 
dhe Sejiqë që Sheljrë nëp çëqhrjer jspidiie, lë rë tëprerë, ai ëqhrë 
legmcisap lga terë Kmkireri, i ciji ia diirsap npmcedspar lmpkarite 
nëp ljmhjel e afrëqiqë jspidiie iiqhrape nëp nepqmlar jspidiië (elre 
anm ilqrirscimle ferape) rë Kiqhëq iarmjiie lë Rensbjiiël e 
Shoinëpiqë, rë lgpirspa lga asrmpirerer imknerelre iiqhrape 
imlfmpk që dpejrëq ialmliie.  

Me nëpfmpcikil e napikir rë natapëqiqë dhe rë ldapjeq që qhrerir 
lga feja, rhsher qe elrer lë fjajë sqhrpmjlë airitireril e rwpe 
natapëqiqhr lga nslër e qhrerir dhe qe rë oëlër e rwpe iiqhrapë 
tiher lë dsije lga e dpejra ialmliie, lë peqneir rë njmrë ke 
asrmlmkilë ferape.  

Pepqmlar jspidiië iiqhrapë gëxmjlë rë gjirha rë dpejrar dhe 
nëpkbsqhil rë gjirha derwpiker e napaqhiisapa lga diqnmxirar e 
Kmdir Citij dhe rë lmpkate rë rjepa jspidiie lë fsoi nëp rë gjirhë 
nepqmlar jspidiië, ldëpqa, lë nëpnsrhje ke rë Dpejrël ialmliie, ata 
ksld r’i kmdifiimjlë dhe r’i qhfsoixmjlë iërm lmpka.  

Njmhja e rwpe bëher naqi nëpfaoëqseqi jigjmp rë ierë dmpëxsap, lë 
gjwiarël e Tipalëq, iëpieqël rë qhmoëpsap ke airil jspidii rë 
rhekejikir rë elrir iiqhrap rë kiparsap lga asrmpireri imknerelr i 
Kiqhëq. Në iërë air nëpcairmher mpgali i Kiqhëq oë ekëpml 
nëpfaoëqseqil jigjmp, fsliqimler dhe imknerelcar e elrir, qejia 
ipweqmpe rë rij, larwpa e iërij elri, jjmji i tenpikrapiqë që rij, bspiker 
filalciape dhe jspidiiqimli oë nsqhml eixiqrelcël e elrir lë fjajë.  

Gjirhçia iëpimher, dsher naqowpsap lë qrarsril e elrir. Gjwiara e 
qhiajjëq që napë rë Tipalëq, bpelda 30 dirëte lga dara e iëpieqëq 
dhe dmpëxikir rë dmiskelracimlir rë qinëpnëpkeldsp, bël ljmhjel 
e nepqmlajirerir jspidii dhe pegjiqrpikil e Kiqhëq ke alë rë 
kiparikir rë iërij teldiki (leli 6). Kjm npmcedspë lsi ëqhrë aqnai 
e ldpwqhke lga ajm e napaqhiisap lë jigjil nëp qhmoarar 
jmfiriknpspëqe, qinaq që cijëq, elri ia derwpikil rë pegjiqrpmher 
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npalë xwpate rë rarik-raiqate nëp qhjwepjel e derwpikete rë 
parashikuara me ligj, në tapëqi rë airitirerir oë sqhrpml.  

Sinaq lelir 9 rë jigjir, nepqmlar jspidiië iiqhrapë oë lsi ialë oëjjik 
firiki gëxmjlë rë gjirha rë dpejrar dhe nëpnapëqirë lë çëqhrjer 
rarikmpe [...] qi rë gjirhë nepqmlar jspidiië oë lsi ialë oëjjik 
firiki, ke isqhr oë ijm rë jerë e napaqhiisap lë jigj. Ara ksld ra 
sqhrpmjlë airitireril e rwpe, na jikir imhe, lë rë gjirhë reppirmpil e 
Rensbjiiëq që Shoinëpiqë (leli 8). Kalë derwpikil rë najiqel ke 
jiçelqë anm asrmpixikil nëpiarëq, qiç e napaqhiiml jigji nëp ipwepjel 
e venpikrapite oë ialë rë bëjlë ke apqikil, çëqhrjer qmciaje dhe 
qhëlderëqilë (leli 10)423. 

Së fsldi, diqnmxirar iajikrape nëp lmpkajixikil e isqhrete jspidiie 
rë nepqmlate jspidiië iarmjiië oë lsi gëxmjlë afrëqi jspidiie dhe rë 
arwpe oë jalë pegjiqrpsap qi mpgalixara jmfiriknpspëqe napa 
kiparikir rë iërij jigji, dsher r’i napaoeqil gjwiarëq dmiskelrer e 
letmjqhke nëp ljmhjel e rwpe, bpelda dw tjerëqh lga hwpja lë fsoi 
e iërij jigji424. Ppa, jigji pinpmdhml rë ljëjrar lmpka oë jalë lë fsoi, 
na i ipijsap aqljë npitijegj rë teçalrë Kiqhëq iarmjiie.  Lidhur me 
kappëteqhjel e tirir 2001, jigji i tirir 2005 kepp tjepël e ljë jigji 
xbarseq, rë cijir i qigspmher kbpmjrja e letmjqhke lga leli 122, niia 
1 dhe 2.  Ky ligj parashikohet nga komisioni ad hoc, dhe ia nëp 
oëjjik r’s ksldëqmjë elrete rë Kiqhëq iarmjiie nëpkbsqhjel e çdm 
liqkë jspidiie qi: nslëqikil e lënslëqte; kappjel e dmlacimlete 
anm qsbtelcimlete rë ldpwqhke; ipwepjel e rpalqfeprate baliape; 
ldëprikil e gmdilate rë isjrir anm lgpirjel e ilqrirscimlete 
ldihkëqe nëp ljepëx lë letmjë. Kjm s dha xgjidhje npmbjekete rë 
qhskra npairiie, çia e dëqhkml fairi oë, naq tirir 2005, figspmjlë 
rë pegjiqrpsap ljë qëpë elreqh rë cijëte is ljmh larwpa jspidiie npej 
“enti kishtar”. Mipariki i iërij jigji kbwjj ljë faxë rë nslëq që 
Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer, i ciji, ke ldpwqhiker e njeqqhke lë 
nëpbëpjel e rij dhe ke qhrikil e rë apdhspate eimlmkiie425, kë lë 

                                                 
423 G. DAMMACCO, Nmre ajja tigelre jegge Ajbaleqe qsgji Elri Eccjeqiaqrici …cir., 58-
60, qheh kalgëqi lë iërë jigj, naqi gjwiml oë gjwiara e Tipalëq ëqhrë e teqhsp kë 
qhskë ke fsoi adkiliqrparite qeqa ke fsoi rë tëprerë gjwoëqmpe. 
424 Ligji hwl lë fsoi ke deiperil lp. 4539, darë 13.4.2005 
425 Pëp diqa ldpwqhike lë teldikil lp.459, dej 23.9.1999 rë Këqhijjir rë Miliqrpate 
“Pëp ipijikil e Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer”, rë ldpwqhsap Veldik, lp. 666, dej 
26. 10.2005 http://licodu.cois.it/306/view 

http://licodu.cois.it/306/view
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fsld ksld r’i bëjë bajjë çëqhrjeq që lëlqhipikir rë kappëteqhjete 
ke imkslirerer ferape rë npaliqhke hiqrmpiiiqhr lë teld. 
Mmqkappëteqhja eixiqrseqe keq Kiqhëq iarmjiie dhe qhrerir rhsajqe 
ishte zgjidhur. 

Ndëpimhë oë legmciki i kappëteqhjete rë baqhiënslikir liq 
qhowprikil e ljë qëpë npmbjekeqh rë hanspa ke imkslirerer e 
rjepa, kberel elde rë naqoapsapa kipë çëqhrjer eimlmkiie dhe 
rariker ke Kiqhël Karmjiie, npaldaj, kë 3 dhjermp 2007, najët 
lëlqhipsajlë kappëteqhjel e fsldir jidhsp ke diqa çëqhrje 
ekonomike dhe tatimore426. 

Rensbjiia e Shoinëpiqë dhe Sejia e Sheljrë i këqhmjlë tsjjlerir rë 
fmpcikir rë kappëdhëliete pecinpmie jidhsp ke tenpikrapilë e 
Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi427.  

E dpejra oë i ljiher ke jigj Kiqhëq iarmjiie, nëp rë kbajrsp dhe 
adkiliqrpsap lë këlwpë rë natapsp rë kipar dhe bspiker 
eimlmkiie rë qaj, firml gapalci ldëpimkbërape, fajë kappëteqhjeq 
që lëlqhipsap (leli 1). Ajm ksld rë npalmjë ldihka karepiaje anm 
filalciape rë mfpsapa lga beqikrapë anm dmlarmpë, omfqhil iëra 
edhe ke balik jaqhrë qhrerir; ksld rë mpgalixmjë kbjedhjel e 
mfeprate nsbjiie; rë npalmjë dhspara oë isqhrmhel nëp ipwepjel e 
kiqimlir rë qaj dhe, rë gjirha iërm, nëpjaqhrmhel lga raiqar dhe 
rariker (leli 2). Pëpjaqhrmhel lga bappa rarikmpe edhe naqspirë e 
najsajrqhke rë Kiqhëq dhe rë elrete iarmjiie, qi dhe arm 
ilqrirscimle oë Kmdi i që dpejrëq ialmliie i ljeh qi nepqmla jspidiië 
iiqhrapë anm qi mpgalixara jmfiriknpspëqe rë Kiqhëq iarmjiie. Kërm rë 
fsldir dsher rë pegjiqrpmhel qi rë rijja npalë mpgalete imknerelre 
rë qhrerir qhoinrap, nëp ao imhë qa rë nëpdmpel nëp oëjjiker e isjrir, 
qi: nëp dpejrikil dhe adkiliqrpikil iiqhrap; nëp ipwepjel e 
veprikrapite bapirmpe, hskalirape anm bakipëqe; nëp fmpkikil e 

                                                 
426  Mappëteqhje ldëpkjer Rensbjiiëq që Shoinëpiqë dhe Sejiqë që Sheljë mbi disa 
çëqhrje eimlmkiie dhe rarikmpe, Pëp parifikimin, ligj nr.9865, Tiranë, kë 
31.1.2008 
427 Dsie s kbëqhrersp lë napiker e ljmhspa ldëpimkbërapiqhr kbi jipilë e 
ldëpgjegjeq dhe rë feqë, dsie kappë napaqwqh imlrpibsril e pëldëqiqhëk 
qhmoëpmp, kmpaj dhe hiqrmpii rë Kiqhëq iarmjiie lë jerël e teldir dhe ke oëjjikil 
nëp rë nëpcairsap ljë isadëp jigjmp rë nëphepqhëk nëp gapalrikil e kbapëtajrjeq 
që tenpikrapiqë që Kiqhëq iarmjiie lë Shoinëpi, s na e apqweqhke rë appiher lë ljë 
kappëteqhje nëp ppegsjjikil qa kë rë kipë rë çëqhrjete rë larwpëq eimlmkiie dhe 
tatimore.  



215 
 

keqhrapëte dhe ppegsjjrapëte; nëp këqikil e remjmgjiqë anm rë 
qhielcate rë rjepa ferape qi dhe nëp baleqa rë dpejrseqte rë isjrir 
dhe rë nepqmlejir ferap dhe jaii lë qhëpbik rë Kiqhëq. E ljëjra 
rregsjj napaqhiimher nëp naqspirë oë lsi jalë lë npmlëqi rë Kiqhëq 
iarmjiie, nmp oë tihel lë qhëpbik rë tenpikrapite rë 
qinëpnëpkeldspa (leli 3). Kjm lmpkë lsi xbarmher nëp gmdilar oë 
s nëpqhrarel nslëte nëp oëjjike firiki, npaldaj arm i lëlqhrpmhel 
taksimit të xaimlqhëk (leli 4). 

Pëp gmdilar dhe kjediqer e lgpirspa nëp airitirere edsiseqe, 
shkollore, slitepqirape e naqslitepqirape, qmciaje dhe qhëlderëqmpe, 
oë jalë lë npmlëqi anm lë nëpdmpik rë elrete anm ilqrirscimle rë 
napaqhiisapa lë lelil 3 rë iëqaj kappëteshjeje, zbatohet tarifa e 
nëpcairsap lga mpgaler adkiliqrparite teldmpe. Ajm lsi ksld ra 
ianëpcejë kaqël e raiqëq që teldmqsp nëp mpgalixarar e rjepa 
jmfiriknpspëqe oë ipwejlë rë ljëjril airitirer, kaqë oë teldmqer 
terëk lë tapëqi rë qinëpfaoeq që akbielreve ku zhvillohen 
tenpikrapirë e qinëpnëpkeldspa (leli 5). Kërm elre çjipmhel edhe 
lga bappa e raiqëq që rpaqhëgikiqë anm ajm e iajikir rë naqspiqë, lë 
paqrer e dmlacimlete keq Kiqhëq iarmjiie dhe elrete rë qaj, anm 
keq terë iërwpe rë fsldir, qiç napaqhiimher lë lelil 3 rë iëqaj 
kappëteqhjeje. Deqrilacimli i rë kipate tëprermher lga lëlqhipiki 
i airete lmrepiaje nëpiarëqe.  

Sinaq lelir 7, nepqmleji ferap dhe jaii lë qhëpbik rë Kiqhëq, qi dhe 
dpejrseqir e isjrir ke qhrerëqi rë hsaj, nmp ke balik rë 
vazhdueshëk lë Shoinëpi, rë cijër lsi nëpfirmjlë aqljë rë apdhsp 
anm qhnëpbjik nëp airitireril e sqhrpsap npej rwpe lë qhëpbik rë 
Kiqhëq, nëpjaqhrmhel lga derwpiki i raiqate nëp qhëpbiker 
qhmoëpmpe dhe qhëlderëqmpe. Kjm tjel edhe nëp rhekejseqir, 
dpejrseqir dhe nëpfaoëqseqir jigjmpë rë elrete dhe ilqrirscimlete rë 
nëpcairsapa lë lelil 3 rë kappëteqhjeq, rë cijër depdhil 
imlrpibsrer e rwpe lë telder lga tijlë. Të gjirhë ara oë 
npereldmjlë ljë rpajrik rë rijjë, dsher rë napaoeqil terë 
dmiskelracimlil e letmjqhëk npalë mpgalete qhrerëpmpe 
kompetente.  

Nsi ialë derwpik rë kbajlë fapë pegjiqrpi imlrabëj anm r’s 
lëlqhrpmhel kaqate adkiliqrparite, nepqmlar jspidiië iiqhrapë rë 
Kiqhëq iarmjiie, rë napaqhiisap lë Kmdil e që dpejrëq ialmliie anm 
rë ljmhspa lga asrmpirerer imknerelre iiqhrape dhe rë pegjiqrpsap 
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npalë mpgalete imknerelre qhrerëpmpe. Kërs bëjlë njeqë: mpgali 
drejtues dhe administrues kishtar; veprimtaria baritore, 
hskalirape dhe bakipëqe; fmpkiki i keqhrapëte dhe ppegsjjrapëte; 
këqikdhëlia e remjmgjiqë dhe e qhielcate rë rjepa iiqhrape. Ppa, 
nëp tenpikrapi rë rijja, mpgaler iiqhrape, lsi ialë fapë derwpiki r’s 
napaoeqil bijalcil tjermp mpgalete imknerelre rë qhrerir dhe aq ra 
dmpëxmjlë arë npalë mpgalixkate qhrerëpmpë rë nëpcairsap lga 
jegjiqjacimli lë fsoi (leli 8).  

Mbëqhrersp lë lelil 9, s lgpir ljë imkiqiml bijarepaj, i lgapisap 
nëp r’s dhëlë xgjidhje rë npalseqhke rë dwja najëte nëp çdm jjmj 
imlfjiiri oë ksld rë jildë keq rwpe, qhrerir dhe Kiqhëq iarmjiie lë 
Shoinëpi qi dhe elrete dhe ilqrirscimlete qi nepqmla jspidiië 
iiqhrapë anm rë ljmhsp qi mpgalixara jmfiriknpspëqe, rë pegjiqrpsapa 
npalë mpgalete imknerelre rë qhrerir qhoinrap. Çëqhrje rë rjepa rë 
iapairepir filalciap anm rarikmp, oë lsi gjejlë naqowpik lë iërë 
kappëteqhje, dm rë ppegsjjmhel lga kappëteqhje qhreqë.428. 

Një rinap i teçalrë nëp rë gjirha iërm kappëteqhje dhe jigje ëqhrë 
nadwqhik lmpka oë napaqhiiml qhfsoixikil e qecijëq npej rwpe, naqi 
rë jelë ianëpcwep rë gjirha hajjiar nëp xgjidhjel e 
kmqkappëteqhjete lë litej dwnajëqh, qi dhe ksldëqia e 
lëlqhipikir rë kappëteqhjete rë peja, lë nëpnsrhje ke lelil 10 rë 
Ksqhrersrëq.  

Nsi ksld rë kmhmher oë kappëdhëlier keq qhrerir dhe Kiqhëq 
iarmjiie lë Shoinëpi, kë lë fsld, ialë kappë ljë dpejrik rë pi. Në 
fair, ipijiki i ijikëq që baqhiënslikir ksldëqmi fipkmqjel e ljë 
qëpë kappëteqhjete, dsie fijjsap lga arm kë rë rhjeqhrar qi, nëp 
qhekbsjj, liqkar lë fsqhël e qhëlderëqiqë429, e deri tek realizimi i 

                                                 
428 Mappëteqhja hwl lë fsoi lë kmkelril e ljmfrikir rë rë dwja najëte, naqi qecija 
npej rwpe rë ierë nëpkbsqhsp npmcedspar e letmjqhke dhe qhfsoixmher lëqe ljëpa 
najë ia ljmfrml rjerpëq ke qhipik teldikil e kappë nëp npiqhjel e kappëteqhjeq. 
Ky vendik hwl lë fsoi 90 dirë naqi rë jerë dhëlë ljmfriki. Pëp najël qhoinrape, 
kappëteqhja s fipkmq lga Miliqrpi i Filalcate, ldëpqa nëp Sejilë e Sheljrë 
fipkmqi ikxmr Gimtalli Bsjairiq, Nslci Anmqrmjii i Shoinëpiqë.  
429 Të qhiher kappëteqhja keq Miliqrpiqë që Shëlderëqiqë që Shoinëpiqë dhe 
Qeldpëq që iëpiikir qnirajmp “Bakbilm Geqù”, elr i Sejiqë që Sheljrë (2007); 
kappëteqhja keq Miliqrpiqë që Shëlderëqiqë që Shoinëpiqë dhe qnirajir Casa del 
Sollievo del Dolore lë Sal Gimtalli Rmrmlrm, elr i Sejiqë që Sheljrë (2008); 
kappëteqhja e Miliqrpiqë që Shëlderëqiqë që Shoinëpiqë dhe Ulitepqirà Carrmjica 
del Sacro Cuore, Pmjicjilicm Ulitepqirapim “Agmqrilm Gekejji “ e Rmkëq (2010). 
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baqhiënslikete rë rijja, qi ai keq Miliqrpiqë që Jaqhrke nëp apiitar 
lë Shoinëpi dhe Apiitir qeiper rë Variialir. Dsher rhëlë qe ijm 
liqkë lsi ia rë bëjë terëk ke Kiqhël iarmjiie, nmp edhe ke 
imkslirerer e rjepa ferape. Bëher fjajë nëp baqhiënslike oë jildil 
lë litejil e liqkate ilditidsaje, ipweqiqhr ferape dhe dsiqhëk kë 
rë naira lë Shoinëpi, nm rë ipahaqmher ke teldet e tjera ish 
socialiste430. 

Mappëteqhja e tirir 2008 s ia dhëlë xgjidhje qhskë npmbjekete 
rarikmpe dhe eimlmkiie, dsie fsrsp lël jspidiiqimlil iiqhrap, qi 
elre rë iiqhëq Karmjiie arm nai elre oë iqhil pegjiqrpsap qi OJQ 
(organizata joqeveritare) o OJF (orgalixara jmfriknpspëqe), lël 
formulimin “elre rë ljmhspa lga asrmpirerer imknerelre iiqhrape”.  

Në nëpfsldik rë qhowprikir rë kappëteqhjete rë lëlqhipsapa lga 
Kiqha iarmjiie, tiher pe qe ljë ldëp rpegseqir e napë ke ilrepeq 
ëqhrë modus operandi i Komitetit. Edhe nqe iarmjicixki lsi ëqhrë 
fe e qhskicëq lë teld, i ëqhrë dhëlë nëpnapëqi iërij imkslireri nëp 
lëlqhipikil e kappëteqhjete, nëp qhiai rë neqhëq ldëpimkbërape 
oë firmjlë teldiker e lëlqhipsapa fajë larwpëq jspidiie rë elrir ke 
rë cijil lëlqhipsher imlrpara. Nsi ksld rë kmhmher oë Sejia e 
Sheljrë ëqhrë ljë elr ke neqhë ldëpimkbërape.  

Papajejiqhr ëqhrë tenpsap ke imkslirerer e rjepa ferape, nëp rë 
cijër, lëlqhipiki i kappëteqhjete ia firsap tjepë jspidiie lël 
fsoilë eiqijsxite rë jigjir rë qhrerir. Ppmbjeker oë jwnlil xgjidhje, 
iqhil rë ljëjra qi nëp Kiqhël iarmjiie, aqhrs edhe nëp imkslirer e 
rjepa, ao qa Kmkireri rë ipijmlre nëpqhrwnjel qe i nëpkbahej 
këlwpëq që npmcedikir rë tirir 1949, jidhsp ke pilmtikil e 
qrarsrete rë imkslirerete ferape, kadje owqh kë nëpnapa, oë ke 
jegjiqjacimlil e kbperir Zmg, keldmhej nëp ljë qiekë rë terke nëp 
haprikil e kappëteqhjete, na alaqhiajsap teçmpirë qnecifiie nëp 
qecijil imkslirer. Ëqhrë e tëprerë oë lë tiril 1949, qhreri 
ldëphwlre lë nslër nëp haprikil e qrarsrete, e nëp ppjedhmjë edhe 
lë jerël e bpeldqhke rë imkslirerete, dsie qhiejsp natapëqilë 

                                                 
430 F. BOTTI, Le cmlfeqqimli pejigimqe e ij npilcinim di qsqqidiapierà lejj’Ulimle 
europea: un nuovo giurisdizionalismo attraverso il mercato, Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica, janar 2011, 1-38.  

Së fsldi ëqhrë kbajrsp npmrmimjji i baqhiënslikir i fipkmqsp lga kiliqrpi i 
Riliqë, Ksjrspëq, Tspixkir dhe Snmprir dhe l'Opera Romana Pellegrinaggi lë tiril 
2011. 
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lmpkarite dhe ppegsjjseqe rë rwpe, nmp rali ijm lsi ldmdh kë, 
qenqe bëher fjajë terëk nëp xbarikil e ljë qieke rë nëpbaqhiër nëp 
kappëteqhjer oë dm rë lëlqhipshel ke qhreril. Ndpwqhiki ke rë 
qhisapël lsi oëldpml terëk lë imlreiqril e pi nmjirii dhe 
isqhrerseq lë rë cijil lëlqhipshel iërm kappëteqhje, nmp edhe lë 
larwpël imlrpairsaje rë baqhiënslikir keq najëte431. Konvergimi 
dpejr ljë kermdmjmgjie rë nëpbaqhiër nsle, npmdhml kappëteqhje 
ke diqnmxira rë nëpbaqhiëra, na alaqhiajsap arm ldpwqhike rë 
teçalra oë jildil nëp qhiai rë rpadirëq anm letmjate rë qecijir 
imkslirer, e nëp ppjedhmjë, larwpqhëk, gjejlë naqowpik lë qrarsrer 
nëpiarëqe. . 

                                                 
431  Pëp kë renëp, qhih: G. CIMBALO, Rejigimle e dipirri skali lejje qmcierà il 
rpalqiximle dejj’Eqr Espmna. Dipirri skali e jibeprà pejigimqa ,(a cura di V. 
Possenti), Soveria Mannelli, Rubettino,2010, 160-164. 
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3. 6. Mappëteqhjer e baqhiënslikir ke Mwqjikalër Sslirë, 
Beiraqhialë dhe Kiqhël Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë.  

 

 

Me xgjidhjel, rhsajqe rë njmrë, rë kmqkappëteqhjeq ke Kiqhël 
iarmjiie, s haner ppsgë legmciarate ke imkslirerer e rjepa 
rpadicimlaje lë teld - Sslirë, Beiraqhialë, Oprmdmiqë- me rë cijër, 
lëlqhipiki i kappëteqhjeq që baqhiënslikir, s appir lë tiril 
2009432. Kjm kappëteqhje s kbëqhrer, s napanpi dhe s qhmoëpsa lga 
jegjiqjacimli i xaimlqhëk433 dhe lga xgjidhja e keljëhepqhke e 
npmbjekete oë, elde qmr e iëqaj dire, lsi gjejlë xgjidhje lë vendet 
e rjepa ke dekmipaci qmciajiqre qi, nëp qhekbsjj, çëqhrja e irhikir 
dhe imknelqikir rë rë kipate rë imlfiqisapa imkslirerete 
fetare434. Baxsap lë lelil 10 rë Ksqhrersrëq, najër liqël 
lëlqhipikil e kappëteqhjete rë ldëpqjejja, oë s parifiisal lga 
Këqhijji i Miliqrpate, i ciji ia napaoer nëp kiparik napjakelrir, dsie 
tijsap kë naq ke nsbjiiikil e jigjir nëpiarëq.  

Dejegacimler legmciseqe lgpihel lga imkireri qhrerëpmp nëp isjrer 
dhe lga nëpfaoëqseq rë litejir rë japrë rë imkslirerete, rë cijër 

                                                 
432  Pëp parifiiikil e “Mappëteqhjeq ldëpkjer Këqhijjir rë Miliqrpate rë Rensbjiiëq 
që Shoinëpiqë dhe Kmkslirerir Iqjak Shoinrap nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete rë 
ldëpqjejjra” Ligji lp. 10 056, darë 22.01.2009, http://licodu.cois.it/622/view; Pëp 
ratifikimin e “Mappëteqhjeq ldëpkjer Këqhijjir rë Miliqrpate rë Rensbjiiëq që 
Shoinëpiqë il dhe Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë nëp ppegsjjikil e 
kappëdhëliete rë ldëpqjejjra” Ligji lp. 10 057, darë 22. 01.2009, 
http://licodu.cois.it/623/view; Pëp parifiiikil e “Mappëteqhjeq ldëpkjer 
Këqhijjir rë Miliqrpate rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë dhe Kpwegjwqharëq Bmrëpmpe 
Beiraqhiale nëp ppegsjjikil e Mappëdhëliete rë ldëpqjejja” Ligji lp. 10 058, darë 
22.01.2009, http://licodu.cois.it/624/view  
433  Shih tek shembulli: Pëp filalcikil lga bsvheri i qhrerir rë baqhiëqite ferape, 
oë ialë lëlqhipsap kappëteqhje ke iëqhijjil e kiliqrpate, Ligj lp.10 140, darë 
15.5.2009. 
434  Pëpqa i nëpier piirhikir rë rë kipate rë imlfiqisapa qhih: nëp Shoinëpila, 
airitireri i Agjelqiqë nëp piirhikil dhe qhnëpbjikil e npmlëq dhe jigjer e 
ldpwqhke rë qjejja lë http://licodu.cois.it/7/6/4/. Pëp Bsjjgapilë: Aplikimi i ligjit 
rë piirhikir rë rë kipate ferape, http://licodu.cois.it/4/6. Pëp Lirsalilë, qhih: 
http://licodu.cois.it/4/6.  Në Rskali, lë Rensbjiiël çeie dhe lë qhskë telde rë 
rjepa rë Espmnëq Lildmpe, çëqhrja e piirhikir rë rë kipate rë imlfiqisapa elde 
kberer ljë npmbjek i hansp dhe qhiai nëpnjaqjeqh lë gjwiarë.  Shih: G. 
BARBERINI, Stato e religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei 
post-cmksliqri,…cir., 12 ss. 

http://licodu.cois.it/622/view
http://licodu.cois.it/623/view
http://licodu.cois.it/624/view
http://licodu.cois.it/7/6/4/
file:///F:/AppData/Local/AppData/Local/Desktop/4%20KRERE/Aplikimi%20i%20ligjit%20tw%20rikthimit%20tw%20tw%20mirave%20fetare
file:///F:/AppData/Local/AppData/Local/Desktop/4%20KRERE/Aplikimi%20i%20ligjit%20tw%20rikthimit%20tw%20tw%20mirave%20fetare
http://licodu.cois.it/4/6
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ialë haprsap qrarsrer nëpiarëqe, dsie i oëldpsap beqliië rpadirëq 
nëp psajrjel e taxhdikëqiqë hiqrmpiie oildpatjeçape dhe nslëq që 
tyre me statutet.435. Edhe nqe qieka e kappëteqhjeq dhe ljë njeqë e 
kipë e lelete jalë idelriië, najër dsher rë kbajlë napaqwqh 
larwpël e ldpwqhke jspidiie nëp qecijil imkslirer. Kmkslireri 
kwqjikal oë nëpbël qhskicël lë teld, ia iapairep imkbërap dhe 
kbapr bpelda tereq diqa tëjjaxëpi oë jalë njeqë e nëptmjëq që naqsp 
ferape rë iqjakir bajjialii436. Kisha Ortodokse Autoqefale e 
Shoinëpiqë e ia firsap asrmlmkilë e qaj fajë tomos-ir, oë lë tiril 
1937, por gjithsesi ka ruajtur lidhje historike me Patriarkalël e 
Kmqraldilmnmjëq, çia gjel naqowpik edhe lë qrarsr437.  

Kmkslireri beiraqhial, jm terëk oë kbapr bpelda tereq diqa 
tëjjaxëpi kë rë tmgja, nmp e ia qejilë ldëpimkbërape lë Shoinëpi, 
gjë oë e lgapiml ke derwpël e nëpisjdeqjeq nëp kappëdhëlier ke 
baqhiëtëjjexëpir e qhnëpldapë lënëp bmrë. Të gjirha imkslirerer 
ferape e ialë nëp xekëp psajrjel e jidhjete ke qhoinrapër e 
diaqnmpëq, rë qhrsap lë lskëp qidmkmq naq eiqmdir oë naqmi pëliel 
e pegjikir imksliqr. Sa s raiml Beiraqhiljte, ëqhrë nëp r’s 
nëpkeldsp tëkeldja oë s isqhrmher baqhiëtëjjexëpte lë Kmqmtë 
dhe Maoedmli, qi naqmjë e fpagkelrapixikir rë gjepë rë 
qhnëpldapjeq që rwpe lë Shoinëpilë erliie. Nsi ldmdh iëqhrs ke 
Mwqjikalër qslirë dhe Oprmdmiqër, naqi lë rë dw telder e 
qinëpnëpkeldspa, jalë fmpksap raqhkë qrpsirspar ke iapairep 
imkbërap rë iërwpe isjrete, e nëp kë renëp, jalë rë npipsp ra 
bpairiqil iqjakil rpadicimlaj bajjialii lë fatmp rë ljë iqjaki rë 
llojit arab.  

                                                 
435 Srarsrer e imkslirerete ferape oë jalë lë fsoi, s kiparsal lga mpgaler 
nëpiarëqe  Dhe, nëp qa lsi napaqhiimher lë rm, i dsher pefepsap Kmdir Citij. Shih: 
Srarsri Kmkslirerir Msqjikal rë Shoinëpiqë, Tipalë 14. 05. 2005, 
http://licodu.cois.it/632/view; Srarsri i Kpwegjwqharëq Bmrëpmpe Beiraqhiale, 
Tipalë, kë 06 . 07 . 2009, http://licodu.cois.it/617/view; Srarsri i Kiqhëq 
Oprhmdhmiqe Asrmoefaje re Shoinëpiqë, 04 . 11 . 2006 Tipalë 
http://licodu.cois.it/641/view .  
436  Pëp rpajrikil jspidii rë naiicate kwqjikale lë Bajjial: The legal treatment of 
Islamic minorities in Europe, (a cura di R. Aluffi B.-P. e G. Zincone), Peeters, 2004.  
437 Rperh baqhiënslikir rë Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë Shoinëpiqë, lë 
bpeldëqi rë mprmdmiqiqë, shih:MGR. T. PETRESCU, La Chiesa ortodossa e la sua 
attuale organizzazione amministrativa, Libeprà di Cmqcielxa …cir., 103-110. 

http://licodu.cois.it/632/view
http://licodu.cois.it/617/view
http://licodu.cois.it/641/view
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Kjm la bël rë isnrmjkë qe çëqhrja e kappëteqhjeq ia daimpdëqilë e 
rë gjirha imkslirerete jidhsp ke reiqril e nëpbaqhiër is 
nëpcairmhel oëjjiker, kbëqhrerja lë diqnmxirar isqhrerseqe dhe 
jigjer lë fsoi, nmp lsi ksld rë rhsher e ljëjra gjë nëp 
ilrepnperikil oë i bëher xbarikir rë kappëteqhjeq. 

Në lelil 2 rë kappëteqhjeq, rhsher qe imkslireri Mwqjikal i 
Shoinëpiqë ëqhrë imkslirer ferap, i ciji nëpfqhil edhe tarikatet oë 
iqhil njeqë e imkslirerir depi lë tiril 1967, isp deiperer nëp 
komslirerer ferape s qhfsoixsal kë 13. 11. 1967; ajm ëqhrë ljë 
mpgalixarë e beqikrapëte kwqjikalë oë qhfaoil, dëqhkmjlë dhe 
sqhrpmjlë beqikil e rwpe, napiker dhe pirer ferape rë napaqhiisapa 
lë bspiker iqjake, lë qhimjjël jspidiie ferape “Hanafita”438 dhe lë 
starsril e imkslirerir Mwqjikal rë Shoinëpiqë. Kw nmhik qhnpeh 
lë këlwpë rë qairë kappëdhëlier ke qhimjjar e ldpwqhke 
iqjakiie, dsie i tëlë npirë iqjakir fmldakelrajiqr nëp rë psajrsp rë 
ljëjrël jiljë ke rpadirël e iqjakir bajjialii. 

Kiqha mprmdmiqe e nëpisfixml terel, lë lelil 1 rë qrarsrir rë qaj: ajm 
ljeh qi rhekejseq rë qaj Jexsq Kpiqhril; ëqhrë ljë ilqrirsciml i 
qheljrë; qhnajjer Kiqhë e qheljrë, e ipiqhrepë anmqrmjiie e jidhsp lë 
këlwpë rë naldaqhke ke Parpiapialël Ekumenike dhe ke rë 
gjitha kishat motra; rhekejmher kbi qhipiker e qheljra, rpadirël 
dhe kanonet e shenjta apostolike. 

Beiraqhiljrë nmhmjlë qe bëjlë njeqë lë Kpwegjwqharël Bmrëpmpe rë 
beiraqhiljte, e cija ëqhrë ljë mpgalixarë ilditidëqh oë qhnajjil dhe 
dëqhkmjlë rë ljëjril beqik ferap dhe jalë pegjiqrpsap lë pegjiqrpar 
nëpiarëq rë beqikrapëte rë xaimlqhëk qi njeqërap rë iërij 
komuniteti439. 

Mappëteqhjer jalë kjere nëp gapalrikil e rë dpejrate rë 
qaliqimlsapa lë Ksqhrersrë nëp imkslirerer lëlqhipseqe, qinaq 
ljë qhiajje npimpirereqh rë ldpwqhke rë nëpcairsapa npej rwpe, nmp 

                                                 
438  Sulla scuola hanafita vedi per tutti: S. A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. 
Fondamenti, fonti, istituzioni, (ed. it. a cura di Marta Arena), Carocci, Roma, 2008; 
F. CASTRO, Diritto musulmano, Digeqrm lejje diqcinjile npitariqriche…cir, 290 ss 
439 Kmkslar ferape jalë qrpsirspa reppirmpiaje rë beqikir oë baqhimjlë ljë lskëp 
rë cairsap fakijjeqh, rë cijate s jener ksldëqia rë baqhimhel lë ljë gmdilë isjri 
dhe rë ldëprmjlë imkslireril e rwpe kbi iërë reppirmp. Bëher fjajë nëp ljë 
qrpsirspë mpgalixseqe qhskë rë nëphansp, qidmkmq lë Bajjial. Pëp kë qhskë, 
shih: G. CIMBALO, L’eqnepielxa dejj’Iqjak dejj’Eqr Espmna…cir., naqqik 
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oë imltepgmjlë lë ljmhjel e pëldëqiqë nëp pmjil e qrpsirspëq 
fetare440. Kmkslirerer ferape rheiqmjlë letmjël e kbpmjrjeq që jipiqë 
ferape ilditidsaje, jm terëk nëp njeqëkappjel lë pirer ferape, nmp 
edhe nëp rë ldëppsap beqikil ferap, dsie ljmhsp njmrëqiqhr jipilë e 
npmqejirixkir dhe rë dpejrël e qecijir nëp rë kmq kappë njeqë lë 
aqljë pir ferap, aqhrs qi rë dpejrël nëp rë kmq i nëpiirsp aqljë isjri.  

Ëqhrë gjë e teçalrë oë jipia e keldikir, e ldëpgjegjeq dhe e feqë rë 
gapalrmher lë kappëteqhje ke imkslirerer ferape, kadje lë iërë 
niië kappëteqhjer dajjmjlë keq rwpe. Ndëpimhë oë Oprmdmiqër dhe 
Beiraqhiljrë e qhmhil çëqhrje napikmpe kbpmjrjel e tjepate rë 
tilla441, reiqri i kappëteqhjeq ke imkslireril Mwqjikal qhiml 
nëprej iëqaj isp lë niiël e fsldir nmhml qe imkslireri Mwqjikal 
algaxhmher rë bëjë ke dije dhe rë gapalrmjë kappëdhëlier dhe 
tenpikrapilë e imkslirerir Mwqjikal rë Shoinëpiqë, nëpbajjë 
defmpkikete dhe npipjete eiqrpekiqre anm nëpbajjë çdm jjmj qjejjjeje 
iëpcëlseqe lë kjediqer e beqikrapëte. Në paqr qe tihel pe qjejjje rë 
rijja, imkslireri Mwqjikal i Shoinëpiqë, ljmfrml mpgaler 
imknerelre. Së fsldi, najër algaxhmhel rë qigspmjlë jipilë e 
keldikir, rë ldëpgjegjeq dhe rë feqë. Kjm jipi lsi ksld rë bëher 
nelgeqë nëp jipilë e rjerpir. Me iërë nmhik imkslireri Sslir 
algaxhmher rë tigjijmjë kbi terterel nëp ppexiisl e qhfaojeq që 
oëldpikete eiqrpekiqre, oë jalë iapairepiqriië e tiximlir iqjak, qi 
fe dmkilseqe e, qiç dëqhkmjlë relqimler e lgpirspa qiajete rë 
imkslirerir Sslir rë iqjakir shqiptar442, naqmjë e jsfrëq ldaj 

                                                 
440 Mwqjikalër npefepmjlë rë rheiqmjlë rpadirar e beqikir dhe nëpkbajrjel e 
qrarsrir rë rwpe. Ara s këqhmjlë rinapete rë iqjakir Sslir qhoinrap, oë gjarë 
qheisjte ia nëpnslsap napiker e rmjepalcëq dhe rë njspajixkir ferap, dsie s 
dalluar nga shkollat e tjera isjakiie, nëp rs idelrifiisap ke arë Halafira. Kiqha 
Oprmdmiqe, nëpisldpaxi, s pefepmher lmpkate dhe rpadirate nëp rë tëlë lë nah 
teçmpirë e qaj. 
441 Neli 3, niia e fsldir e kappëteqhjeq ke mprmdmiqër dhe beiraqhiljrë rhmrë: 
“Kjm jipi lsi ljeh isqhrëxike rë rjepa, teç arwpe rë napaqhiisapa ke jigj, ke isqhr 
oë rë psher dekmipacia, qigspia qhmoëpmpe, kbpmjrja e peldir qhrerëpmp, e 
qhëlderir, e kmpajir nsbjii, anm nëp kbpmjrjel e rë dpejrate dhe jipite rë rë 
rperëte”. 
442 Kmlfjiiri lë Bmqljë, Kmqmtë dhe Maoedmli, ia ldiisap lë ppirjel e ljë iqjaki 
ke fpwkëxik Sajafir, lë Bajjial, i ciji ëqhrë nëpnjeisp rë qhrpiher edhe lë 
imkslireril qslir qhoinrap, dsie mfpsap fmpka rë peja pireqh dhe npairiiaqh 
ferape, oë lë tiril 2008. Këqaj liqke is npe ppsga edhe lga oetepia qhqiptare, e 
qigspiqhr, kappëteqhja ke imkslireril ferap i qhrmi fmpcar e kmdepsapa lë 
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ilregpajixkir iqjakii, lë fatmp rë ljë iqjaki njspajiqr. Pëp r’ia 
appirsp iëqaj, imkslireri Mwqjikal i Shoinëpiqë lëlqhipmi ljë 
kappëteqhje ke qhreril, is npalml napiker dekmipariie dhe 
ldihkar eimlmkiie qi dhe mfpml baqhiënslikil e ter nëp 
kbpmjrjel e napikete rë jipiqë ferape bpelda dhe jaqhrë 
imkslirerir, dsie i iëpisap qhrerir rë bëher gapalr i iërwpe 
tjepate. Kw nmhik, i qhnpehsp lë lelil 3 rë kappëteqhjeq, ia jidhje 
rë dpejrnëpdpejrë ke nëpisfixikil oë bël imkslireri nëp terel lë 
lelil 1. Me kbwjjjel e çëqhrjeq që xbarikir rë kappëteqhjeq ke rë 
gjirhë njeqërapër e imkslirerir oë e ialë lëlqhipsap arë, 
rheiqmher oë qhreri peqneirml dhe ljeh qi nëpfaoëqseq rë rij terëk 
personat e autorizuar nga komuniteti Mysliman i Shqipëpiqë dhe 
gapalrml kbpmjrjel e rij npej çdm nepqmli anm gpsni oë npereldml 
rë kappë ekpil, qelder e isjrir, naqspilë, qikbmjer dhe tsjël e rij.  

E ljëjra fmpksjë nëpdmper edhe nëp Kiqhël mprmdmiqe. Kjm ldmdh 
qenqe nëp rë dw paqrer ia gpsne oë aqnipmjlë rë marrin kontrollin e 
mpgalixarëq që isjrir nëp ra rpalqfmpksap imkslireril. Ndëp 
Mwqjikalë, tiher pe npipja nëp ra afpsap arë ke iqjakil 
ldëpimkbërap dhe nëp rë sqhowep imlfjiiril keq 
fmldakelrajiqrëte dhe iqjakir rpadicimlaj, ldëpqa nëp Oprmdmiqër 
ksld rë nëpkeldel imlfjiirer bpelda iërij imkslireri nëp qhiai 
rë qhiënsrjeq që diqa iiqhate oë npereldmjlë asrmoefajilë e rwpe. 
Pmp, diher qe imkslirerer ferape, lë Shoinëpi, omfrë mprmdmiqër, 
omfrë kwqjikalër (qslirë anm qsfirë)443, jalë rë jidhsp lgsqhrë ke 
histopilë, ke “qhoinrapixkël” dhe ke npejapdhjel bajjialiie rë 
tyre.  Shreri qhoinrap e ljeh npejapdhjel e rwpe oë qhnpeher edhe lë 

                                                                                                           
rpadirël e iqjakir qhoinrap, edhe nëp qhiai qe s tihej fpe filalcikete rë hsaja, jm 
na isqhre. Pëp kë renëp, qhih ilrpetiqrël e jëlë lga Xatiep Bmsgapej, bajjialmjmg 
dhe këpiseq qhielcmp npalë CNRS-që lë Papiq. Iqjak, i Bajcali, j'Espmna (a cspa di 
Rosaria Zilli),  

http://www.balcanicaucaso.org/ita/aree/Serbia/L-Islam-i-Balcani-l-Europa (ult. 
visita 6/04/2010) 
443  F. LUBONJA., Feja lë Shoinëpi. Tirane, Drita, 1995; A. POPOVIC, Le confraternite 
sufi nella regione balcanica. in Sufismo e confraternite nell'Islam 
contemporaneo. Il difficile equilibrio tra mistica e politica, lël isjdeqil e 
Marietta Stepanyants-is, Torino, Centro di studi religiosi comparati Edoardo 
Agnelli, 2008, 181-206; Le nouvel Islam balkanique. Les musulmans, acteurs du 
postcommunisme (1990-2000), (sous la direction X. Bougarel - N. Clayer), Paris, 
Maisonneuve & Larose, 2001; Muslim Identity and the Balkan State, (a cura di H. 
Poulton e S. Taji-Farouki), Washington Square 1997.  

http://www.balcanicaucaso.org/ita/aree/Serbia/L-Islam-i-Balcani-l-Europa


224 
 

kappëteqhjel e lëlqhipsap dhe mfpml kbpmjrje rë idelrirerir ferap 
dhe isjrspmp nëp imkslirerer ‘e tera’ ferape. Pëp r’ia appirsp iërij 
oëjjiki letmjirer baqhiënslik i lgsqhrë ke mpgaler e qhrerir lga 
nepqmla jspidiië oë nëpfaoëqmjlë imkslirerer ferape, lë këlwpë oë 
qhreri, rë ljmhë asrmlmkilë qrarsrmpe rë imkslirerir kwqjikal dhe 
atij ortodoks444. Sidmomfrë, iw ëqhrë ljë npej paqrete ku teksti i 
kappëteqhjeq iëpiml nëpqhrarje lë tapëqi rë teçmpite oë qhfao ljë 
komunitet.  

Kmkslirerir Beiraqhial, nëp qhiai rë larwpëq imkbërape dhe 
ldëpimkbërape, i letmjirer kbpmjrje e teçalrë nëp Kpwegjwqharël 
Bmrëpmpe rë Beiraqhiljte oë e ia qejilë lë Tipalë dhe qrarsri i që 
cijëq kiparmher lga gjwiara e qhiajjëq që napë rë Tipalëq. Dsie oelë 
qe fijiajer e qaj ldmdhel qi bpelda, aqhrs dhe jaqhrë isfijte rë 
Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, ara tapel lga Kpwegjwqhara bpenda 
isfijte rë qhrerir qhoinrap dhe pranojlë r’i lëlqhrpmhel që dpejrëq 
qhoinrape nëpqa i raiml ljmhjeq që qrpsirspëq që rwpe, nmp lë peqneir 
rë njmrë ke rpadirar e teldete nëpiarëqe. Ppaldaj qhreri qhoinrap s 
ljeh imkslirerete rë dpejrël nëp r’s dhëlë jerë qrpsirspate rë rwpe 
(ferape mqe jm), rë cijar ksld rë firmjlë arw nëp arw ljmhjel e 
nepqmlajirerir jspidii citij, dsie firsap rë dpejrël e termpgalixikir 
rë qrpsirspate nëpiarëqe ferape, keljëhepë naq dmpëxikir rë dpafrir 
rë kappëteqhjeq nëp rhekejikil e rwpe npalë Kmkirerir qhrerëpmp 
nëp isjrer. Si imkslirerer, aqhrs edhe çdm degëxik i rwpe jalë 
nepqmla jspidiië jmfiriknpspëq, npaldaj kbi rm xbarmher 
jegjiqjacimli nëp çëqhrjer filalciape dhe jspidiie, i napaqhiisap nëp 
iërm qhmoara445. 

                                                 
444  Neli 7, niia e dwrë e kappëteqhjeq nëp kwqjikalër dhe mprmdmiqër 
 Thekejiki, qrpsirspa, mpgalixiki, oëjjiki i tenpikrapiqë, adkiliqrpiki, 
rregsjjiki dhe nexsjjiki qi nepqml jspidii i imkslirerir kwqjikal rë Shoinëpiqë, 
bëher lë baxë rë ppegsjjate dhe rpadirate rë iërij imkslireri, rë iëqaj 
kappëteqhjeje dhe rë jigjir lë fsoi ”. 
445 Shneqhhepë ia piirhik rei jigji Pëp mpgalixarar jmfiriknpspëqe, nr.8788, darë 
7.5.2001, http://licodu.cois.it/610/view , i ciji nëpbël ljë kjer ipweqmp nëp elrer e 
imkslirerir ferap oë e nëpdmpil nëp r’s qrpsirspsap qi mpgalixara lë qhëpbik 
qhmoëpmp dhe nëp ipwepjel e tenpikrapiqë që rwpe. Ligji jidhsp ke kappjel e 
nepqmlajirerir jspidii nëp nepqmlar jspidiië rë Kiqhëq Karmjiie rë tirir 2005 lga 
ljëpa alë dhe kappëteqhjer e lëlqhipsapa lë tiril 2009 ke imkslirerer ferape 
lga ala rjerëp, qhëpbejlë qi kjere rë teçalra oë ksldëqmjlë lgpirjel e elrete 
ferape, fajë ljë npmcedspe lë rhejb rë ljëjrë ke arë rë napaqhiisap lë jigj. 

http://licodu.cois.it/610/view
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Që imkslirerer ferape, lëlqhipseq rë kappëteqhjeq, rë ksld rë 
firmjlë nepqmlajireril jspidii citij, dsher rë napaoeqil iëpieqël 
npalë gjwiarëq që Tipalëq, nmp edhe iërs sdhëxiker ldahel: 
Mwqjikalër dhe Beiraqhiljrë dsher ra napaoeqil iëpieqël 
lënëpkjer nëpfaoëqseqir rë rwpe jigjmp, e cija dsher qhmoëpsap ke 
aktin thekejrap is rpegmher teldi i qejiqë; larwpa dhe tenpikrapia 
e imkslirerir; qrarsri oë hedh dpirë kbi mpgaler dhe derwpar e 
fsliqimlapëte rë rwpe; rë dhëla nëp rë apdhspar filalciape lë 
xmrëpik qi dhe kipëisnrikil nëp këlwpar e hskbjeq që 
personalitetit juridii. Kpahaq iëqaj, iëpimher edhe nëjoiki i 
Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer, i ciji imlfipkml ljmhjel e kiqimlir 
ferap rë arij oë qhrpml iëpieqël. 

Në paqril e Kiqhëq mprmdmiqe, hsaxmher ljë fmpksjë ‘hiqrmpiie’, 
npaldaj gjwiara e Tipalëq baxmher lë tenpikrapilë e kënapqhke, 
nmp ijm lsi e nëpjaqhrml lga derwpiki i fmpksjikir rë iëpieqëq nëp 
dhëliel e nepqmlajirerir jspidii dhe rë haprikir rë qrarsrir446. 
Bpelda rpidhjerë dirëte lga denmxiriki i iëpieqëq, gjwiara e Tipalëq 
s bël rë dirsp teldikil e qaj, rë gjirhë rë ilrepeqsapte.  

Apqwer nëp npmcedspa rë ldpwqhke, lë tapëqi rë imkslirerir, ialë 
rë bëjlë ke qrpsirspël hiepapiiie dhe qrarsrmpe rë Kiqhëq 
mprmdmiqe, qi qrpsirspë kë e hansp dhe e ldpwqhseqhke lga ajm e 
dw imkslirerete kwqjikale rë cijër, edhe nqe rë lgapkuar me 
derwpël nëp rë dpejrsap jsrjer dhe mpgalixsap isjril, lsi ialë 
hiepapiilë e ljë ijepi rë qrpsirspsap qi ai mprmdmiq447. Juridiksioni i 
beqikete ferape qhrpiher lë rë gjirhë reppirmpil e Rensbjiiëq që 
Shoinëpiqë, nëpjaqhrsap arë Beiraqhial, oë ia qhrpirje 
ldëpimkbërape. Megjirharë, iëra rë fsldir i këqhmjlë ideqë oë, nëp 
tenpikrapirë ferape rë xhtijjsapa lë reppirmpil qhoinrap, dsher 

                                                 
446 Edhe nqe imkslirere ferape, nëpjaqhrsap Kiqhël iarmjiie, nëp arm kmrite oë 
raqhkë i ieki qhnjegsap, ialë firsap nepqmlajireril jspidii citij që nais oë lë 
tiril 1923 lë rë dpejrël qhoinrape lsi firmher, nepqmlajireri jspidii citij, nëp efeir 
imhmp, qiç ldmdh lë rë dpejrël irajiale, nmp terëk lënëpkjer pegjiqrpikir rë 
qrarsrir rë imkslirerir npalë gjwiarëq, lë iërë paqr aqaj rë Tipalëq. Pëp iërë apqwe, 
me hukbjel e nepqmlajirerir jspidii rë imkslirerete ferape lë tiril 1967, jildi 
letmja e pegjiqrpikir nëpqëdwri qi dhe jild derwpiki nëp ra tëlë lë dijeli Gjwiarël 
e Tipalëq, qa hepë oë imkslireri bël ldpwqhike lë qrarsril e rij.  
447  Baba Selim R KALIÇANI, Historia e Bektashizmit si sekt mistik Islam, Tipalë, 
1999, passim; A, POPOVIC, Le cmlfpareplire qsfi…cir, naqqik; F. J PEIRONE., G. 
RIZZARDI, La qnipirsajirà iqjakica, Roma, Studium, 1986. 



226 
 

nëpdmpsp gjsha qhoine. Në lelil 10 rë kappëteqhjeq, imkslirerer 
ferape kappil nëpqinëp rë peqneirmjlë Ksqhrersrël dhe jigjet e 
qhrerir, ldëpimhë oë iw s ljeh rë dpejrël nëp r’s mpgalixsap dhe nëp 
rë sqhrpsap tenpikrapilë e rwpe lë natapëqi rë njmrë, dsie i 
oëldpsap beqlii napikir rë ldapjeq keq imkslirerete ferape dhe 
qhrerir. Kjm bëher lë rë kipë rë ilrepeqir imkbërap, rë ldapjeq, rë 
jaicirerir, rë njspajixkir, npa, rë baqhiëjereqëq dhe rmjepalcëq që 
njmrë keq imkslirerete rë ldpwqhke ferape, napike iërm lë rë 
cijër dshel kbëqhrersp qrarsrer e rwpe. Mappëteqhja qigspml edhe 
asrmlmkilë mpgalixseqe rë imkslirerete ferape nëp qa e qheh rë 
ksldqhke ipwepjel e pmjete qrarsrmpe. Ekpar e arwpe oë 
lgapimhel ke nmqre dpejrseqe nëp imkslireril, i dshel bëpë ke 
dije Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer, lë këlwpë oë r’s gapalrmher jipi 
e njmrë lë sqhrpikil e tenpikrapiqë që rwpe ferape, adkinistrative 
dhe mpgalixseqe, gjirhljë lë nëpnsrhje ke Ksqhrersrël dhe jigjer. 
Mappëteqhja gapalrml, gjirhaqhrs, rë dpejrël e imkslirerir ferap 
nëp rë naqsp jidhje ke imkslirerer ferape rë hsaja dhe rë npalmjlë 
npej rwpe anm ilditidëte rë hsaj ldihka, omfrë edhe lë rë hmjja, nmp 
ke isqhril oë airitirerer e ipwepa rë kmq celmjlë peldil e 
bpeldqhëk, arë ldëpimkbërap, jegjiqjacimlil lë fsoi dhe terë 
kappëteqhjel. Kjm diqnmxirë iëpiml rë psajë imlrpmjjil kbi jidhjer 
e ldpwqhke ldëpimkbërape, oë, dsie tenpsap bpelda komunitetit 
kwqjikal, ksld ra mpielrmjlë iqjakil qhoinrap dpejr ljë iqjaki 
ilregpajiqr, i ciji dm rë cëlmlre napiker isqhrerseqe rë jaicirerir, 
ldapjeq, njspajixkir dhe rmjepalcëq bpelda peldir qhoinrap. 

Shreri qhoinrap, dsie oelë qe s ljeh imkslirerete ferape ljë pmj 
nmxirit lë jerël qhmoëpmpe, napaqhrpml lë lelil 13 rë 
kappëteqhjeq, diqa lmpka nëp çëqhrje rë filalcikir lga qhreri dhe 
dhëlieq që ldihkate karepiaje qi nëp mpgaler oeldpmpe, aqhrs dhe 
nëp elrer e lgpirspa lga imkslirerer ferape. Maqa rë rilla 
napaqhiimhel lë ljë jigj rë teçalrë, rë kiparsap lë kaj rë tirir 
2009448, i ciji s pexeptml imkslirerete ferape, lëlqhipseq rë 
kappëteqhjeq diqa jehrëqipa. Në lelil 2 rhsher: “Shreri ksld rë 
filalcmjë njeqëpiqhr imkslirerer ferape nëp ldëprikil anm 
kipëkbajrjel e gmdilate rë isjrir, qi dhe nëp pilmtikil dhe 

                                                 
448  Pëp filalcikil lga bsvheri i qhrerir rë baqhiëqite ferape, oë ialë lëlqhipsap 
kappëteqhje ke iëqhijjil e kiliqrpate, Ligj nr.10 140, 15.5.2009, 
http://licodu.cois.it/612/view 
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peqraspikil e oeldpate rë nejegpilaxhir dhe qrpsirspate ldihkëqe 
rë rwpe, mbjeirer oë jidhel ke rspixkil ferap, qinaq npmjeirete rë 
paraqitura nga komunitetet fetare, nga shteti apo Komiteti 
qhrerëpmp nëp isjrer dhe rë kiparsapa lga kiliqrpia imknerelre”. 
Këqhijji i Miliqrpate nëpcairml kaqël e iërwpe filalcikete, dsie 
is nëpkbajrsp kilikskir rë qhskëq oë ëqhrë qa “…gjysma e 
bsvherir kilikaj nëp lënslëqir e nepqmlejir, baxsap lë dëqhkilë e 
nagate oë i napaoirer ilqrirsrir imknerelr nëp Sigspiker 
qhmoëpmpe”. I ljëjri rpajrik napaqhiimher nëp nagar e këqseqte rë 
qhimjjate rë adkiliqrpsapa lga imkslirerer ferape. Kërm qhimjja 
ksld rë lgpihel edhe lga ilqrirsre anm elre jmfiriknpspëqe oë 
ialë jidhje ke imkslirerer ferape, nmp filalciki i rwpe bëher lë 
baxë rë qhnelxikete rë napaoirspa lga Kmkireri qhrerëpmp nëp 
isjrer dhe kiparmher lga Miliqrpia e Riliqë, Tspixkir, Ksjrspëq dhe 
Snmprir. Pëp ipwepjel e iërwpe airitirerete, qhreri ksld rë tëpë lë 
dispozicion edhe ldëpreqa anm mbjeire oë i qhëpbejlë iërij oëjjiki. 
Në lelil 5 rë kappëteqhjeq, napaqhiimher ljë qhskë tjermpe, e 
nëpcairsap lga Këqhijji i Miliqrpate, fajë ljë npmjeiri nëp kbpmjrjel 
e peldir bmrëpmp Headquarters Bektashi, dsie oelë qe lë Shoinëpi 
gjender qejia bmrëpmpe e beiraqhixkir. Ppmjeiri iëpiml kiparikil e 
ljë imkiqimli oë, lënëpkjer kiliqrpir nëpgjegjëq nëp isjrer, haprml 
npmnmxikil nëp Këqhijjil e Miliqrpate, i ciji qhowprml dhe kiparml 
rë gjirha npmjeirer e napaoirspa lga imkslirerer ferape. Ppojektet 
njmrëqmhel qinaq kmdsjete rë napacairsapa, napaoirel napa darëq 
që qiadelcëq që fiiqsap lga jigji kbi bijalcil e qhrerir dhe 
kiparmhel ke deiper rë kiliqrpir imknerelr nëp isjrer. Pëpdmpiki 
i bspikete bëher lël tëxhgikil e mpgalete imknerelre 
shtetëpmpe nëp qeirmpil e qhnelxikete. Kërm mpgale ldëphwjlë lë 
paqre absxikeqh ke fmlder e dhëla, dsie npmcedsap qinaq jigjir. 
Mëlwpar e xbarikir rë jigjir, i lëlqhrpmhel kmlirmpikir rë 
Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer dhe Miliqrpiqë nëpiarëqe. 

Pëp filalcikil e airitirerete rë ldpwqhke ferape, lsi dsher rë 
algaxhmher terëk qhreri. Në fair, jigji napaqhiiml edhe ksldëqilë 
e npitarëte, omfqhil iëra nepqmla fixiië anm jspidiië, rë cijër ksld 
rë nëpfirmjlë jehrëqipa lga bappa fiqiaje, qiç napaqhiimher ke jigj, 
lë paqr qe kappil nëpqinëp rë qnmlqmpixmjlë airitirere rë rijja449. Së 

                                                 
449  Ligji i referohet nenit 5 ligji lp. 7892, darë 21.12.1994 nëp qnmlqmpixikil, i ciji 
rpajrml ppsgër oë dshel ldjeisp nëp kbëqhrerjel filalciape dhe ldihkël 
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fsldi, lë diqnmxirar iajikrape dhe nëpkbwjjëqe (leli 12) jigji 
napaqhiiml oë nëp ldëprikil e gmdilate rë isjrir, nëp rë gjirha 
ilqrirsrer apqikmpe, nëpfqhipë dhe imnqhrer, dhe nëp gmdilar e 
ngrirspa nëp qhëpbiker qhmoëpmpe dhe qhëlderëqmpe, imkslirerer 
ferape nëpjaqhrmhel lga bappa e raiqate qiç e napaqhiiml jigji lp. 
9482, darë 03.04. 2006 “Mbi legalizimin, urbanizimin dhe njohjen e 
ldëprikete na jeje”.  

Nga shqyrtimi i dispozitave financiare dej qe dsher bëpë e ljmhsp 
ala filalciape e imkslirerete ferape qi qsbjeire kbi rë cijar ksld 
rë xbarmhel lmpkar nëp iërë qeirmp. Nga ala rjerëp, tenpikrapia e 
rwpe dsher rë jerë e imlrpmjjseqhke, nëp ao imhë qa qnmlqmpixiki 
nëp rm qigspmher lga imlrpibsesit, rrjedhimisht neni 14 i 
kappëteqhjete rë ldpwqhke oë ia rë bëjë ke pegjiqrpikil e 
imkslirerete ferape, npalë mpgalete rarikmpe, i rpajrml arm qi rë 
gjirha mpgalixarar e rjepa jmfiriknpspëqe. Me kbwjjjel e çëqhrjeq 
filalciape, kappëteqhja firml qrarsqil jspidii rarikmp rë 
imkslirerir ferap, dsie nëpdmpsp fmpksjike rë ldpwqhke nëp rë 
dhëlë gapalci nëp peqneirikil e jigjir jidhsp ke adkiliqrpikil e 
bijalcir rë rwpe dhe npalikil e dmlacimlete qi lga qsbjeire oë 
tenpmjlë bpelda teldir, aqhrs dhe lga rë hsajr. 

Pjeqa e nëpbaqhiër nëp rë gjirha imkslirerer, oë ia rë bëjë ke 
airitirerer dhe qsbtelcimler oë nëpjaqhrmhel lga raiqar e 
teçalëpiqhr qsbtelcimler e ldpwqhke rë firsapa lë këlwpë jigjmpe 
dhe dmlacimler oë qhimjlë nëp ipwepjel e kiqimlir rë imkslirerir, 
ldëprikil e gmdilate rë peja rë isjrir dhe naqspirë e narsldqhke 
oë i nëpiaqil qi imkslirerir aqhrs dhe elrete rë ipijsapa npej qaj e 
oë ialë qi oëjjik terëk sqhrpikil e airitirerete ferape. E ljëjra gjë 

                                                                                                           
karepiaje, i nëpisfixsap ke repkil “qnmlqmpixiker” e tenpikrapite qhmoëpmpe 
dhe nsbjiie rë ipwepa lga qsbjeire npitare dhe lga elre, ilqrirscimle, qhmoara 
dhe mpgalixara oë ljihel lga jigji dhe oë jalë pegjiqrpsap qi nepqmla jspidiië. Në 
nenin 5, jidhsp ke qnmlqmpër, kaqël e qnmlqmpixikir dhe rë raiqëq kbi qhëpbiker 
thuhet:  “a) qsbjeirer, nepqmla fixiië anm jspidiië oë nagsajlë raiqël e nëpfirikir 
qinaq jigjir lp. 7677, darë 3.3.1993 xbpeqil lga raiqa kbi rë apdhspar qhskël e 
qnmlqmpixsap, oë imlqidepmher qi qhskë e xbpirsp lë kaqël 4% rë rë apdhspate 
napa cairikir rë raiqëq.b) qsbjeirer, nepqmla fixiië anm jspidiië ksld rë nagsajlë 
raiqël e napaqhiisap lë jigjil lp. 7679, darë 3.3.1993 jidhsp ke raiqar nëp 
ldëpkappjer e tmgja, dsie s kbajrsp lga qhska e nageqëq 1% rë rë apdhspate rë 
rarsapa. Në paqril e dhëlieq që filalcikir lëlqhipsher ljë imlrparë lga e cija 
xwpa e rarikete ksld rë xbpeqë njeqël e filalalcikir rë dhëlë. Pëp 
sponsorizimet, Ligji lp.7892, darë 21.12.1994. http://licodu.cois.it/611/view  

http://licodu.cois.it/611/view
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ksld rë rhsher nëp iajikil e naqspiqë elrete jaqhrë anm bpelda rë 
ljëjrir imkslirer. Pepqmlar jspidiië oë e ialë firsap iërë qrarsq 
napa kappëteqhjeq ksld rë pegjiqrpmhel bpelda dw tireqh qi rë rijjë 
npalë Gjwiarëq që Tipalëq, qiç napaqhiimher lë lelil 8 rë 
kappëteqhjeq. Pm aqhrs, nëpjaqhrmhel lga derwpiki nëp r’s 
pegjiqrpsap npalë xwpëq që qigspikete qhmoëpmpe njeqërapër e 
nepqmlejir ferap ke qhrerëqi rë hsaj, rë cijër keldmher qe i ialë 
depdhsp imlrpibsrer lë teldjildjel e rwpe, ldëpimhë oë gëxml rë 
dpejrël rë pegjiqrpmher npalë qigspikete qhmoëpmpe, i gjirhë 
nepqmleji rjerëp, oë dsher rë depdhë imlrpibsrer lë nëpnsrhje ke rë 
ardhurat. Lidhsp ke tenpikrapi rë iapairepir ilqrirscimlaj, qi: 
ushtrimi i kultit; administrimi i klerit; aktiviteti baritor, humanitar 
dhe bakipëq; fmpkiki i ijepir dhe këqikdhëlia e remjmgjiqë dhe e 
qhielcate ferape, imkslireri dhe nepqmlar jspidiië rë ipijsap npej 
qaj lsi ialë aqljë derwpik rë kbajlë pegjiqrpar nëpiarëq anm rë 
ipwejlë derwpar adkiliqrparite, rë napaqhiisapa lga jigjer lë fsoi. 
Pëp tenpikrapi rë rijja, ara lsi ialë fapë derwpiki rë kbajlë 
imlrabijirer tjermp nëp mpgaler imknerelre rë qhrerir dhe ao kë 
nai ra dmpëxmjlë arë npalë mpgalete qhrerëpmpe rë cairsapa lga 
jegjiqjacimli lë fsoi. Më naq, lë kappëteqhje rpajrmhel feqrar 
ferape, dsie ljmhsp, xwprapiqhr, terëk ljë njeqë rë rwpe. 
Kmkslirerer ferape jalë rë jipa rë cairmjlë edhe feqra rë rjepa, nmp 
qhreri lsi ëqhrë i derwpsap r’i ljmhë arm450. Kmkslirerer ialë rë 
dpejrë rë lgpelë dhe rë adkiliqrpmjlë ilqrirsre rë edsiikir dhe rë 
apqikir rë rë gjirha litejete. Shreri dhe imkslireri dsher rë 
peqneirmjlë rë dpejrël e npildëpte nëp r’s qigspsap fëkijëte rë rwpe 
edsiikil baxë pperh beqikir rë rwpe ferap dhe rë ljmhil dinjmkar e 
jëqhsapa lga ilqrirsrer e apqikir ferap451. Ndëpimhë oë Beiraqhiljrë 
hsaxmjlë nëp qhimjjar e rwpe npmgpakil e qhimjjëq nsbjiie, 
imkslireri Mwqjikal dhe Kiqha mprmdmiqe haprmjlë isppiisjar 
nëpiarëqe nëp qhimjjar ferape jm nsbjiie, reqrmjlë dhe tjepëqmjlë 
qrafil nedagmgjii. Pëp kiparikil e rwpe, kepp teldik Miliqrpia e 
Apqikir dhe e Shielcëq”. Si nëp rë xbsrsp iapairepil ferap rë 
qhimjjate, najër biel daimpd oë gjarë npmceqir këqikmp, qhreri dhe 

                                                 
450  Pëp ljë qrsdik ipirii jidhsp ke feqrar ferape rpadicimlaje qhih: G. KONOMI, Mbi 
festat fetare, Tipalë, M. Dspi, 1967. 
451  Shih: Pëp qiqrekil apqikmp napaslitepqirap, Ligj nr.7952, 21.6.1995, 
http://licodu.cois.it/310/view  

http://licodu.cois.it/310/view
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Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë algaxhmhel oë apqikiki i 
fëkijëte rë baxmher lë rë dpejrar ljepëxmpe dhe lë napiker e 
dekmipaciqë dhe oë nëpgarirja e rwpe rë mpielrmher dpejr ljë jere rë 
nëpgjegjqhke lë ljë qhmoëpi rë jipë, lë hapkmli, naoe, rmjepalcë, 
bapaxi gjilmpe dhe tëjjaxëpi keq ljepëxte, gpsnete erliie, 
imkbërape dhe ferape, nepqmlate ke npejapdhje rë ldpwqhke qi dhe 
rë jsfrmhel npipjer paciqre dhe falarixki. Njëimhëqiqhr s jener 
gapalci imkslirerete nëp sqhrpikil e tenpikrapite qhmoëpmpe ke 
iapairep eimlmkii, edsiarit dhe qhëlderëqmp dhe nëp lgpirjel e 
mpgalixarate hskalirape, omfrë edhe lë fmpkël e qhmoarate 
jmfiriknpspëqe. Mappëteqhja s gapalrml imkslirereve fetare masat 
oë jalë lë nëpdmpik qi dhe arm oë dm rë ldëpkeppel lë rë apdhkel, 
qi ejekelr rhekejmp i jipiqë që qhnpehjeq dhe rë ldëpgjegjeq452; po 
aqhrs, s jen rë dpejrël rë lgpelë qrpsirspar e tera oë s ksldëqmjlë 
nëpdmpikil e kjerete rë imksliiikir, nmp lë aqljë paqr, keqaxhi 
lsi dsher rë nëphanë ide oë celmjlë peldil isqhrerseq, rmjepalcël 
ferape anm oë diqipikilmjlë imkslirerer e rjepa ferape dhe lviqil 
imlfjiiril keq beqikete rë ldpwqhke. 

Shreri s jejml imkslirerete ferape r’i imlqidepmjlë rë qheljra 
ldëpreqar dhe mbjeirer e isjrir, npaldaj ldajmher çdm jjmj 
ldëphwpjeje lga fmpcar e peldir, nëpteç paqrete fjagpalre, isp ijm 
iëpimher ke npmispë lga ljë teldik gjwiare, lga ljë mpgal 
eixeisrit anm lë paqr ialmqjeje qepimxe. Me nëpjaqhrik rë iërwpe 
rasteve, qhreri kbpml hanëqipar nsbjiie rë imkslirerir ferap. 
Lidhsp ke ldëprikil e gmdilate rë peja rë isjrir, edhe nqe 
kappëteqhjer nëpkbajlë diqnmxira ipejr rë ldpwqhke, efeirer jalë 
rëpëqiqhr rë ljëjra nëp jëqhikil e jejete rë ldëprikir, nmp lë peqneir 
rë njmrë ke ppegsjjar e njalir spbaliqrii (leli 21)453. Mappëteqhja 
rpajrml edhe çëqhrjel e naqspiqë që jsajrqhke dhe rë najsajrqhke rë 
imkslirerete ferape dhe e derwpml qhreril rë irhejë gjirhë ç’ia 

                                                 
452  Ligji nëp qhfpwrëxikil e rejetiximlete iqhre ldëp rë napër oë s kiparsa naq tirir 
1991 dhe oë lë tiril 1993, ekiqimler rejetixite rë peajixsapa lga imkslirerer 
ferape nëpjaqhrmheqhil lga çdm jjmj raiqe. Pëp qiqrekil e raiqate lë Rensbjiiël e 
Shoinëpiqë, Ligj Nr.7680, 3.3.1993, http://licodu.cois.it/589/view. 
453  Sa i nëpier imkslirerir kwqjiakal haqik ljë diqnmxirë rjerëp is rhsher: 
“Këqhijji i kiliqrpate kepp nëpqinëp rë jegajixmjë gmdilar e isjrir rë 
napegjiqrpsapa, dsie s kbëqhrersp lë iëpieqël e dmiskelracimlir reilii rë 
napaoirsp lga imkslireri kwqjikal i Shoinëpiqë, qinaq jegiqjacimlir lë fsoi”. 

http://licodu.cois.it/589/view
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imlfiqisap lë rë qhisapël454, dsie s dhëlë nëpnapëqi iëpieqate rë 
kënapqhke rë Mwqjikalëte, ke kbëqhrerjel e Agjelciqë nëp 
kthimin dhe kompensimin e pronave, e cila shqyrton rastet e 
najëte lë imlfjiir, baxsap lë dmiskelracimlil e denmxirsap npalë 
apiitir rë qhrerir (leli 22). Kw derwpik tjel edhe nëp ldëpreqar 
historike dhe kmlskelrer ke tjepa isjrspmpe imkbërape dhe 
qhniprëpmpe, npaldaj qhreri baqhiënslml nëp peqraspikil dhe 
kipëkbajrjel e rwpe, lë xbarik rë jigjir nëp rpaqhëgikilë 
kulturore455. Shreri kjafrmher ke jejel nëp nëpdmpikil e 
ldëpreqate ke tjepë rë teçalrë hiqtoriko-apriqriie, lë npmlëqi rë 
imkslirerete ferape, jeje oë jëqhmher npej iërwpe rë fsldir. Tek 
nëpkbajrja e kappëteqhjete, tiher pe ldmljë dajjik oë ia rë bëjë 
ke ppegsjjar e xhbëpjeq që qaj, qenqe lëqe ëqhrë e tëprerë oë 
npalmher npej rë gjirhëte oë xgjidhja e kmqkappëteqhjete rë bëher 
dsie pëlë lë sjdi keq najëte, dsier qe Beiraqhiljrë ia beqmjlë iërë 
pmj rë teçalrë ldëpkjerëqiki Kmkirerir qhrerëpmp nëp isjrer. Në 
kbwjjje rë kappëteqhjete, najër pirheiqmjlë algaxhikil e rwpe nëp 
r’s kappë teqh jidhsp ke xbarikil e rwpe, dsie kappë napaqwqh oë 
oëjjiker e appirspa nëpbëjlë baxël nëp kappëteqhjer e apdhqhke. 
Kmkslirerer kappil napaqwqh edhe qhiënsrjel lga ijm 
kappëteqhje, dsie e isldëpqhrsap arë lë napjakelr, qinaq 
npmcedspate oë npeqil elde rë kiparmhel. Sinaq lelir 116 rë 
Ksqhrersrëq456, larwpa jspidiie e iërwpe kappëdhëliete dsher napë 

                                                 
454 Beiraqhiljrë dhe mprmdmiqir e qhmhil ke teld rë rheiqmjlë oë: “Shreri dsher rë 
irhejë dhe imknelqmjë rë gjirha naqspirë e Kpwegjwqharëq bmrëpmpe rë 
beiraqhiljte, dsie fijjsap ke gmdilar e isjrir rë ljmhspa raqhkë npej rë gjirhëte, 
rë cijar nëp qhskë imhë ialë oelë oeldpa qhniprëpmpe dhe isjrspmpe rë 
imkslirerir Beiraqhi dhe oë kbapril hiqrmpilë e iërij imkslireri, qi mbjeirer e 
kultit, vendet e shenjta, sendet e apiitar e imlfiqisapa gjarë pegjikir imksliqr”.  
455  Në xbarik rë jigjir nr. 9048, 07.04.2003 Pëp rpaqhëgikilë isjrspmpe, 
http://licodu.cois.it/573/view Kmkslireri kwqjikal i Shoinëpiqë i napaoer 
MTKRS-që (dega e rspixkir) jiqrël e mbjeirete rë isjrir oë jalë kmlskelre 
isjrspmpe, lë këlwpë oë nëpfqhihel lë njalil e rspixkir isjrspmp. Pëp 
restaspikil dhe psajrjel e rwpe ialë nëpnapëqi mbjeirer oë qhfaoil ilrepeq kë rë 
kadh nëp ppirjel e rspixkir.  
456 Neni 116: 1. Airer lmpkarite oë ialë fsoi lë rë gjirhë reppirmpil e Rensbjiiëq që 
Shoinëpiqë jalë: a) Ksqhrersra; b) kappëteqhjer ldëpimkbërape rë ratifikuara; c) 
jigjer; ç) airer lmpkarite rë Këqhijjir rë Miliqrpate. 2. Airer oë lvippel lga 
mpgaler e nsqhrerir teldmp ialë fsoi terëk bpelda jspidiiqimlir reppirmpiaj oë 
sqhrpmjlë iërm mpgale. 3. Airer lmpkarite rë kiliqrpate dhe rë mpgalete 

http://licodu.cois.it/573/view
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e jidhsp ke bspiker e jaqhrke rë jigjir, rë parifiisapa lga 
napjakelri dhe rë nëpfqhipa lë qiqrekil e qhrerir ke kiparik jigjmp. 
Lidhsp ke kmdifiiiker e ksldqhke rë kappëteqhjeve, shteti nuk 
ksld rë tenpmjë lë këlwpë rë ljëalqhke, nmp dshel pihansp 
legmciarar keq najëte, is ai jsal pmjil e kbiiëowpëqir qinaq 
larwpëq oë i jejml jegjiqjacimli i legmcisap. Nëqe lsi peqneirmhel 
iërm lmpka, dm rë cëlmhej pëldë napiki i jaicirerir dhe i ndarjes, e 
qidmkmq dm rë qhiejej kappëteqhja nëp rpajrikil e ljëjrë rë 
imkslirerete rë ldpwqhke ferape, rinii nëp qiqrekil qhoinrap.457. 
Sidmomfrë, ljmhja e tjepëq jspidiie rë kappëteqhjete dsier e 
tmjirqhke lë iëldtëqhrpikil nmjirii, dhe ëqhrë e derwpseshme nga 
niiënakja jspidiie, ke isqhr oë rë peqneirmhel ijasxmjar 
nëpkbwjjëqe rë kappëteqhjeq imlfmpk npmcedspate rë 
napajajkëpsapa lga najër dhe larwpëq legmciseqe rë lmpkate 
ligjore. Këqhrs, Shoinëpia nëpkbwjj isadpil lmpkarit jidhsp ke 
kappëdhëlier ke isjrer ipweqmpe lë teld dhe s pilmtml 
dpejrseqte rë imkslirerete dhe npeqidelrir rë Kmlfepelcëq 
Ineqhitlmpe rë Shoinëpiqë naqanmprël dinjmkariie, gjë oë rheiqml 
rolin e tyre institucional dhe publik458. Kmkslirerer ferape, rë 
veshura me personalitet juridik rë që dpejrëq citije, firmjlë diljirer 
rë njmrë jspidii dhe gëxmjlë rpajrik rë ljëjrë lga ala e qhrerir, 
ldëpimhë oë kappëteqhjer e lëlqhipsapa npej rwpe, gapalrmjlë 
xbarikil e njmrë rë derwpikete isqhrerseqe. 

 

                                                                                                           
drejtuese rë ilqrirscimlete rë rjepa oeldpmpe ialë fsoi lë rë gjirhë reppirmpil e 
Rensbjiiëq që Shoinëpiqë bpelda qfepëq që jspidiiqimlir rë rwpe. 
457 Ppmbjeke rë teçalra dmjël lga kappëteqhja keq qhrerir dhe imkslirerir 
Beiraqhi rë cijir qhreri i ljeh dikelqimlil e ljë qrpsirspe ldëpimkbërape. 
458  Pëp ljë qhreqë lë teldikil lp.335, 2.9.1997 rë iëqhijjir rë kiliqrpate “Pëp 
jëqhikil e naqanmprate dinjmkariie dhe rë qhëpbikir”, rë ldpwqhsap, Vendim 
nr.49, 14.1.2009, http://licodu.cois.it/580/view. 

http://licodu.cois.it/580/view
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Kreu IV 
 
 

Hanja ldaj “isjrete rë peja”: Shoinëpia pijevml 
hiqrmpilë e ter 

 
Pëpkbjedhje: 4.1. Ulgjijjmpër qhoinrapë lë kbëqhrerje rë gjshëq, 
isjrspëq, idelrirerir dhe rë natapëqiqë qhoinrape. 4. 2. Mappëteqhja e 
baqhiënslikir ke Vëjjaxëpilë Ulgjijjmpe (VUSH).  Pëpkbajrja dhe 
efektet lidhur me legjiqjacimlil e xaimlqhëk dhe kbpmjrjel e jipiqë që 
beqikir. 4. 3. Dpejr kappëteqhjete rë rjepa rë baqhiënslikir: 
Hebpeljrë, Bahairë, Dëqhkirapër e Jehmtair.. 4. 4. Magjia e Pepëldikir: 
ljë jigj qhoinrap nëp jipilë e beqikir. 4. 5. Shrpipja e efeirqhkëpiqë që 
kappëteqhjete kbi rpetar e Shoinëpiqë erliie. 4. 6. Mappëteqhjer e 
baqhiënslikir: kmdej i eiqnmprseqhëk? 

 

4.1. Ulgjijjmpër qhoinrapë lë kbëqhrerje rë gjshëq, isjrspëq, idelrirerir 
dhe rë natapëqiqë qhoinrape 

 

Shoinëpia, e teldmqsp lë isfi keq ipiqhrepikir nepëldikmp dhe arij 
jildmp, dajëlgadajë s iqjakixsa, dsie fijjsap oë lga qheisjji XV459. 
Pëp qhiai rë tëqhripëqiqë nëp r’is afpsap iërij teldi, qi lga deri, 
aqhrs dhe lga rmia, npmreqralrëte espmnialë s dsiej gari e 
naksldsp rë denëprmlil arw. Pëp dajjel faoaq rë beqikete rë 
ndryshme si ai ortodoks e katolik, duhej pritur fillimi i viteve 
rerëoild, isp Pepaldmpia Oqkale, lë imhël e Talxikarir, qhfsoixmi 

                                                 
459  R. MOROZZO DELLA ROCCA Nazione e religione in Albania.., cit., passim; AA. VV. 
Historia e popullit...cit.; Sh. HYSI, Hiqrmpi e imkslirerete ferape…cir.; N. JOTGA, 
Hiqrmpi e qhisprëp… cir., passim. 



460 Edhe protestantët përfituan nga politika e reformave të shpallura nga Perandoria 
Osmane duke e përshpejshtuar shtrirjen e tyre sidomos nëpërmjet konvertimit të 
besimtarëve ortodoksë, madje deri në atë masë sa shfuqizimi i dënimit me vdek-
je për veprën penale të proselitizmit u kundërshtua jo vetëm në rrethet islame, 
por sidomos nga patriarkana ekumenike. R. BOTTONI, vep. cit, 33, ss  Po ashtu, mes 
shek. XVIII-XIX protestanizmi u përfshi nga lëvizja e përtëritjes dhe e rilindjes 
shpirtërore që mori emrin “Rizgjimi ungjillor”. Synimi ishte rikthimi tek predik-
imi edhe nëpërmjet shpërndarjes së literaturës së shenjtë, frytet e së cilës ishin 
shumë më të mëdha nëse ofrohej në gjuhën vendase, mjaft më e thjeshtë për masën 
e gjerë. Nga kjo e mori shtysën përkthimi i Biblës e, veçanërisht, Besëlidhja e Re 
në sa më shumë gjuhë të ishte e mundur. Për më tepër, rreth “Rizgjimit” shih: E. 
G. LÉONARD, Storia del protestantesimo, Il declino e la rinascita, vol. III. - I, Milano, 
il Saggiatore,1971; D. MASELLI, Tra Risveglio e millennio, Torino, Claudiana, 1974; G. 
CIMBALO; I rapporti finanziari tra Stato e Confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano Gi-
uffrè, 1989, 124 ss.
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jigjil nëp ldajikil e npmqejirixkir, çia bëpi oë npmreqralixki rë 
fijjmlre rë nëphanej lënëpkjer tenpikrapiqë që “Rizgjimit”, e cila 
nëpfqhis iiqhar npmreqralre espmniale dhe arm rë Shrerete rë 
Bashkuara460. Bëhej fjajë nëp ljë fmpkë npmqejirixki rë baxsap lë 
nëphanjel e qhipikete rë qheljra lë çdm gjshë imkbërape, nëp r’i 
afpsap beqikrapër qa kë qhskë ke jevikil e keqaxhir rë 
ipiqhrepë461.  

                                                 
460 Edhe npmreqralrër nëpfirsal lga nmjiriia e pefmpkate rë qhnajjspa lga 
Pepaldmpia Oqkale dsie e nëpqhnejqhrsap qhrpipjel e rwpe qidmkmq lënëpkjer 
imlteprikir rë beqikrapëte mprmdmiqë, kadje depi lë arë kaqë qa qhfsoixiki i 
dëlikir ke tdeije nëp tenpël nelaje rë npmqejirixkir s isldëpqhrsa jm terëk lë 
rrethet islame, por sidomos nga Patriarkana Ekumenike. R. BOTTONI, vep. cit, 33, 
ss  Po ashtu, mes shek. XVIII-XIX npmreqralixki s nëpfqhi lga jëtixja e nëprëpirjeq 
dhe e pijildjeq qhniprëpmpe oë kmpi ekpil “Rixgjiki slgjijjmp”. Swliki iqhre 
piirhiki rei npediiiki edhe lënëpkjer qhnëpldapjeq që jireparspëq që qheljrë, 
fpwrer e që cijëq iqhil qhskë kë rë këdha lëqe mfpmhej lë gjshël teldaqe, kjafr 
kë e rhjeqhrë nëp kaqël e gjepë. Nga ijm e kmpi qhrwqël nëpirhiki i bibjëq e, 
teçalëpiqhr, beqëjidhja e pe lë qa kë qhskë gjshë rë iqhre e ksldsp. Pëp kë 
renëp, pperh “Rixgjikir” qhih: E. G. LÉONARD, Storia del protestantesimo, Il declino 
e la rinascita, vol. III. - I, Milano, il Saggiatore,1971; D. MASELLI, Tra Risveglio e 
millennio, Torino, Claudiana, 1974; G. CIMBALO; I rapporti finanziari tra Stato e 
Confessioni religiose nei Paesi Bassi, Mijalm Gisffpè, 1989, 124 qq.  
461 Niqka nëp nëpirhikil e Bibjëq lë gjshël qhoine xë fijj diis keq tirete 1816-
1819. Pëp iërë dha ldihkël dhe kbëqhrerjel e ter British and Foreign Bible 
Society (BFBS), e cija tspi 300 qrëpjila lë diqnmxiciml. Psla fijjmi ke tenpël 
Vangjel Meksit (1770-1821), raqhkë këqseq dhe asrmp i ljë jibpi rë gpakariiëq 
qhoine. U pa daimpd oë nëpirhiki rë qijjej lë diajeiril e Jalilëq. Meiqi ldëppoi 
jerë na e naqë ipwep tenpël e rij, e cija s piqhiisa dhe s nëpkbwjj lga Gpegmp 
Gjirokastriti, aso kohe, arqimandrit i Eubea-s dhe kbëqhrerëq i natapëqiqë që 
Gpeoiqë lga Tspoia. Ai bmrmi, gjirhaqhrs, nëpirhikil e slgjijjir rë Maresr lë tiril 
1824 dhe Besëjidhjel e pe lë tiril 1827. Lidhsp ke iërë, qhih: XH. LLOSHI, “Të 
dhëla dmiskelrape rë peja kbi V. Meiqil, G. Gjipmiaqrpiril dhe K. 
Kristoforidhin”,Studime Filologjike, 1973/4, 1974/1, 2; G. GURGA, 
“Dmpëqhipiki i nabmrsap i “Almlikir Enipmr”, Studi in onore di Antonino 
Guzzetta, (a cspa di F. Di Miceji e M. Maldajà), Pajepkm, Hejiv Edirmpe, 2002, 
205-207.  Pëpirhike rë rjepa rë ljë liteji rë adkipseqhëk gjshëqmp qi nëp 
Beqëjidhjel e pe, aqhrs edhe nëp reiqrer e rjepa rë qheljra, tijlë lga 
Kostandin Kristofmpidhi, edhe fajë kbëqhrerjeq që British and Foreign Bible 
Society (BFBS). Nsi ia dwqhik oë bmrike rë rijja ppilë nëpipah tenpate oë 
hmdhël baxar e gjshëq kmdeple qhoine dhe dhalë imlrpibsril e rwpe lë jëtixjel 
narpimriie nëp natapëqilë e teldir. Ref. AA. VV. Bibla shqip dhe tradita, Tipalë, 
Toena, 2004; XH. LLOSHI, Kpiqrmfmpidhi nëpkeq dmiskelrikir, Tipalë, Bmra 
shqiptare, 2005. 
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renëp, pperh “Rixgjikir” qhih: E. G. LÉONARD, Storia del protestantesimo, Il declino 
e la rinascita, vol. III. - I, Milano, il Saggiatore,1971; D. MASELLI, Tra Risveglio e 
millennio, Torino, Claudiana, 1974; G. CIMBALO; I rapporti finanziari tra Stato e 
Confessioni religiose nei Paesi Bassi, Mijalm Gisffpè, 1989, 124 qq.  
461 Niqka nëp nëpirhikil e Bibjëq lë gjshël qhoine xë fijj diis keq tirete 1816-
1819. Pëp iërë dha ldihkël dhe kbëqhrerjel e ter British and Foreign Bible 
Society (BFBS), e cija tspi 300 qrëpjila lë diqnmxiciml. Psla fijjmi ke tenpël 
Vangjel Meksit (1770-1821), raqhkë këqseq dhe asrmp i ljë jibpi rë gpakariiëq 
qhoine. U pa daimpd oë nëpirhiki rë qijjej lë diajeiril e Jalilëq. Meiqi ldëppoi 
jerë na e naqë ipwep tenpël e rij, e cija s piqhiisa dhe s nëpkbwjj lga Gpegmp 
Gjirokastriti, aso kohe, arqimandrit i Eubea-s dhe kbëqhrerëq i natapëqiqë që 
Gpeoiqë lga Tspoia. Ai bmrmi, gjirhaqhrs, nëpirhikil e slgjijjir rë Maresr lë tiril 
1824 dhe Besëjidhjel e pe lë tiril 1827. Lidhsp ke iërë, qhih: XH. LLOSHI, “Të 
dhëla dmiskelrape rë peja kbi V. Meiqil, G. Gjipmiaqrpiril dhe K. 
Kristoforidhin”,Studime Filologjike, 1973/4, 1974/1, 2; G. GURGA, 
“Dmpëqhipiki i nabmrsap i “Almlikir Enipmr”, Studi in onore di Antonino 
Guzzetta, (a cspa di F. Di Miceji e M. Maldajà), Pajepkm, Hejiv Edirmpe, 2002, 
205-207.  Pëpirhike rë rjepa rë ljë liteji rë adkipseqhëk gjshëqmp qi nëp 
Beqëjidhjel e pe, aqhrs edhe nëp reiqrer e rjepa rë qheljra, tijlë lga 
Kostandin Kristofmpidhi, edhe fajë kbëqhrerjeq që British and Foreign Bible 
Society (BFBS). Nsi ia dwqhik oë bmrike rë rijja ppilë nëpipah tenpate oë 
hmdhël baxar e gjshëq kmdeple qhoine dhe dhalë imlrpibsril e rwpe lë jëtixjel 
narpimriie nëp natapëqilë e teldir. Ref. AA. VV. Bibla shqip dhe tradita, Tipalë, 
Toena, 2004; XH. LLOSHI, Kpiqrmfmpidhi nëpkeq dmiskelrikir, Tipalë, Bmra 
shqiptare, 2005. 
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Tinaper e npediiikir slgjijjmp, npairiiar e isjrir oë s nëpoeldpsal 
lë jevikil terjai rë qhipikete rë qheljra, i qhrwlë mpgalixarar 
npmreqralre ldëpimkbërape rë kepplil nëpqinëp nëpirhikil lë 
qhoin rë Bibjëq dhe rë tenpate rë tjera liturgjike, duke ndikuar 
iëqhrs lë xhtijjikil dhe tjepëqikil e gjshëq, e cija s irhwe lë ljë 
kjer rë pëldëqiqhëk gjarë jsfrëq nëp natapëqi. Vëkeldja nëp 
ilrepeqil imkbërap qhrpihej rei ljë qëpë jëtixjeqh dhe nëpnjeijeqh 
rë rwpe nëp fmpcikil e baqhiikir imkbërap462. Pëphanja e 
npmreqralixkir lë Shoinëpi s appir fajë edsiikir dhe xhtijjikir rë 
isjrspëq lë litej imkbërap. Leviki i reiqrete rë qheljra dhe 
imkelriki i rwpe lë baqhiëqilë e beqikrapëte ëqhrë npairiia 
fetare kryesore e komunitetit protestant, prandaj shkollimi dhe 
ljmhja e gjshëq s bëlë napaisqhr nëp npmceqil e slgjijjixikir. Kërm 
imkslirere ferape, lë ldpwqhik lga beqiker rpadicimlaje, lsi 
nëpdmpil ldmljë gjshë jirspgjiie, nmp gjshël e teldir is ldmdhel. 
Kjm qmjji ke tere algaxhikil qepimx rë beqikete rë peja lë fsqhë rë 
apqikir, ke oëjjikil nëp rë ljmhsp dhe nëpdmpsp gjshël qhoine. 
Gjarë gjirhë gjwqkëq që dwrë rë qheisjjir XIX, npmreqralrër qhoinrapë 
dhalë imlrpibsril e rwpe lë iërë qeirmp, çia s qigspmi arwpe 
kipëljmhjel e qhmoëpiqë e nëp naqmjë ksldëqilë nëp rë qhëpbwep 
nëp xgjikil e qhniprir imkbërap dhe lë jsfrël e natapëqiqë oë 
isjkmi lë ljëxertjerëqhil e napë rë qheisjjir rë pi. 

Piiëpiqhr, lë iërë imhë, npmreqralixki bëher njeqë e rpadirëq që 
teldir dhe ljë njeqë e nëpfaoëqseqte rë iërij beqiki ferap jalë 
narpimrë ao rë qhosap dhe airitë, qa rë kepirmjlë tjepëqikil e 
qhoinrapëte ke bildje rë ldpwqhke nmjiriie dhe ferape463. 

Një qhrwqë rjerëp e pëldëqiqhke, gjarë iëqaj nepisdhe, nëp 
nëphanjel e keqaxhir rë iiqhate slgjijjmpe lë kbapë Espmnël dhe 
lë Shoinëpi, ia rë bëjë ke qhrikil gjirhljë e kë qhskë rë fjsiqir rë 

                                                 
462 Dajëlgadajë, keqaxhi slgjijjmp kbëppiri lë akbielrer ferape qhoinrape 
lënëpkjer imkslirerir mprmdmiq. Fajë tenpëq që rpe kiqimlapëte akepiialë, 
beqikrapi mprmdmiq Gjepaqik Qipiaxi, s imlteprsa lë npmreqralr lë tiril 1877. 
Qipiaxi, që baqhis ke rë kmrpël, Setaqria, edhe ajm e irhwep lë slgjijjmpe, hanil 
ljë qëpë qhimjjaqh, qidmkmq nëp edsiikil e tajxate.  
463 Mjafr dmkerhëlëq ëqhrë tjepëqiki oë i bël oetepia e Rensbjiiëq nmnsjjmpe rë 
Shoinëpiqë, e cija, natapëqiqhr qe i iiqhre qhnajjsp beqiker ferape rë 
jaqhrëjigjqhke, lsi e qheh iërë qi nelgeqë oë r’i aimpdmjë Gjepaqik Qipiaxir 
rirsjjil e ldepir “Mjeqhrëp i nmnsjjir”, lë tiril 1987.  
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ekigpalrëte lga Bajjiali nepëldikmp, dhe Espmna dpejr Shrerete 
rë Baqhisapa rë Akepiiëq464. 

Taqhkë, rhwepja e isfijte fiqlmpë dhe e rpadirate rë kmçke oë 
ldajlë nmnsjjqilë qhoinrape, ksld rë ldmdhë lë ljë imlreiqr rë pi, 
niiëpiqhr lë ekigpaciml, fajë bajjafaoikir ke imkslirere rë 
ldpwqhke dhe letmjëq nëp rë ipijsap hanëqipël terjaie dhe 
kbpmjrjel npej rë rjepëte. Në iërm pperhala, mpigjila e nëpbaqhiër 
qhoinrape ëqhrë bmqhri oë kbal jidhsp imkslirerer e ldpwqhke lë 
ekigpik, rë cijar nëpnioel rë isjritmjlë idelrireril e rwpe nëp r’i 
qhnërsap aqikijikir rë ksldqhëk dhe nëp rë pifirsap qadmnai 
qigspi lë ljë imlreiqr rë pi qhmoëpmp, ipweiënsr rë ldpwqhëk lga ai 
i mpigjilëq. Bëher fjajë nëp ljë dsispi imknjeiqe oë nëpfqhil edhe 
beqiker rpadicimlaje, dsie i kbëqhrjejjë arm edhe ke nerisl 
imkbërap. Në iërë bmrë rë pe nëp ra, qhoinrapër fmpcmjlë jidhjel e 
rwpe ke Kiqhël mprmdmiqe dhe aqnipmjlë nëp rë firsap asrmoefajilë e 
saj duke projektuar ndarjen nga Kisha e Patriarkalëq që 
Kmqraldilmnmjëq, lë iëpiik rë “qhoinrapiqë” që rwpe465. Piiëpiqhr lë 
Shrerer e Baqhisapa, mprmdmiqër qhoinrapë i dhalë jerë qrpsirspëq 
që napë rë iiqhëq që mpgalixsap, e cija dha imlrpibsr rë 
nadiqisrseqhëk nëp jildjel e Kiqhëq Oprmdmiqe Asrmoefaje rë 
Shoinëpiqë, omfrë edhe lë isadpil e Parpiapialëq Eiskeliie.  

Gjirhqeqi, lsi ëqhrë e ksldsp rë qhiënsreqh njmrëqiqhr lga 
imlreiqri is jerml, npaldaj imlrairi dhe ldiiiki i bmrëq ferape lë 
Shrerer e Baqhisapa e qidmkmq degëxiki i japkiqhëk i feqë, bëpi oë 
qhoinrapër ekigpalrë rë xbsjmlil kagjilë e beqikete rë peja dhe r’i 

                                                 
464 Ppmreqralixki ke npejapdhje lga Shrerer e Baqhisapa qhfaore rinape rë 
ldpwqhke lga ai ke npejapdhje espmniale. Një ldëp oëjjiker e rij qrparegjiie iqhre 
qhnajjja e slgjijjir lë telder e Espmnëq jsgmpe, arw is, ldëp qheisj, keqaxhi 
ungjillor nuk kishte denëprsap edhe nëp qhiai rë npaliqë që iarmjiçixkir. 
Srparegjia e beqikir npmreqralr ke npejapdhje lga Shrerer e Baqhisapa ia lë 
qhëljeqrëp që nais dw npmbjeke: ipixa nmjiriie e iiqhëq që Rmkëq, e cija iqhre 
nëpfqhipë lë lgjapjer e pijildjeq dhe lga kmqkappëteqhjer kbi fsoilë e 
nëpimhqhke rë nanëte dhe, që dwri, lë ipijikil e lgadajrë nmp rë taxhdseqhëk rë 
npmceqir rë piardheqikir dpejr teldete rë Espmnëq Jsgmpe. Kërs kbëppilil 
ekigpalrër oë irheheqhil lga Shrerer e Baqhisapa, rë cijër nëpbëlil gpsnil 
kryesop rë npmragmliqrëte nëp nëpkbsqhjel e iërij kiqimli. 
465 Nsi ëqhrë e paqrir oë cursus honorum e Fal Nmjir xhtijjmher lë imkslireril 
mprmdmiq rë ekigpsap lë Shrerer e Baqhisapa dhe ëqhrë niiëpiqhr Nmji ljë npej 
imlrpibseqte kë rë qhosap lë kajë rë nëpnjeijete nëp asrmoefajilë e Kiqhëq 
ortodokse shqiptare.  
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nëpisqhrmhel ipijikir rë qrpsirspate rë isjrete rë peja. Efeir rë 
teçalrë kbi ekigpalrër qhoinrapë nari npediiiki slgjijjmp, i ciji 
afpmi npalë tereq qidmkmq alërapë rë isjrspëq dhe beqikir mprmdmiq 
oë nëpbëlil jm terëk qhskicël e aqaj baqhiëqie ekigpalrëqh, nmp 
edhe gpsnil kë rë tëkeldqhëk ldaj keqaxhete ekalcinseqe 
edhe lë litej isjrspmp dhe nmjirii466. Ppipje rë rijja qhimjlë napajej 
ke fpwkël lacimlajiqre lë ppirje, e cija nm nëphanej tpsjjqhëk ldëp 
ekigpalrë dsie qjejjë ke tere xbsjikil e tjepëq rë gjshëq këkë 
gjarë cejebpikete jirspgjiie, qi letmjë e naqhkalgqhke nëp 
nëpfqhipjel e rë gjirhëte lë npmceqil e imlteprikir lë isjril e pi.  

Në iërë këlwpë imlqmjidmhel arm dw nëpbëpëq oë qjejjil ke tere 
npmreqralixkil lë Shoinëpi dhe gpsni i kiqimlapëte rë napë rë 
kbëppirsp lga Algjia nëpfmpcmher ke tsjjlerapë qhoinrapë oë 
irhehel lga ekigpiki lë Shrerer e Baqhisapa. Në bpeldëqi rë iërij 
gpsni dajjmheqhil edhe jëtixje rë ldpwqhke lë qhëpbik rë 
natapëqiqë që teldir, rë cijar, lga ljëpa alë qhfpwrëxmlil ljmhjer, 
jidhjer ldëpimkbërape dhe kbëqhrerjel e rwpe nmjiriie dhe lga ala 
rjerëp i hanlil ppsgë jigjqhkëpiqë që isjrir rë pi oë nm qhrpihej 
dajëlgadajë kbi qhmoëpilë qhoinrape. Rmji i Ulgjijjmpëte, aqhrs qi ai 
i beqikete rpadicimlaje: kwqjikalëte Sslirë, Beiraqhiljte, 
Oprmdmiqëte dhe Karmjiiëte, ëqhrë oeldpmp lë nëpnjeijer nëp 
natapëqilë e teldir, ldaj lël hijel e npeqrigjir rë firsap lga 
imkslirerer ferape dhe nëp kepirar e nakmhseqhke lë jsfrël nëp 
natapëqi, s bë e ksldsp oë lë tiril 1922 rë hanej lë Kmpçë kiqimli 
slgjijjmp qhoinrap i dpejrsap lga kiqimlapë akepiialë467. Në rë 

                                                 
466 Tpetar lga is iiqhre fjsiq rë kadh ekigparmp, i nëpiiqlil niiëpiqhr xmlëq 
jildmpe rë Shoinëpiqë, is nëpoëldpmher edhe njeqa kë e kadhe e beqikrapëte 
mprmdmiqë. 
467 Në tiril 1908, nëp dpejrikil e qhimjjate, s thirr Violet James Bond Kennedy, e 
bija e ljë kiqimlapi rë imlgpegarëq që Malaqripir dhe petepeldi npeqbirepal 
Phileaq B. Kelledw, i dinjmksap lë Ppilcerml Ulitepqirw is iiqhre naqsp 
npmfeqmp Wmmdpmu Wijqml. Kjm i ipijmi qhalqer oë rë ldiimlre lë teldiker e 
npeqidelrir rë SHBA-te, i ciji, lë imlfepelcël e Vepqajëq (1919) dmji lë kbpmjrje rë 
jipiqë që Shoinëpiqë, nm aqhrs iëpimi dhe firmi ljmhjel e që dpejrëq që qhoinrapëte 
nëp terëoetepiqje. Të gjirha qhrpeqar e qhmoëpiqë qhoinrape e tjepëqsal dhe 
nderuan nëp iërë kiqiml rë rij. Venpikrapia e Phileaq B. Kelledw-që, s nëpfmpcsa 
kë qhskë isp ke rë s baqhisal alërapër e ljë dejegacimli qhoinrap lë imlgpeqil 
e Vepqajëq qi dhe narpimrë rë rijjë qi Alqejkm Lmpecchi, ilrejeirsaj dhe narpimr 
apbëpeqh, rhekejseq dhe dpejrmp i gaxerëq “La Naximle ajbaleqe”, i ciji kbjmdhi 
dmiskelre dinjmkariie dhe haprmi ljë kekmpaldsk kbi natapëqilë e 
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tëprerë, bëher fjajë nëp xwprapixikil e npaliqë që rwpe, raqhkë npej 
deiadaqh lë Shoinëpi. Shimjja e Kmpçëq s rhekejsa lë tiril 1887 
dhe, oë arëhepë, ppsga e qaj oe njmr tëqhripëqi naqi iqhre e terkja 
qhimjjë lë teld oë jenre këqike lë qhoin, ldpwqhe lga qhimjjar e 
rjepa, rë cijar, dsie oelë lël imlrpmjjil e gpeiëte, rspote, 
irajialëte, asqrpiaiëte, bsjjgapëte, nëpdmplil gjshër nëpiarëqe rë 
iërwpe teldete. 

 Gjarë nëpnjeijete rë taxhdseqhke nëp kappjel e nepqmlajirerir 
jspidii citij rë imkslirerir slgjijjmp, s dsi qiisp s han ljë dpirape 
qadm e tmgëj ke lëlqhipikil e deiperir rë tirir 1923468, por, 
qidmomfrë, iw imkslirerer iqhre elde i pi dhe i dmbër nëp r’s 
nëpbajjsp ke pperhala rë rijja lë rë kipë rë rë dpejrate e rij. 

Këqhrs, qi lë tirer e napa rë Rensbjiiëq, aqhrs dhe gjarë Mmlapiiqë, 
Ulgjijjmpër iajmjlë ljë nepisdhë rë tëqhripë, nmp kegjirharë lsi e 
ldëpnpeqil hmtil e xhtijjikir rë rwpe, edhe fajë ldihkate oë 
kappil lga jaqhrë, rë cijar qhimjlë ipweqiqhr nëp këiëkbjel e 
qhimjjate dhe nëp qhëpbike rë ldpwqhke qmciaje. 

Sa kë qhskë i qhrml qhreri qhoinrap oëldpiker e tera asrmpirape 
dhe nëpnjeijer nëp ilqrirscimlajixikil e njmrë rë kappëdhëliete 
ke beqiker ferape, qiç e dëqhkml jegjiqjacimli xmgiqr i 1929-ëq, lga i 
ciji npmreqralrër lsi jalë lë gjeldje rë nëpfirmjlë aqgjë469, ao kë 

                                                                                                           
Shoinëpiqë dhe pmjil oë ksld rë jsalre ajm nëp psajrjel e eisijibpate lë Bajjial, 
nëp ldëprikil e naoeq që taxhdseqhke rë baxsap lë ljmhjel e asrmlmkiqë dhe rë 
natapëqiqë që imkbete rë ldpwqhke. Kërm oëldpike oë i baqhiëldalre edhe 
dejegacimli akepiial s imliperixsal lga Wmmdpmu Wijqml, i ciji iëkbëlgsji oë 
rë keppeqhil lë imlqideparë lga rë gjirhë. Pëp kë qhskë, qhih: A. LORECCHIO, 
Albalia, kekmpaldsk nep j’ildineldelxa ajbaleqe, Roma, 1929, e Popoli e 
csjrspe il diajmgm rpa ij Dalsbim e j’Adpiaricm (Contributi italiani al X Congresso 
ilreplaximlaje dejj’Aqqmciariml Ilreplarimlaje d’Érsdeq ds Ssd-Eqr Espmnéel, 
Parigi, 24-26 settembre 2009), (a cura di A. D'Alessandri – M. Geleqil), Rmkàlia 
Opielraje, 22, 2009, Rmka, Bagarrm Libpi, 2009. Ppa, fari i qhoinrapëte rë Shoinëpiqë 
s ipwoëxsa qëpiqh ke arë rë qhoinarpëte rë ekigpsap lë Iraji. 

468 Dsher kbajrsp napaqwqh oë kipariki i qrarsrete rë immuniteteve fetare 
tradicionale, i diktuar nga dispozitat kushtetuese dhe nga ngjarjet 
ldëpimkbërape, bëpi oë lë tiril 1923 rë kiparmhej jigji nëp qrarsrer jigjmpe rë 
imkslirerete ferape, ke alë rë rë cijir s aimpdmhej qrarsqi i nepqmlajirerir jspidii 
civil isjrete rë ldpwqhke. V.: Statuti legal i komuniteteve fetare, 
http://licodu.cois.it/415/view 
469 Rperh iëqaj, qhih: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE 

PER GLI ARCHIVI, L’Ulimle fpa j’Ajbalia e j’Irajia, Censimento delle fonti (1939-1945) 
conservate negli archivi pubblici e privati di Roma (a cura di Silvia Trani), Roma, 
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qhskë nëpnioer r’i fsoixmjë qhimjjar nsbjiie dsie aqhnëpqsap 
napajejiqhr jsfrël isldëp qhimjjate npitare. Këqhrs, lë tiril 1933 
kbwjjer qhimjja e Kmpçëq baqhië ke qhimjjar e rjepa npitare ferape 
lë teld, nëp r’s hansp terëk arëhepë isp, kë lë fsld, Zmgs 
teldmq ra xbsqë oëldpikil e rij nmjirii ldaj qiqrekir qhimjjmp.  

Patapëqiqhr iëqaj, Lëtixja Ulgjijjmpe ia dej rë kappë elde ldihka 
gjarë tirete lë tijik, lga kiqimlapër algjmqaiqmlë, dsie kmq s 
qhiënsrsp lga ppsga e ldjeisp edhe lga telder e rjepa espmniale, 
nëpfqhipë edhe Irajilë470. Gjarë ljëxertjerëqhir keq dw jsfrëpate, 
jëtixjer slgjijjmpe lë Espmnël Jsgmpe dhe Lildmpe iqhil lël 
nepqeisrikil e taxhdseqhëk rë oetepite rmrajirape, rë cijate lsi s 
kslgmlre kbëqhrerja edhe lga beqiker ferape rpadicimlaje, rë 
rpaldspa lga fpiia e imlisppelcëq që isjrete rë peja, nmp qidmkmq 
rë qhrwpa lga dwqhiki i fmprë i oetepite qe kmq iërm jëtixje ferape 
fqhehil lë tertere oëldpike isldëpqhrseqe dhe apkioëqmpe ldaj 
pegjikete rmrajirape oë iqhil sjsp iëkbëipwo lë kbapë 
kontinentin.  

Në Shoinëpi, s haqël tëqhripëqi qidmkmq gjarë nsqhrikir irajial471 e 
kë naq arij gjepkal. Në qwrë e irajialëte, ara qhiheqhil qi 
beljakilë rë bmrëq algjmqaiqmle, npa rë arwpe fsoite oë iëpimjlë 
kedmekmq ra qhiënsqil Bajjialil lga rhmljrë e nmjiriiëq faqhiqre, 
ldëpimhë oë nëp gjepkalër jalë, rhjeqhr, agjelrë rë apkiote rë 
rwpe. Ëqhrë ijm ljë apqwe kë qhskë oë slgjijjmpër qhoinrapë rë 
hidhel, na hexirik, isldëp nsqhrseqte dhe rë qhrmjlë nëpnjeijer 
lë jsfrël nëp natapëqi, gjë oë sa ppiri tjepël lë qwrë e nmnsjjir dhe 
lë kappëdhëlier ke naprirë oë iqhil lë fpmlril e jsfrëq. Sidmomfrë 
kë nëpnapëqi firmjlë kappëdhëlier ldëpimkbërape, qidmkmq ke 

                                                                                                           
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLXXIII, 2007. R. MOROZZO DELLA 

ROCCA, op. cit.,249 ss. 
470  Edhe lë Iraji, is iiqhre raqhkë ljë npali hiqrmpiie rë iiqhëq Vajdexe, jëtixjer e 
peja slgjijjmpe ia dajil rë denëprmjlë lënëpkjer ekigpalrëte, rë cijër gjarë 
oëldpikir rë rwpe lë Akepiiël tepimpe iiqhil ljmhsp iërm nëptmja rë peja ferape. 
Shih: S. LARICCIA., Barragjie di jibeprà. Dekmcpaxia e dipirri citiji in Italia (1943-
2011), Roma, Carocci ed., 2011, passim. 
471 Gjarë nepisdhëq që baqhiikir ke Mbperëpilë e Irajiqë e kë naq gjarë nsqhrikir 
npej qaj, imkslirerer slgjijjmpe lë Shoinëpi narël kjafr tëqhripëqi naqi kbi ra pa 
nepqeisriki i pegjikir oë iiqhre nëpfqhipë ldëpimhë Jsgsl e gadiqhsjjir. Pëp kë 
renëp, qhih: G. ROCHART, Regime fascista e Chiese evangeliche, Torino, Claudiana, 
1990.  
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telder nepëldikmpe dhe q’ia dwqhik oë slgjijjmpër qhoinrapë e 
qhihlil ke qw rë kipë ksldëqilë e ldëphwpjeq algjexe, nëp r’i bëpë 
bajjë imkslixkir oë nm jëqhmlre ppëljë lë teld.  

Në nëpfsldik rë jsfrëq, Ulgjijjmpër lsi ialë kë qhskë qe 400 
beqikrapë. Kiqha slgjijjmpe ëqhrë e ldëpgjegjqhke qe lsi ëqhrë 
terëk teldi i qhiarëppsap oë iëpiml pikëiëkbje, nmp jalë edhe 
ljë qëpë liqkaqh dhe tenpikrapiqh qhmoëpmpe oë dshel piqjejjë lë 
jerë. Paq Lsfrëq që Dwrë Bmrëpmpe, ldëpimhë oë lë Pepëldik, 
isqhrersrar e peja dekmipariie i hanil nmprar jipiqë ferape, kadje, 
lë diqa paqre, dsie i dhëlë imliperiqhr kbëqhrerje tenpikrapiqë 
dhe npediiikir rë isjrete rë peja472, lë telder e Espmnëq Lildmpe, 
is epdhël lë ipwe sdhëheoëq rë dekmipaciqë qmciajiqre, nëpfqhipë 
dhe Shoinëpilë, jipia dhe beqiki ferap is lëlqhrpsal ljë 
nepqeisriki rë naqhmo gjirhljë e lë ppirje. Fijjikiqhr, ijm s ts pe ke 
këljalikil gpadsaj rë çdm beqiki ferap, kë naq masat u 
aqhnëpqsal ke qhnpmlëqikil e rë kipate karepiaje rë rwpe, nëp rë 
isjksap lë tiril 1967 ke xhdsijel e njmrë rë çdm isjri dhe 
qhnajjjel e areixkir qhrerëpmp473.  

Edhe nqe lë deiperer e aqaj imhe lsi naqowpmher xhbëpja e 
imkslirerir rë slgjijjmpëte, iw, aqhrs qi imkslirerer e rjepa ferape 
ëqhrë i derwpsap rë heoë dmpë lga npediiiki i feqë, ldëpimhë oë rë 
gjirha tenpikrapirë dhe naqspirë e rij i iajmjlë qhrerir. Një gjeldje e 
rijjë taxhdml depi lë tiril 1990, tir lë rë cijil bie pegjiki imksliqr. 

Vsjjleri i qhrerir nëp teldmqjel e baqhiënslikir me besimet 
ferape, bël oë lë tiril 1992 rë dajë lë nah edhe pijildja e 
Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe rë Shoinëpiqë (VUSH), mpgalixarë oë 
nëpfaoëqml iiqhar dhe beqiker npmreqralre ke dpejrik slgjijjmp. 
Ajm i qheh rë jidhspa ppëljër e qaj ke Kiqhël slgjijjmpe lë Shoinëpi 
iërs e 118 tjer kë napë, isp ke 14 lëlrmp 1882 kmpi jerë ijm 
jëtixje, fajë imlrpibsrir rë rhekejseqte rë qaj qi Gjerasim Qiriazi e 

                                                 
472  Në telde rë rijja qi Irajia, Shrerer e Baqhisapa qwlmlil teldmqjel e njspajixkir 
ferap qi ijaç isldëp oëldpikete asrmpirape bpelda qhmoëpiqë irajiale, ao qa lë ljë 
rpairar rë nmqaçëk napaqhiimlre jipilë ferape nëp jëtixjer slgjijjmpe. Shih: 
“Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del 
Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a 
Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America”, ij 2 febbpaim 1948, Legge 18 gisglm 
1949, n. 385, in Suppl. a Gazz. Uff., 12 luglio, n. 157. 
473  R. MOROZZO DELLA ROCCA, Albania. Le radici della crisi, Milano, Guerini e 
Associati,1997. 
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Perpm Nili Lsapaqi, ljëimhëqiqhr edhe nëpfaoëqseq rë qhosap rë 
Rijildjeq imkbërape474. Në pperhalar e peja oë iqhil ipijuar, si 
letmjë napëqmpe dijre mpgalixiki i diqa liqkate nëp pixbsjikil e 
mesazhit fetar, sipas protestanizmit. Po ashtu, aktivizimi i 
npmragmliqrëte rë iiqhate rë ldpwqhke, oë qhmoëpmhej ke ljë 
nëqhrjejjik rë nëpgjirhqhëk, nëp qhiai rë kiqimlete rë ldpwqhme 
oë iqhil qhfaosp lë teld, iëpimlre rë irhehej tëkeldja rei 
nëptmja e kënapqhke e iërij nmnsjji e rë imltepgmhej lë ljë niië rë 
nëpbaqhiër. Pm aqhrs, jildre letmja e kjerete jspidiie nëp 
piqhiiikil dhe qhfsoixikil e lmpkate rë qiqrekir qhoinrap, i ciji 
tpaqhëgmlre lmpkar nëp ppegsjjikil e areixkir qhrerëpmp, lë 
këlwpë oë rë qigspmhej diqi kbpmjrje nëp gpsner ferape oë nm 
pikëiëkblil tenpikrapirë e rwpe rë kënapqhke lë qhmoëpilë 
shqiptare.  

E ieki napë raqhkë qe qi imkslirerer ferape gjspksal dhe gjerël 
diqa lmpka lë bpeldëqi rë qiqrekir, rë cijar s ksldëqsal arwpe dhe 
elrete nëpiarëqe haprikil e iëpieqëq nëp rë firsap nepqmlajireril 
jspidii citij, dsie s baxsap lë tenpikrapilë e xhtijjsap npej rwpe. 
VUSH-i, ashtu si komunitetet e tjera fetare protestante më rë tmla 
lë Shoinëpi, gjerël qrpehë rei jigji lp. 2362, darë 16.11.1956 “Pëp 
mpgalixarar qhmoëpmpe oë lsi ldjeiil oëjjike eimlmkiie”475, ligj 
oë ksldëqmlre hanjel e qhmoarate rë ljmhspa lë litej jmiaj dhe oë 
lsi s qhfsoixsa isppë. Kjm iqhre ljë ldihkë jm e tmgëj nëp 
imkslirerer dhe gpsner e tmgja, rë cijar kepplil jerë qi isjre rë 
peja, fajë ksldëqiqë nëp r’is dpejrsap gjwiarëq që pperhir nëpiarëq, 
lë këlwpë oë rë pegjiqrpmheqhil qi mpgalixara qhmoëpmpe na oëjjik 
nëpfiriki, dsie i hansp ppsgë iëqhrs ljë jiqre rë gjarë mpgalixaraqh, 
rë jildspa gjarë ljë nepisdhe rë rspbsjjr lë teld dhe rë qrpehsapa 
lël “çadpël”476 kbpmjrëqe rë VUSH-it.  

                                                 
474 Pm arë dirë iqhre ipijsap iiqha slgjijjmpe e Kmpçëq dhe qhmoara “Vëjjaxëpia 
slgjijjmpe e Shoinëpiqë” edhe ijm ke qeji lë Kmpçë. Në rë ljëjril ksaj fijjml bmriki 
i gaxerëq që qhmoarëq ke rirsjj “Lerpa e Vëjjaxëpiqë”. 
475 Ligji nr. 2362, darë, 16/11/1956/ “Mbi mpgalixarar qhmoëpmpe jmfiriknpspëqe 
“…,cir. 
476 Ilrepeq rë teçalrë napaoiqre leli 13 i npmjeirjigjir jidhsp ke qrpsirspël e 
VUSH-ir, is rhshej: “Neli 13. Një mpgalixarë qhmoëpmpe ksld rë ierë degë rë qaj 
lë telde rë ldpwqhke, lë ljë fqhar, jmiajirer, owrer, pperh mqe oapi, isp lë arë 
teld ia alërapë lë ljë lskëp jm kë rë tmgëj lga ai i napaqhiisap lë qrarsr rë 
mpgalixarëq. Degër pegjiqrpmhel lë ljë pegjiqrëp rë teçalrë, oë kbaher lga 
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Edhe nqe ke kiparikil e Kmdir rë pi Citij rë tirir 1994, lmpka e 
qinëpnëpkeldsp s qhfsoixsa ke alë rë lelir 1167, nëpqëpi s 
krijsal isqhrer ke alë rë lmpkate lë fsoi, oë rë qigspmhej 
kbpmjrja e dshsp nëp nëpfirikil e nepqmlajirerir jspidii citij (leli 
28-63 i.c), naqi pegjiqrpiki ksld rë ipwhej npalë gjwiarate edhe 
fajë kiparikir rë jigjir rë qinëpnëpkeldsp, kbi mpgalixarar non 
profit. Të gjirha iërm pperhala jigjmpe ipijmjlë isqhrer oë VUSH-i rë 
dajë lë qielël nmjiriie dhe qhmoëpmpe rë teldir, nëp rë napaoirsp 
iëpieqël e qaj, e cija nëp qhskë apqwe gjel kbëqhrerje qi lë palgjer 
nmjiriie, aqhrs edhe lë qhmoëpilë qhoinrape. Këpieqa e qaj nëp r’s 
ljmhsp dhe nëp rë nëpfirsap rpajrik dhe peqneir rë ljëjrë ke 
besimet e tjera qhëpbel qi npmtë nëp karjel e litejir rë 
dekmiparixikir rë qiqrekir qhoinrap dhe kaqël e kbpmjrjeq që jipiqë 
ferape lë teld. Dëqhki nëp iërë jalë ldëphwpjer e taxhdseqhke rë 
Denaprakelrir rë Shrerir rë SHBA-te lënëpkjer akbaqadëq që rwpe 
lë Tipalë, oëldpiker e kbajrspa lga Këqhijji i Espmnëq dhe lga 
Kmkiqimli i Veleciaq rë nëpkeldspa edhe kë japr. 

Dekmipacia e pijildsp qhoinrape, dsher rë dëqhkmjë qe i ia irhwep 
ipahër areixkir rë qhrerir dhe qe, kadje, i ia jëlë naq telder e 
Espmnëq Lildmpe lë çëqhrje rë jipiqë ferape, lë këlwpë oë rë 
npalmher lë Këqhijjil e Espmnëq dhe lë NATO, ke nepqneiritël e 
qhskënpirsp nëp r’s bëpë njeqë e Baqhiikir espmnial. Qetepia 
shqiptare ka nëpnapëqilë rë nslmjë lë ljë teld is njspajixki ferap 
ëqhrë rpadirë e ppëljmqsp, që napi keq terë imkslirerete ferape, 
npaldaj ëqhrë e terëdijqhke qe ksld r’i bëjë bajjë qfidëq që 
ldëprikir rë kappëdhëliete ke ljë beqik jm rpadicimlaj, ao kë 
renëp rali oë bëher fjajë nëp ljë “beqik rë pi”, oë qidmomfrë ia 
ldëprsap ljë hiqrmpi rë terël lë teldil e qhoinmljate dhe ia dhëlë 
ljë imlrpibsr rë pëldëqiqhëk lë xhtijjikil isjrspmp rë iërij teldi. 

                                                                                                           
imkireri eixeisrit i iëqhijjir nmnsjjmp rë owrerir, rë pperhir mqe oapisr nëpiarëq is 
ëqhrë ipijsap dega.” 
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4. 2. Mappëteqhja e baqhiënslikir ke Vëjjaxëpilë Ulgjijjmpe 
Shqiptape (VUSH). Pëpkbajrja dhe efeirer jidhsp ke jegjiqjacimlil 
e xaimlqhëk dhe kbpmjrjel e jipiqë që beqikir 

 

 

Që lë firil 1992, s napaoir npalë qeiperapiqë nëp beqiker ferape, 
iëpieqa nëp ljmhjel xwprape rë Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe rë Shoinëpiqë 
(VUSH) qhmoëpsar me programin dhe statutin, i cili bazohej 
rëpëqiqhr lë qrarsril e napë rë Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe qhoinrape, arë 
rë tirir 1892. Si arëhepë, edhe qmr tëjjaxëpia ia nëp oëjjik 
“nëphanjel e slgjijjir dhe rë qhipikir qhoin aleiëld Shoinëpiqë”.477  

Me r’s ipwep kappëteqhjer ke Kiqhël iarmjiie, arw keq tirete 2005-
2006, liqil legmciarar nëp lëlqhipikil e kappëteqhjeq që 
baqhiënslikir keq qhrerir qhoinrap dhe VUSH-ir, çia nëpbëlre, 
nëp që napi, ljmhjel e bapaxiqë që njmrë jspidiie rë ljë isjri, i ciji 
lsi i nëpiiqre aqaj iaregmpie rë lgsqhrë beqikeqh rpadicimlaje nëp 
telder e Espmnëq Lildmpe478. Taqhkë oë iiqhre kappë ppsgë ljë 
jegjiqjaciml i legmcisap ke eisijibëp rë adkipseqhëk, lë peqneir rë 
njmrë ke napiker e bapaxiqë keq beqikete, nm nioeqhil isqhrer nëp 
thellimil e baqhiënslikir ke isjrer kë rë tmgja. 

                                                 
477 Këpieqa jildre lga qhoerëqiki qe nm ipwhej heqhrspaxi, ljëfapë diqipikiliki 
ldaj imkslirerir ferap, gjë oë s nëpcijjej lë fmpkël e ljë jerpe rë hansp lëlrë 
gaxerate ipweqmpe lë teld nëp ra bmrsap (Ajreplarita, Paqoyra, Sindakalisti, Koha 
Jmlë, Rensbjiia, Zëpi i Pmnsjjir, Kmkbi, Rijildja Dekmipariie, Zëpi i Riliqë). Shih: 
VËLLAZËRIA UNGJILLORE E SHQIPËRISË, Lerëp e hansp, dpejrsap npeqidelrir rë 
Rensbjiiëq, Saji Bepiqha, ipwekiliqrpir, Ajeiqaldëp Meiqi, Kpwerapir rë 
napjakelrir Pjerëp Apblmpi dhe kbalre darël 13 qhispr 1993. Kjm iëpieqë 
qhmoëpmhej ke ljë jsrje nëp ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii citij, gjë oë iqhre 
iëpisap oë lë tiril 1991 baxsap lë jigjil lp. 2362, darë 16.11.1956 “Pëp 
mpgalixarar qhmoëpmpe oë lsi ldjeiil oëjjike eimlmkiie”…cir.  
478  Në panmpril e Denaprakelrir rë qhrerir (2006) kbi gjeldjel nmjiriie lë 
Shoinëpi, rheiqmher pmji airit i akbaqadëq dhe oetepiqë që Shrerete rë Baqhisapa 
qi lë qsbtelcikil e kilmpirerete ferape jm rpadicimlaje lë Shoinëpi, ashtu edhe 
lë ldëphwpjel npalë oetepiqë qhoinrape dhe xhtijjikil e raiikete ke imkireril 
qhrerëpmp nëp isjrer, ke oëjjik oë rë qigspmlre ljmhjel e njmrë rë rë dpejrate dhe 
jipite ferape, edhe nëp iërm beqike ferape qi dhe appirjel e lëlqhipikir rë 
kappëteqhjeq që baqhiënslikir. U. S. DEPARTMENT OF STATE, Albania, International 
Religious Freedom Report 2006, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71364.htm, (ult. ac. 26.09, 2011). 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71364.htm
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Paq kappëteqhjete baqhiënslseqe ke imkslirerer ferape 
rpadicimlaje, nm i hanej ppsgë xhtijjikir rë legmciarate keq 
Kmkirerir qhrerëpmp nëp kappëdhëlier ke imkslirerer ferape dhe 
VUSH-it.  

Mberer ljë çëqhrje e diqisrseqhke lëqe iw imkslirer ferap 
nëpfaoëqml ljë ‘beqik rë pi’ lë Shoinëpi, anm padhirer ldëp beqiker 
rpadicimlaje. E ieki napë raqhkë qe hiqrmpia e rij ipwoëxmher 
rhejjëqiqhr ke nëpnjeijer nëp ekalcinikil e nmnsjjir qhoinrap; ke 
gjajjëpikil dhe nëphanjel e gjshëq qhoine; ke ajfaberixikil e 
teldir dhe jsfrël nëp natapëqi. Ppalia e gjepë e gpsnete slgjijjmpe, 
lë tenpikrapirë e ldpwqhke isjrspmpe; algaxhiki i nëpfaoëqseqte 
rë iërwpe gpsnete nëp qrsdikil dhe fsrjel e qhoineq lë nëpdmpik 
dhe nëpnjeija nëp imlqmjidikil e isjrspëq qhoine, rë gjirha iërm 
ialë dhëlë ljë imlrpibsr rë pëldëqiqhëk nëp fmpkikil e aqaj ejire 
oë ja gjspkë lë hiqrmpilë e Shoinëpiqë. Kjm la qhrwl rë nmhmjkë qe, 
lëqe s pefepmheki dw qheisjte rë fsldir, VUSH-i, anm ke qairë 
mpgalixarar ferape oë nëpfqhihel arw, jalë njeqë e rpadirëq 
qhoinrape, çia dm rë rhmrë qe e nëpkbsqhil arë ipirep oë kar 
qhiajjël e ppëljmqjeq që ljë beqiki ferap lë teld, i ciji qhëpbel qi 
napaisqhr oë qhreri rë ldëpkappë lëlqhipikil e kappëteqhjeq 
baqhiënslseqe, qiç qaliqimlmher lë Ksqhrersrë. 

Shiajja e nëphanjeq lë teld, npalia e gmdilate rë isjrir dhe e 
oeldpate rë ldpwqhke qhmoëpmpe, ipweqiqhr arwpe apqikmpe, 
nëpbëjlë ipireper rhekejmpe nëp lëlqhipikil e kappëteqhjeq. 
Sigspiqhr, edhe ijm kappëteqhje, qadmoë e haprsap kbi kodelin e 
napaapdhëqete, nëpkbal diqa teçmpi dmkerhëlëqe. 

Gjarë xhtijjikir rë legmciarate, Kmkireri qhrerëpmp nëp 
kappëdhëlier ke imkslirerer ferape ia xbarsap ipireper e qiqrekir 
qnaljmjj nëp nëpcairikil e VUSH-ir qi imkslirer i terëk ferap, 
dsie e tjepëqsap tenpikrapilë e iiqhate slgjijjmpe lë Shoinëpi qi 
arë rë ljë ‘fakijjeje ferape’ e cija baqhiëldal rë ljëjrar 
iapairepiqriia, aqhrs qi edhe tiximlil nëp bmrël, rë tëprerël kbi 
felë, qrpsirspar iiqhrape, kiqimlil bakipëq lë Shoinëpi dhe 
tenpikrapilë lë qhëpbik rë edsiikir dhe apqikir479. 

                                                 
479 Sistemi snaljmjj napaqhiimlre lëlqhipikil e kappëteqhjete rë kilmpirerete 
ke elre oë nëpfaoëqmlil ljë baqhiëqi mpgalixaraqh iiqhrape lë këlwpë oë rë 
iiqhre ljë mpielrik ferap qa kë rë gjepë. Pëp iërë dëqhkml fairi oë kappëteqhjer e 
lëlqhipsapa ke npmreqralrër, edhe lë iërë teld, kbsjmjlë ljë qëpë iiqhaqh, 
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VUSH-i ia dmji rë dëpgmlre ljë dejegaciml, i ciji nëpfaoëqmlre gjirhë 
baqhiëqilë e japkiqhke oë iapairepixmhej lga nsla nëp 
npediiikil e slgjijjir, baqhiëqi oë s pimpgalixsa dhe s kbjmdh 
pperh ljë qrarsri rë nëpbaqhiër, rë haprsap oë lë tiril 1992, dsie is 
nëpkbajrsp rë ljëjrate oëjjike rë Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe rë tirir 
1892.  

Sejia oeldpmpe e mpgalixarëq ëqhrë lë Tipalë dhe lgapimher ke 
derwpë rë nëphepqhke, gjirhljë lë peqneir ke jigjer e Shoinëpiqë. 
Ajm fpwkëxmher lga Bibja, lga Beqëjidhja e Re dhe e Vjerëp dhe 
beqml lë Jexsq Kpiqhril. Neli 5 i qrarsrir nmhml qe VUSH-i ka si 
oëjjik rë mpgalixmjë dhe rë nëpfaoëqmjë baqhiikil imkbërap rë 
iiqhate, rë imkslirerete, baqhiikil e iiqhate dhe rë mpgalixarate 
slgjijjmpe lë Shoinëpi, rë cijar qwlmjlë nëphanjel e slgjijjir lë 
vend”. VUSH-i lsi ia oëjjike firiki, lsi ëqhrë qhmoarë oetepirape 
anm ke iapairep nmjirii; rë apdhspar lga tenpikrapirë e qaj i 
qhnëpldal keq alërapëte rë ter dhe nëp nëpkbsqhjel e oëjjikete 
rë tera; kbal kappëdhëlie ke ilditidë, mpgale, mpgalixara, 
qhmoara dhe ilqrirscimle bpelda dhe jaqhrë teldir dhe ia rë dpejrë 
rë bëher alërape e mpgalixarate hmkmjmge ldëpimkbërape. Ëqhrë 
alërape e Ajealcëq Ulgjijjmpe Espmniale dhe Bmrëpmpe dhe 
nëpfaoëqmher lga npeqidelri i qaj. Objektivat e VUSH-ir jalë: rë 
teldmqë, rë xhtijjmjë dhe rë kbajë kappëdhëlie keq beqikrapëte, 
iiqhate, imkslirerete, baqhiikir rë iiqhate dhe mpgalixarate 
slgjijjmpe ke npejapdhje rë ldpwqhke oë i jalë baqhisap VUSH-it; 
rë npmkmtmjë apqikil jaii dhe ferap lënëpkjer qekilapete, 
ispqete, imjegjete, qhimjjate rë rë gjirha litejete, kbëqhrersp lë 
kjerer e tera; rë baqhiëpeldmjë nslël nëp ldihkar hskalirape, 
karepiaje dhe eimlmkiie nëp rë gjirhë qhoinrapër na dajjik qi lë 
degël e apqikir, aqhrs edhe lë qhëlderëqi, isjrspë, qnmpr dhe lë 
ldihkël qmciaje; rë qhnajjë slgjijjil lënëpkjer bmrikete, 
qhnëpldapjeq që jibpate, petiqrate, bpmqhspate, bmrikete rë 
nepimdiiëte dhe karepiajete asdimtixite kbi felë, rë cijar 
qhëpbejlë nëp nëpkbsqhjel e oëjjikete oë dm rë nëpcairmhel; rë 

                                                                                                           
aqhrs qiç ldmdh ke beqikil iqjak, i ciji nëpfqhil belda tereq diqa degëxike rë 
iërij beqiki dhe nm aqhrs tenpmher edhe ke imkslirerer hebpe. A. CASTRO JOVER, 
Laq kilmpíaq pejigimqaq el ej depechm eqnañm cir., 211-244; A. TORRES GUTIÉRREZ, El 
desarrollo postconstitucional del derecho fundamental de libertad religiosa en 
Eqnaña...cir. , 243-268. 
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mpgalixmjë tenpikrapi apriqriie, isjrspmpe qhielcmpe dhe qnmprite 
qi dhe rë nëpfaoëqmjë imkslireril slgjijjmp nëpbajjë rë rjepëte. 
Alërapëqiki lë iërë mpgalixarë ëqhrë i jipë dhe iëpiml xbarikil e 
qrarsrir na cëlsap natapëqilë dhe terëoetepiqjel e mpraiëte; 
dpejriki i qaj ëqhrë i lgjaqhëk ke arë rë ljë aqakbjeje480. Struktura 
organizuese e VUSH-ir nëpbëher lga Aqakbjeja e Pëpgjirhqhke dhe 
nga Komiteti Ekzekutiv. Presidenti i VUSH-it drejton edhe 
Aqakbjelë e Pëpgjirhqhke, e cija nëpbëher lga dw nëpfaoëqseq rë 
çdm iiqhe, imkslireri anm mpgalixare alërape. Veldiker keppel 
ke qhskicë abqmjsre dsie xbarsap napikil ljë tmrseq ljë tmrë. Në 
paqr bapaxie tmraqh, npeqidelri gëxml rë dpejrël e tmrëq që 
dwfiqhrë481. 

Veldiker e Aqakbjeqë që Pëpgjirhqhke haprmhel ke qhskicë 
abqmjsre rë tmrate, is tmra e qecijir ia rë ljëjrël tjepë. Në paqr 
bapaxie tmraqh, tmra e ipwerapir tjel qa nëp dw. Me r’s teldmqsp 
hajjiar mpgalixseqe, qrarsri nëpcairml rpajrël e mpgalete dpejrseqe, 
ppegsjjar e fsliqimlikir rë bpeldqhëk, qrpsirspël adkiliqrparite 
dhe dpejrikil e filalcate, këlwpar e qhipipjeq që mpgalixarëq dhe 
qhnëpldapjel e naqspiqë beqikete rë rjepa oë baqhiëldajlë rë 
ljëjrar napike dhe oëjjike ke VUSH-in. Po ashtu, rikonfirmohet 
pmji dpejrseq i Aqakbjeqë që Pëpgjirhqhke, i ciji ksld rë nëpjaqhrmjë 
ljë alërap lë paqrer e napaqhiisapa lga qrarsri dhe lga ppegsjjmpja 
e bpeldqhke, naqi rë ierë kappë npmnmxikil lga njeqërapër e rjepë 

                                                 
480 Çdm iiqhë, imkslirer, baqhiëqi iiqhaqh anm mpgalixarë slgjijjmpe (oë ia kë 
qhskë qe ljëxer alërapë dhe npalml imltelrël e Lmxalëq rë tirir 1974) ia rë 
dpejrë r’i baqhimher VUSH-ir, naqi r’i ierë napaoirsp iëpieqël Kmkirerir eixeisrit 
rë VUSH-ir, qhmoëpsap ke rë gjirhë dmiskelracimlil nëpiarëq. Depi lë kappjel e 
ljë teldiki rë npepë lga ala e Aqakbjeqë që nëpgjirhqhke, qrpsirsra e interesuar 
ëqhrë ‘alërap tëxhgseq”. Verëk naq qhnpehjeq që nëjoikir lga ala e aqakbjeqë, 
alërapi tëxhgseq ksld rë bëher njeqërap i VUSH-ir dhe rë gëxmjë rë gjirha rë 
dpejrar qi alërap i nëphepqhëk. Ppaliki bëher ke qhskicë rë rhjeqhrë tmraqh. 
481 Një baqhiëqi iiqhaqh lsi ksld rë ierë kë qhskë qe gjaqhrë nëpfaoëqseq lë 
Aqakbelë e nëpgjirhqhke e lë paqr kmqkappëteqhjeqh, imkireri eixeisrit 
teldmq qe qi r’s jener xgjidhje. Aqakbjeja e nëpgjirhqhke kbjidher terëk ljë hepë 
lë tir, nmp edhe lë paqre rë jaqhrëxakonshme kur thirret nga komiteti ekzekutiv i 
VUSH-ir, mqe isp kbjedhja iëpimher lga 1/5 e alërapëte rë rij. Thippja dsher bëpë 
bpelda 30 dirëqh lga dara isp kepper teldiki dhe ëqhrë e tjefqhke lëqe jalë rë 
npaliqhëk që nais 2/3 e alërapëte. Nëqe gjarë kbjedhjeq që napë lsi appiher 
quorum-i i letmjqhëk, kbjedhja e dwrë xhtijjmher bpelda 10 dirëqh ke npalilë e 
që nais 1/3 e alërapëte. 
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anm rë qhowprmjë dhe npalmjë dmpëheojer lga qhmoara. Më naq, 
jiqrmhel ppegsjjar nëp jjmgapirjel dhe qhnëpldapjel e ismrate nëp 
qhmoarar, dsie nëpcairsap rë dpejrar dhe derwpiker nëpiarëqe. 
Aqakbjeja e Pëpgjirhqhke ia nëp derwpë rë fsoixmjë, baqhiëpeldmjë 
dhe xhtijjmjë kiqimlil ferap rë rë gjirhë njeqëkappëqte lë rë, dsie s 
qhfaosp napa qhmoëpiqë qhoinrape qi ljë imkslirer oë gëxml 
ljmhjel e imkslirerete rë rjepa ferape, e teçalëpiqhr rë owrerapëte 
e nëp ppjedhmjë edhe rë ilqrirscimlete482. Komiteti ekzekutiv 
ipweqml dhe dpejrml, lël imlrpmjjil e Aqakbjeqë që Pëpgjirhqhke, 
gjarë nepisdhëq keq xgjedhjete. Ai kbjidher jm kë ppajjë qe ljë 
hepë lë rpe ksaj483.  

Negmciarar jalë nëpbajjsp ke tëqhripëqi rë ldpwqhke dhe 
ljëimhëqiqhr ialë iëpisap kbëqhrerje lë nëpfsldiker e 
kappëteqhjete napaapdhëqe rë lëlqhipsapa ke imkslirerer 
hiqrmpiie dhe rpadicimlaje rë npaliqhke lë teld, qiç dej lga 
alajixa e derajsap e iërwpe kappëteqhjete. Gjirhqeqi, s ëqhrë 
isqhrsap tëkeldje e teçalrë rinapete dajjseqe rë VUSH-it, ose 
dsie këljalsap ldmljë npmbjekariië oë rpajrmher lë kappëteqhjer 
ke imkslirerer e rjepa, nmp oë q’ia jidhje ke VUSH-in, ose duke 
kmdifiisap lmpkar e nëpbaqhiëra rë kappëteqhjete 
baqhiënslseqe ke beqiker e rjepa. Me qa dsier, kappëteqhja e 
lëlqhipsap ke Kiqhël iarmjiie lsi ia qhëpbwep qi niië pefepiki, 
naçia qe bëher fjajë nëp ljë beqik rë ipiqhrepë, i ciji ksld rë 
baqhiëldajë ejekelre rë nëpbaqhiëra ke arë iarmjii, kë qhskë qe 
me besimet e tjera tradicionale484. Apqwer e iërij oëldpiki, ldmqhra, 

                                                 
482 Kërs, dsier qiisp napjakelri qhoinrap rë ierë hsaxsap imlcenril notorio 
arraigo, rinii nëp qiqrekil qnaljmjj, qinaq rë cijir ipirepi rhejbëqmp nëp ljmhjel 
jspidiie rë ljë beqiki ferap ëqhrë qe terë iw i fsldir dsher rë ierë qigspsap ljëfapë 
pensracimli lë nsbjii dhe rë qhiher lga ilditidë rë ldpwqhëk qi mpgalixarë e 
teçalrë ferape, e nëpqhrarqhke nëp r’s teqhsp ke nepqmlajirer jspidii dhe e afrë 
nëp rë jsajrsp pmjil e qaj lë qhmoëpi. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad 
de conciencia ...cit; AA. VV, Cmlqrirsciól, jeweq de jibeprad pejigimqa, acsepdmq, 
depechm cmkúl, acraq dej I Cmlgpeqm Ilreplacimlaj Hiqnalm-Pmprsgséq, sobre 
Libertad Religiosa, Leól, 22-23 mcrsbpe, 2009, Leól, Ulitepqidad de Leól, 2010. 
483 Srarsrir rë tirir 1992, airsajiqhr lë fsoi, i ëqhrë qhrsap ljë njeqë e ppegsjjmpeq që 
bpeldqhke rë tirir 1999 oë ia rë bëjë ke nslël e imkirerir eixeisrit nëp 
kryerjen e pegjiqrpikir npalë gjwiarëq që Tipalëq.  
484 Ndmdh edhe lë qiqreker e rjepa, qi nëp qhekbsjj lë arë irajial, is, nëp 
nëpcairikil e nëpkbajrjeq që kappëteqhjete nëp beqikil npmreqralr, nmp jm 
terëk nëp rë, rë nëpdmper qi kmdej kappëteqhja e lëlqhipsap ke iiqhël iarmjiie. 
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dshel iëpisap lë qhoinrapëqilë e rheiqsap rë qrpsirspëq 
mpgalixseqe rë modus operandi dhe rë tenpikrapiqë që VUSH-it, 
deri arw qa ijm mpgalixarë rë qhiher qi ljë mpgalixare ferape 
imkbërape, edhe nqe e jidhsp lënëpkjer kappëdhëliete 
eiskeliie rë oëldpseqhke, rë dsiqhke dhe rë qhnajjspa ke 
mpgalixarar e Kiqhëq npmreqralre ldëpimkbërape485. Ndëpriki i 
kappëdhëliete rë rijja qhnjegml edhe npalilë e ljë qëpë 
akbaqadmpëte lë cepekmlilë e kbajrsp nëp lëlqhipikil e 
kappëteqhjeq486, ke 22 lëlrmp 2010, lë qajjël e hmrej “Sheraton”. 

Mappëteqhja s lëlqhipsa keq Këqhijjir rë Miliqrpate rë Rensbjiiëq 
që Shoinëpiqë dhe imkslirerir ferap Vëjjaxëpia Ungjillore e 
Shoinëpiqë, nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete rë ldëpqjejja. 
Mappëteqhja baxmher lë teldikil e Këqhijjir rë Miliqrpate lp. 902, 
darë 10 lëlrmp 2010. Ajm s fipkmq lga kiliqrpi i Tspixkir, Ksjrspëq, 
Riliqë dhe Snmprir. Në cepekmlilë e xhtijjsap kmpël njeqë 
nëpfaoëqseq rë ilqrirscimlete kë rë japra (pperh 200 nepqmla), rë 
qhmoëpiqë citije dhe rë bmrëq aiadekiie. VUSH-i nëpfaoëqmhej lga 

                                                                                                           
Kërs bël nëpjaqhrik Shoinëpia, nëp qhiai rë pmjir rë pëldëqiqhëk oë ialë jsajrsp 
beqiker rpadicimlaje, qidmkmq arm qhoinrape rë cijër qhëpbejlë qi niië pefepiki e 
oëldpseqhke dhe e qigspr nëp rë gjirha beqiker e rjepa oë aqnipmjlë rë jelë njeqë 
e rpadirëq që teldir, dsie s ilregpsap lë hiqrmpilë dhe lë rë nëpdirqhkel e 
popullit shqiptar. 
485 Mappëteqhja e lëlqhipsap qhowprml dhe kbpml kappëdhëlier ldëpimkbërape 
rë beqikir ferap, ljëqmj qiç tenpmher ke beqiker e rjepa, rë cijër, ke oëjjikil nëp 
rë psajrsp dhe xhtijjsap iërm kappëdhëlie, ialë nëpfirsap, qinaq jigjir, jëqhikil e 
naqanmprëq dinjmkariie nëp dpejrseqir e rwpe, lë këlwpë oë rë ielë jipi qa kë rë 
njmrë nëp rë jëtixsp jaqhrë. Shih: Pëp ljë ldpwqhik lë teldikil lp. 335, darë 
2.9.1997, rë iëqhijjir rë kiliqrpate, “Pëp jë- jëqhikil e naqanmprate dinjmkariie 
dhe rë qhëpbikir”, rë ldpwqhsap, Veldik, lp. 226, darë 5.5.2000, 
http://licodu.cois.it/579/view; Pëp ljë qhreqë lë teldikil lp.335, darë 2.9.1997 
rë iëqhijjir rë kiliqrpate “Pëp jëqhikil e naqanmprate dinjmkariie dhe rë 
qhëpbikir”, rë ldpwqhsap, Veldik lp. 49, darë 14.1.2009, 
http://licodu.cois.it/580/view 
486 Në iërë cepekmli kmpël njeqë nëpfaoëqseqir e akbaqadate rë: Shrerete rë 
Baqhisapa, Debmpah Jmleq; Mperëpiqë që Baqhisap, akbaqadmpja Fimla Mcijuhak; 
Rensbjiiëq fpalceqe, akbaqadmpja Mapwqe Datier; Mbperëpiqë që Veldete rë Ujëra, 
akbaqadmpi Heli tal del Dmmj; Rensbjiiëq fedepaje rë Gjepkaliqë, i ngarkuari 
ke nslë Jal Rsdmjf; Zticpëq, akbaqadmpja Ytala Elxjep. Pëp j'OSCE-lë, kmpi 
njeqë akbaqadmpi dhe xëteldëq dpejrmpi i Denaprakelrir jigjmp rë qhrerir, Fpali 
Dalton. 

http://licodu.cois.it/579/view
http://licodu.cois.it/580/view
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naqrmpë dhe nepqmleji jaii. Edhe ipepër e iarëp imkslirerete ferape 
rpadicimlaje e kipënpirël freqël nëp rë kappë njeqë487. 

Mappëteqhja s bë njeqë e qiqrekir qhoinrap lënëpkjer jigjir lp. 10 
394, darë 10 kapq 2011, ke rë ljëjrël npmcedspë rë ldjeisp nëp 
imkslirerer e rjepa ferape, naq ljë diqisriki rë gjarë, is s tslë lë 
dukje lidhjet e forta kulturore dhe patriotike të Vëjjaxëpiqë 
Ulgjijjmpe. Venpikrapia e qaj ia imlrpibsap lë nëpnslikil e gjshëq 
qhoine; qhimjjar e qaj ialë oelë bspik isjrspe dhe dije lë teld, 
gjirhljë lë peqneir rë rpadirate isjrspmpe dhe ljëimhëqiqhr, dsie 
sqhowep dëqhipël nëp npmgpeqil dhe ekalcinikin e vendit488. Po 
aqhrs, s ts lë nah fairi qe VUSH-i lsi ëqhrë ljë nëptmjë e hsaj nëp 
nmnsjjil dhe qhmoëpilë qhoinrape, nmp ëqhrë njeqë e pëldëqiqhke e 
jerëq hiqrmpiie dhe qhmoëpmpe rë qaj.  

Në naparhëlie, kappëteqhja s pefepmher lmpkate rë nëpdmpspa 
edhe pëp beqiker e rjepa ferape e lë teçalri, lelir 10 rë 
Ksqhrersrëq dhe kappëteqhjete ldëpimkbërape rë lëlqhipsapa 
lga Rensbjiia e Shoinëpiqë. Në diqnmxirar e nëpgjirhqhke jidhsp ke 
mbjeiril e kappëteqhjete, nëpdmper nm ai fmpksjik oë gjejkë nëp 
çdm kappëteqhje rë lëlqhipsap, ldëpimhë oë tiher pe ljë dajjik lë 
nenin 2, aty ku pohohet se “VUSH-i ëqhrë baqhiëqia e iiqhate dhe 
OJF-te Ulgjijjmpe (npmreqralre) rë pegjiqrpsapa mqe jm lë nëpnsrhje 
ke jegjiqjacimlil lë fsoi, lë rë cijël jalë mpgalixsap ilditidë oë 
shfaoil e qhnpehil rë ljëjrar bildje e beqike ferape”489. Pm lë lelil 
2, fjirer nëp imkslirerer e rjepa qi mpgalixarë: ilditidëqh, nëp 
Beiraqhiljrë; beqikrapëqh, nëp Sslirër; ldëpqa nëp Oprmdmiqër i 
pefepmher lelir 2 rë qrarsrir rë iërij imkslireri490. Qëjjiker e 
mpgalixarëq (leli 3), lsi ldpwqhmjlë lga arm rë imkslirerete rë 

                                                 
487 Lidhsp ke npalilë e VUSH-ir lë Shoinëpi, i pefepmheki ljë qrsdiki rë bëpë lga 
ky imkslirer ferap, qinaq rë cijir, lë tiril 2003, lë Shoinëpi, iqhil pperh 22.000 
beqikrapë, lë xmrëpikil e rë cijëte iqhil 180 iiqha, 40 npej rë cijate ldmdheqhil 
lë Tipalë.  
488  Shih: Ligji lp.10 394, darë 10.3.2011 “Pëp parifiiikil e “Mappëteqhjeq ldëpkjet 
Këqhijjir rë Miliqrpate rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë dhe baqhiëqiqë ferape 
“Vëjjaxëpia Ulgjijjmpe e Shoinëpiqë” nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete rë 
ldëpqjejja”, bmrsap lë “Fjermpja Zwprape e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë”, lp. 34, darë 7 
prill 2011.  
489 Shih: Neli 2 i kappëteqhjeq ke VUSH-in. Ibidem. 
490 Neli 2. “Ksnriki. Kiqha Oprmdmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë e isnrml dhe e 
qhnpeh terterel aqhrs qiç nëpcairmher lë lelil 1 rë qrarsrir rë qaj”. Ibidem. 



250 
 

rjepa. Kjm ksld rë nmhmher qi nëp lelil 4 oë ppegsjjml xbarikil e 
kappëteqhjeq, nëp lelil 5 oë i derwpml najër rë peqneirmjlë 
napikil e ldapjeq, rë jaicirerir dhe rë jigjqhkëpiqë, aqhrs edhe nëp 
lelil 6 oë baqhiëpeldml nslër keq mpgalete qhrerëpmpe dhe arwpe 
rë imkslirerir. Të ljëjrar lmpka i gjejkë edhe lë ianirsjjil e dwrë, 
isqhrsap mpgalixarëq dhe nepqmlejir jspidii, is leli 7, lë këlwpë 
rë teçalrë, rpajrml qrarsqil e nepqmlate ferapë dhe jspidiië. E ljëjra 
gjë ksld rë rhsher nëp lelil 8, jidhsp ke ljmhjel e nepqmlajirerir 
jspidii, ke dajjikil e terëk oë nëpcairiki i imhëq npej rpidhjerë 
dirëqh bpelda rë cijate gjwiara e Tipalëq dsher rë deipermjë 
ljmhjel, iajml qi niië e dwrë e lelir 9 rë kappëteqhjeq që VUSH-it. 
Pëp kë renëp, iw lel ëqhrë i ljëjrë ke gjegjëqil e rij rei 
kappëteqhja e imkslirerir Beiraqhial lënëpkjer rë cijir (ldpwqhe 
lga Sslirër dhe Oprmdmiqër) iëpimher rë qhrpiher kbpmjrja edhe 
kbi qhoinrapër e iërij beqiki ke oëldpik jaqhrë teldir491. Nenet 
10, 11 dhe 12 ialë rë ljëjril fmpksjik qi rei kappëteqhjer e 
imkslirerete rë rjepa. Srpsirspa dhe nëpkbajrja e kappëteqhjeq 
ldpwqhmjlë nëpqa s nëpier kappëdhëliete filalciape rë rpajrsapa 
lë ianirsjjil III.  

Neli 13 i kappëteqhjeq që VUSH-ir derwpml qi tëjjaxëpilë, aqhrs 
edhe nepqmlar jspidiië rë qaj, rë pegjiqrpmhel npalë mpgalete 
rarikmpe qi nepqmla jspidiië non profit, lë nëpnsrhje ke jigjil lë 
fsoi. Një spdhëp rë rijjë e gjejkë rë qhnpehsp edhe rei kappëteqhjer 
e rjepa, lë lelil 14 rë rwpe. Ndëpqa lë lelil 13 rë rë gjirha 
kappëteqhjete, nëpteç aqaj rë VUSH-ir, napaqhiimher ksldëqia oë 
imkslirerer ferape rë filalcmhel lga qhreri, qinaq ljë jigji rë 
nmqaçëk oë napaqhiiml qhfpwrëxikil e ljë fmldi qhrerëpmp nëp 
financimin e kulteve, fond ky i ipijsap nmqaçëpiqhr lë bijalcil e 
qhrerir. Vëjjaxëpia Ulgjijjmpe lsi iëpiml dhe aq npalml isppfapë 
filalciki lga qhreri, lë peqneir rë kappëteqhjeq nëp peqneirikil e 
njmrë rë napikir rë ldapjeq. Neli 14 i kappëteqhjeq që VUSH-it, ku 
trajtohen normat lidhsp ke qrarsqil jspidii dhe rarikmp, ëqhrë 

                                                 
491 Në telder isfirape ke Shoinëpilë, e teçalëpiqhr lë Maoedmli, Kmqmtë dhe Maj 
rë Zi, Vëjjaxëpia slgjijjmpe dhe gpsner ferape rë lgjaqhke ke rë, natapëqiqhr 
tëlieq lë fsoi rë ljë jigji nëp jipilë ferape, lsi gëxmjlë arë ljmhje dhe kbpmjrje oë 
s ljeh jegjiqjacimli qhoinrap, qidmkmq nëpqa i nëpier lskpir rë njeqëkappëqte rë 
iërij isjri. Bëher ljëfapëqmj nëpnjeijeje nëp ra qhrpipë kbpmjrjel kbi rm lënëpkjer 
nepqmlate ke mpigjilë qhoinrape, balseq lë iërm rpeta, rë aqhrsosajrspa njeqë rë 
“Shoinëpiqë që kadhe”. 
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ipejrëqiqhr i ljëjrë qi lë fmpkë, aqhrs dhe lë nëpkbajrje ke lelil 
15 rë kappëteqhjeq që imkslirerete rë rjepa ferape.  

Kanirsjji i iarëpr i kappëteqhjeq i isqhrmher baqhiënslikir lë rë 
kipë rë owrerapëte, dsie piafipksap iëqhrs oëjjikil dhe 
fsliqimlil qhmoëpmp oë s ljeh qiqreki rë gjirha imkslirerete 
ferape. Të ljëjra jalë edhe ipireper nëp nëpcairikil e dirëte feqrite, 
is, nëp rë gjirha imkslirerer napaqhiimher ksldëqia e feqrikete, 
edhe lë arm paqre isp lsi ljihen dhe nuk zyrtarizohen nga shteti.  

Lidhsp ke algaxhikil lë fsqhë rë edsiikir, kappëteqhja e VUSH-
ir bël dajjik lga rë rjepar lë dw niia. E napa ia rë bëjë ke edsiikil 
e fëkijëte, is ldpwqhe lga imkslirerer e rjepa oë xmrmhel rë 
peqneirmjlë xgjedhjel ferape rë npildëpte, lë kappëteqhjel e 
VUSH-ir nmhmher qe ëqhrë e letmjqhke rë gapalrmher e dpejra e 
ilditidir nëp r’s edsisap na fapë diqipikiliki, nëpfqhipë iërs edhe 
edsiikil ferap lë peqneir rë që dpejrëq që npildëpte, erj. Kjo lloj 
gapalcie oë iëpimher, ia iapairep rë nëpgjirhqhëk dhe nëpfqhil rë 
gjirhë npmceqil e edsiikir lë rëpëqi, qi ljë e dpejrë e nepqmlir, oë 
dsher kbpmjrsp jm terëk lë fsqhël e edsiikir ferap, nmp qidmkmq 
dsher qhrpipë lë rë gjirha hajjiar dhe aqneirer e npmceqir edsiarit. 
Piia e dwrë, is tiher pe ldpwqhiki, ia rë bëjë ke jëldël e edsiikir 
qeiqsaj lë qhimjjë, çëqhrje nëp rë cijël VUSH-i kbal rë ljëjril 
oëldpik ke Sslirër dhe Oprmdmiqër, dsie kmq oelë lë rë ljëjrël 
jiljë keldiki ke Beiraqhiljrë, qiç ieki napë rë ldmdhë pëldmk. 
Këra rë fsldir, jalë rë keldikir qe edhe jëlda e edsiikir qeiqsaj 
dsher rë jerë njeqë e npmgpakir rë qhimjjate ferape. Nsi ialë 
ldpwqhik lga kappëteqhjer e rjepa, lmpkar e kappëteqhjeq që 
VUSH-ir, oë ppegsjjmjlë tenpikrapirë qhmoëpmpe (leli 17) dhe arm 
rë bakipëqiqë (leli 18). Sa i nëpier jipiqë që qhnpehjeq dhe rë që 
dpejrëq që ilfmpkikir, ijm kappëteqhje dajjml lga rë rjepar lë niiël 
3 rë lelir 19, is rhsher qe keqaxhi i nëpcjejjë lga VUSH-i, 
lënëpkjer kediate anm kaqkediate lsi dsher, lë aqljë paqr, rë 
kbaprë ide oë celmjlë peldil isqhrerseq, rmjepalcël ferape anm oë 
diqipikilmjlë imkslirerer ferape dhe lviqil jsfrël ldëpferape. Së 
fsldi, ksld rë rhsher qe edhe lmpkar lë kbpmjrje rë ldëpreqate rë 
isjrir dhe rë teldete isqhrsap cejebpikir rë pirete ferape jalë 
formujsap ljëqmj.  

Kanirsjji i neqrë i kappëteqhjeq rpajrml naqspirë e imkslirerir dhe, 
nëp terë rinaper dejiiare rë iëqaj çëqhrjeje nm ldajeki lë diqa niia 



492 Neni 22. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare  1. Republika e Shqipërisë 
njeh trashëgiminë morale dhe pasurore të besimit që përfaqëson VUSH. 2. Shteti 
do t’i kthejë dhe kompensojë bashkësisë VUSH të gjitha pronat e konfiskuara 
nga regjimi komunist. 3. Në rastet kur objektet e kultit të bashkësisë VUSH nuk 
gjenden të regjistruara në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Ag-
jencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pronësinë do ta vërtetojë (pro-
vojë) nëpërmjet dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit. 4. Objektet e kultit 
që kanë statusin e monumentit të kulturës, i kthehen në pronësi dhe përdorim 
bashkësisë VUSH dhe për çdo ndërhyrje të mundshme që do të bëjë Instituti i 
Monumenteve të Kulturës, duhet të bashkëpunojë me të. 5. Shteti mund marrë 
në përdorim një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhore dhe vetëm 
pasi të ketë marrë paraprakisht pëlqimin e bashkësisë VUSH. 6. Këshilli i Min-
istrave, duke u bazuar edhe në mendimin e bashkësisë fetare ungjillore VUSH 
bashkërendon përpjekjet në të ardhmen, për të evidentuar, vlerësuar e mbrojtur 
pasuritë kulturore, si dhe godinat e kultit të bashkësisë VUSH që bartin vlera të 
kulturës kombëtare materiale e shpirtërore. 7. Shteti lejon ushtrimin e veprim-
tarisë fetare në një objekt të kultit që është trashëgimi kulturore kombëtare, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.
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oë nëpbëjlë ldpwqhik lga kappëteqhjer e rjepa. Neli 21 gapalrml 
rë dpejrël e naqspiqë dsie nmhsap qe qhreti i njeh VUSH-ir rë 
dpejrël kbi rë kipar e jsajrqhke dhe rë najsajrqhke. Neler 
gjegjëqe ke kappëteqhjer e beqikete rë rjepa ferape, naq iërij 
nmhiki rpajrmjlë npmbjekil e piirhikir rë rë kipate ferape rë 
imlfiqisapa lga qhreri, nëpfqhipë qelder e isjrir, vendet e shenjta, 
qelder dhe apiitar e imlfiqisapa gjarë pegjikir imksliqr. Në iërë 
këlwpë, kappëteqhjer e baqhiënslikir rëpheoil tëkeldjel e 
Agjelciqë nëp piirhikil dhe dëkqhnëpbjikil e naqspiqë, omfrë edhe 
dsie s kbëqhrersp lë dmiskelracimlil e apiitir rë qhrerir lë paqre 
konfliktesh.  

Lidhsp ke kbpmjrjel e naqspiqë ferape, leli 22 i kappëteqhjeq që 
VUSH-ir dhe ai gjegjëq i kappëteqhjete re isjrer e rjepa (lp. 23), 
ialë jm nai ldpwqhike keq rwpe, nëp qhiai rë qrpsirspëq dhe 
napaoirjeq që naqspiqë që kënapqhke ferape. Vëkë pe qe lë 
kappëteqhjel e lëlqhipsap lga VUSH-i, derwpiki nëp irhikil e rë 
kipate rë imlfiqisapa lga pegjiki imksliqr, xhteldmqer lë iërë 
nen492. Në rë tëprerë, kappëteqhjer e imkslirerete rë rjepa ferape 
ialë rë rjepa gapalci, qi nëp qhekbsjj algaxhiki i qhrerir nëp 

                                                 
492  Neli 22. Mbpmjrja e rpaqhëgikiqë isjrspmpe ferape  1. Republiia e Shoinëpiqë 
ljeh rpaqhëgikilë kmpaje dhe naqspmpe rë beqikir oë nëpfaoëqml VUSH. 2. Shteti 
dm r'i irhejë dhe imknelqmjë baqhiëqiqë VUSH rë gjirha npmlar e imlfiqisapa lga 
regjimi komunist. 3. Në paqrer isp mbjeirer e isjrir rë baqhiëqiqë VUSH lsi 
gjendel rë pegjiqrpsapa lë Zwpar e Regjiqrpikir rë Paqspite rë Pajsajrqhke, 
Agjelcia e Krhikir dhe Kmknelqikir rë Ppmlate, npmlëqilë dm ra tëprermjë 
(npmtmjë) lënëpkjer dmiskelrete rë Apiitir Qeldpmp rë Shrerir. 4. Objektet e 
isjrir oë ialë qrarsqil e kmlskelrir rë isjrspëq, i irhehel lë npmlëqi dhe 
nëpdmpik baqhiëqiqë VUSH dhe nëp çdm ldëphwpje rë ksldqhke oë dm rë bëjë 
Ilqrirsri i Mmlskelrete rë Ksjrspëq, dsher rë baqhiënslmjë ke rë. 5. Shteti 
ksld kappë lë nëpdmpik ljë mbjeir rë isjrir terëk nëp letmja e ilreresa 
kadhmpe dhe terëk naqi rë ierë kappë napanpaiiqhr nëjoikil e baqhiëqiqë VUSH. 
6. Këqhijji i Miliqrpate, dsie s baxsap edhe lë keldikil e baqhiëqiqë ferape 
slgjijjmpe VUSH baqhiëpeldml nëpnjeijer lë rë apdhkel, nëp rë etidelrsap, 
tjepëqsap e kbpmjrsp naqspirë isjrspmpe, qi dhe gmdilar e isjrir rë baqhiëqiqë 
VUSH oë bapril tjepa rë isjrspëq imkbërape karepiaje e qhniprëpmpe. 7. Shteti 
jejml sqhrpikil e tenpikrapiqë ferape lë ljë mbjeir rë isjrir oë ëqhrë rpaqhëgiki 
isjrspmpe imkbërape, lë nëpnsrhje ke jegjiqjacimlil lë fsoi . 6. Il Consiglio dei 
kiliqrpi, cml ij napepe dejja cmkslirà pejigimqa etalgejica VUSH cmmpdilepà gji 
sforzi futuri per identificare, valutare e proteggere i beni culturali e gli edifici di 
csjrm dejja cmkslirà VUSH qecmldm ij jmpm tajore carico di cultura materiale e 
spirituale. 
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oë nëpbëjlë ldpwqhik lga kappëteqhjer e rjepa. Neli 21 gapalrml 
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qhnelxiker oë iëpiml peqraspiki i rë kipate rë najsajrqhke, qiç 
napaqhiimher lë jigjil oë kbpml idelrireril isjrspmp, ljë jigj iw i që 
dpejrëq që nëpbaqhiër 493. 

Ajm çfapë bie lë qw iërs, ëqhrë isjdeqi i taxhdseqhëk i imkslirerir 
ferap nëp rë kmq npalsap aqljë jjmj ldihke lga ala e qhrerir. 

Kanirsjji i gjaqhrë i kappëteqhjeq që baqhiënslikir, i ciji nëpkbal 
diqnmxira rë nëpimhqhke dhe rë nëphepqhke, rpajrml lmpkar oë 
ppegsjjmjlë xgjidhjel e kmqkappëteqhjete (leli 23). Pas normave 
rë nëpbaqhiëra nëp rë gjirha kappëteqhjer, rë cijar iëpimjlë xgjidhje 
najrseqe, lmpkar gjegjëqe rë VUSH-ir, aqhrs qi arm rë imkslirerir 
Beiraqhial, napaqhiimjlë oë Kmkireri qhrerëpmp nëp isjrer rë jsajë 
pmjil e ldëpkjerëqir lë paqr kmqkappëteqhjeqh. Ndëpimhë, 
diqnmxirar e fsldir (leli 24) rë kappëteqhjeq që VUSH-ir iëpimjlë 
oë Aqakbjea e tëjjaxëpiqë slgjijjmpe, e cija ia nsqhrer ra qhipijë 
mpgalixarël, rë sqhrpmjë imlrpmjj kbi lëlqhipikil e kappëteqhjeq, 
qi dhe lë ldpwqhiker oë ksld r’i bëhel aqaj. Siç e ieki tëlë pe 
gjarë qhowprikir rë derajsap rë lmpkate rë kappëteqhjeq që 
lëlqhipsap lga VUSH-i, ijm lsi dej lga qieka e nëpdmpsp edhe 
nëp beqiker ferape rpadicimlaje qhoinrape, kadje diqa xgjidhje 
reiliie rë qnpmtsapa kë napë, hsaxmhel na ldpwqhikil kë rë 
tmgëj. 

Megjirharë, lsi ksld rë bëher fjajë nëp ljë jigj “rë fmrmimnjsap”, 
pasi, aty-iërs, lgpelë ipwe diqa rinape dmkerhëlëqe, oë, 
nëpgjirhëqiqhr, naqowpmjlë oëldpiker e ldpwqhke rë VUSH-ir nëp 
çëqhrje rë teçalra. Tëpheo tëkeldjel fairi oë iw imkslirer i 
referoher pëldmk jigjir rë xaimlqhëk, çia qhnpeh bildjel e rij oë 
jm kedmekmq çëqhrja e feqë iëpiml lmpka rë teçalra nëp r’s ldiep 
e kbpmjrsp. Kjm tiher pe edhe rei kappëteqhja e imkslirerir 
Beiraqhial, lë rë cijël, jm ppajjë hepë, haqel rë ljëjrar fmpksjike qi 
tek ajo e VUSH-it.  

Ajm çfapë e dajjml dsiqhëk kappëteqhjel e Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe 
lga kappëteqhjer e rë gjirha imkslirerete rë rjepa ëqhrë fairi oë 
VUSH-i lsi iëpiml fapë filalciki lga qhreri nëp ipwepjel e 
tenpikrapite rë isjrir, gjë oë napaqhiimher ke jigj nëp rë gjirha 
imkslirerer ferape. Kw oëldpik nëpjaqhrml çdm jjmj jehrëqiki anm 

                                                 
493  Për trashëgiminë kulturore, Ligji nr. 9048, 07.04.2003, 
http://licodu.cois.it/573/view 

http://licodu.cois.it/573/view
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filalciki, nëpteç paqrete isp ijm e dpejrë bspml lga jegjiqjacimli i 
nëpbaqhiër, dsie e tëlë imkslireril ferap dhe tenpikrapilë e rij 
lë rë ljëjrar nmxira ke tenpikrapilë e zhvilluar nga subjekte 
jmferapë, qi, nëp qhekbsjj, ke mpgalixarar non profit494.  

Kw ëqhrë ljë rpegseq oë e bël kappëteqhjel e VUSH-it me 
imhepelre ldaj napikir rë ldapjeq, rë jaicirerir, rë njspajixkir dhe 
rë asrmlmkiqë që imkslirerir ferap, çia nëpbël edhe tiparet 
dajjseqe rë qiqrekir jigjmp qhoinrap. Teiqri i kappëteqhjeq që VUSH-
ir, dm rë la jejmlre rë nmhmlik oë iw ëqhrë ldëp imkslirerer kë rë 
çjipëra lë teld, lëqe, keq qhskë gjëpaqh rë rjepa, dm rë keppre lë 
imlqideparë edhe edsiikil qeiqsaj, çia lë rë tëprerë e gjejkë 
terëk rei imkslireri Beiraqhial, ldaj, lë nalmpakël e 
imkslirerete ferape qhoinrape, iw i fsldir pexsjrml rë jerë kë afëp 
tjepate qhmoëpmpe, isjrspmpe dhe jaiie rë teldete nepëldikmpe. 
Appirja lë iërë nëpfsldik lsi ksld rë kmq hanë qëpiqh debatin 
kbi njspajixkil lë fsqhë rë iqjakir, çia e të giqhril edhe ljë hepë 
kbi njagël e kimniqë rei rë gjirhë ara oë, qi lë litej qhmoëpmp, 
aqhrs dhe nmjirii, iëpimjlë ra qhmhil bmrël iqjake qi ljë peajirer rë 
terëk, rë nëpqhisap aleiëld lga rë ljëjrar tipare495. 

Në rë tëprerë, qhowpriki i tenpikrapiqë dhe i oëldpikete rë 
imkslirerete rë ldpwqhke ferape lë Shoinëpi, s mfpml ljë jeiqiml 
rë kipë qrsdiseqte dhe tëxhgseqte nepëldikmpë, rë cijër, 
qhneqhhepë, rë qhnëpoeldpsap ieoaq dhe lë nadije, nëpnioel rë 
intepnpermjlë nëptmjar e qiqrekir jigjmp qhoinrap. 

 

                                                 
494 Pëp hip rë që tëprerëq, iw oëldpik ëqhrë lë nëpnsrhje ke mpielrikil e iishave 
dhe imkslirerete slgjijjmpe lë rë gjirhë bmrël, rë cijar kbëqhreqil ldapjel e 
njmrë keq qhrerir dhe iiqhëq dhe e çkmjlë dhe tjepqmjlë tsjjleril e beqikrapëte 
oë algaxhmhel rë kbëqhreqil, edhe filalciapiqhr, beqikil e rwpe, mpgalixarar 
fetare dhe veppikrapilë e iiqhëq, dsie fijjsap lga arm ke iapairep qhmoëpmp. Në 
rhejb, qinaq slgjijjmpëte, qhreri nëp lga larwpa ëqhrë jaii, ldaj rë gjirha 
tenpikarpirë ferape dsher rë xhtijjmhel ke imlrpibsril tsjjlerap rë alërapëte 
dhe qiknarixalrëte rë feqë. Pëp kë renëp, qhih: Chieqe e qmcierà: cmkniri e 
vocazione, (a cura di H. Milkau e F. Negri) Torino Claudiana, 2007. 
495 G. CIMBALO, L’eqnepielxa dejj’Iqjak dejj’Eqr Espmna cmke cmlrpibsrm a sla 
pegmjakelraximle cmlditiqa dejja jibeprà pejigimqa il Irajia. in Identità pejigimqa e 
integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa - omaggio alla memoria di 
Francesco Castro, Roma 22 maggio 2008, (a cura di R. Aluffi Beck-Peccoz), 
Giappichelli, Torino 2011, 71-104. 
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4. 3. Dpejr kappëteqhjete rë rjepa rë baqhiënslikir: Hebpeljrë, 
Bahairë, Dëqhkirapër e Jehmtair... 

 

Nëlqhipiki i kappëteqhjeq që baqhiënslikir ke ljë isjr rë 
ldpwqhëk lga arm rpadicimlaje, ëqhrë dëqhki e ilrepnperikir rë 
gjepë oë i bël qiqreki jspidii dhe bmra nmjiriie qhoinrape, lelir 10 
rë Ksqhrersrëq. Liqra e isjrete oë ksld rë çejil npmcedspar nëp 
lëlqhipikil e kappëteqhjeq që baqhiënslikir dsier qe ëqhrë e 
hansp, nmp q’ia dwqhik oë nëp rë kbëppirsp lë faxël e legmciarate 
e kë naq lë lëlqhipikil e qaj, ëqhrë e letmjqhke, omfrë edhe lë 
ppsgë jmxwprape, rë nëpkbsqhel diqa ipirepe, is ldëp kë ipweqmpër 
ëqhrë ppëljmqja e iërij isjri lë teld qi dhe pmji qhmoëpmp oë kbapr 
ky komunitet fetar. 

Pëp ra tepifiisap lë këlwpë qa kë mbjeirite nëpkbsqhjel e ipirepir 
rë napë, q’ia dwqhik oë ljë ldëp rpegseqir ipweqmpë ëqhrë 
oëldpseqhkëpia lë imhë, rinap iw i nëpbaqhiër nëp rë gjirha 
beqiker ferape rpadicimlaje lë telder e Bajjialir. Kjm dm rë rhmrë oë 
ljë beqik i pi ferap ppëljmqer lë ljë qhmoëpi lënëpkjer cejebpikir rë 
feqrikete, pirete nsbjiie; qjejjjete rë teçalra gjarë faxate rë 
ldpwqhke rë jerëq: jildjeq, kapreqëq, tdeijeq; oëldpiker e 
ldpwqhke ldaj isjrspëq, tjepate lë rëpëqi, erj. Ppalia e Vëjjaxëpiqë 
Ulgjijjmpe lë Shoinëpi, iërs e dw qheisj kë napë, e të arë lë ljë 
nmxiciml enpmp nëpisldpejr isjrete rë peja rë behspa lë teld.  

Ksqhri i dwrë, oë ia rë bëjë ke pmjil qhmoëpmp oë ia jsajrsp 
hiqrmpiiiqhr lë qhmoëpi imkslireri ferap, mqe diqa lga nëpfaoëqseqir 
e rij, nëpkbsqher kë që kipi lë paqril e Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe, e 
cija ia dhëlë imlrpibsr rë nadiqisrseqhëk lë nëpcairikil e 
idelrirerir rë teldir dhe rë gjshëq.  

Pëp ljmhjel jigjmpe rë ljë isjri rë pi, ëqhrë gjirhao e letmjqhke rë 
nëpkbsqhel edhe diqa isqhre rë rjepa, qi nëp qhekbsjj, nëpbëpja 
lskepiie e gpsnir ferap; qhrpipja e gjepë anm e isfixsap lë reppirmpil 
e qhrerir; rinaper e qrpsirspëq që qaj mpgalixseqe oë nëpbëjlë ljë 
napaisqhr nëp hanjel e legmciarate keq qhrerir dhe imkslirerir 
ferap. Sidmomfrë, hanja e legmciarate ëqhrë isjkiki i ljë qëpë 
liqkate oë jidhel ke tenpikrapilë e gpsnir ferap lë qhmoëpi, rë 
cijar qhmoëpmhel ke naqmja jspidiie.  

Së napi, iëpieqa nëp rë firsap nepqmlajirer jspidii citij i pefepmher 
jigjir nëp qhmoarar non profit, çia dm rë rhmrë qe tenpikrapia e najëq 
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që ilrepeqsap lsi dsher rë ierë aqnai iapairep eimlmkii, npa rë 
kmq ierë oëjjik firiknpspëq. Në iëldtëqhrpikil rmlë, nm rë tëkë 
pe hiqrmpilë e kappëdhëliete keq qhrerir dhe beqikete ferape lë 
Shoinëpi, qi dhe rinaper e qiqrekir jigjmp lë iërë teld, lsi ksld rë 
kmq dajjmqh npagkarixkil e qiajqhëk, nmp na cëlsap imhepelcël 
dhe naalqhkëpilë lë kappëdhëlier keq najëte, gjë oë ia qigspsap 
psajrjel e naoeq ferape lë teld. Ppa, i terki ipirep bildëq, naq 
lgpirjeq që baxëq jigjmpe nëpiarëqe, ëqhrë nëptijiki i xhtijjikir rë 
qheqrikir qhmoëpmp, kappja napaqwqh e mpielrikete rë ldpwqhke rë 
balmpëte lë ljë reppirmp rë cairsap dhe tjepëqiki i letmjate rë 
rwpe, lëqe jalë imlqmjidsap anm jm depi lë arë qhiajjë qa rë qhiher e 
apqweqhke rë lgpihel lë qiqrek. I piirheheki, npa, qëpiqh, “faktorit 
imhë” dhe npaliqë hiqrmpiie rë çdm imkslireri ferap. 

Fjeiqibijireri gjarë xhtijjikir rë legmciarate nëpbël ljë pperhalë 
rjerëp jehrëqseqe, ldaj kappëdhëlier dwnajëqhe lsi dm rë haqil 
tëqhripëqi dhe dm rë çejel larwpqhëk edhe fajë njeijeq që isqhrete 
lë qhmoëpi nëp rë kipënpirsp ljë gpsn rë pi ferap. Niqsp lga ijm 
alajixë, ëqhrë ke ilrepeq rë teçalrë rë kappik lë qhowprik hanar e 
imkslirerir Hebpe lë Shoinëpi, jm terëk nëp mpigjilajireril e 
lgjapjete, nmp edhe nëp fairil qe, qmr nëp qmr, ai ksld rë 
konsiderohet i naoelë, lëqe baxmheki rei qhifpar496. 

Zalafijja e dmiskelrsap e npaliqë që hebpeljte lë reppirmpil 
shqiptar i nëpier qheisjjir XII naq Kpiqhrir, isp ksld rë fjirer nëp 
lgsjike rë rwpe lë njeqël kë rë kadhe rë owrerete qhoinrape. 
Nskpi i rwpe s qhrsa lga fakijje ke mpigjilë qefapdire, ke 
npejapdhje qnaljmjje dhe nmprsgexe, rë cijar s dëbsal lga 
Gadiqhsjji Ibepii oë lë tiril 1492. Hiqrmpialër oë qrsdimjlë 
hebpaixkil, biel daimpd ke idelë qe lsi ksld rë bëher fjajë nëp 
ljë imkslirer Hebpe lë Shoinëpi, gjarë imhëq isp ijm iqhre lël 
sundimin osman497, edhe nqe, aqm imhe, iiqhre ljë lskëp 
pejaritiqhr rë oëldpseqhëk rë rwpe lë Vjmpë oë keppeqhil ke 

                                                 
496 Ka rë lgjapë oë lgsjiker e napa hebpaiie lë teld, r’i nërkasin shekullit V ose 
VI naq Kpiqhrir. Kmhër e fsldir ëqhrë xbsjsap ljë qilagmgë jm e napëldëqiqhke lë 
Sapaldë, e cija ksld rë ierë qhëpbwep nëp ljë imhë rë gjarë, nmp fjaja e fsldir s 
kberer gëpkikete, rë cijër taxhdmjlë elde lë reppel. 
497 B. LEWIS, Gli ebrei nel mondo islamico, Firenze, Sansoni, 1991, 125 ss.; E. 
BENBASSA, A. RODRIGUEZ; Les Juifs des Balkans, Espace Judeo-iberiques XIV-XX 
qiécjeq Paris, La Décmstepre 1993, 71 ss. 
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rpegri, fajë nslëq oë mfpmlre nmpri i iërij owreri498. Megjirharë, qiç 
dëqhkml L. Bpaxxm, hiqrmpia e hebpeljte lë Shoinëpi, dajjml lga ajm 
e teldete rë rjepa lë Pepaldmpilë Oqkale, që nais, nëp rpi apqwe: 
nëp qhiai rë ldëpnpepjeq që taxhdseqhke rë oëldpikir rë rwpe lë 
iërë teld; nëp mpigjilël pmkaie rë arwpe oë s teldmqël iërs mes 
gjwqkëq që dwrë rë tirete rerëoild dhe fijjikir rë tirete lëlrëoild; 
që fsldi, ia gjaqa oë, rë nairël gjarë tirete rë natapëqiqë qhoinrape, 
hebpeljrë lsi ldëprsal ljë imkslirer, nmp terëk diqa ‘imjmli’ rë 
tmgja, nëp çia dëqhkml edhe fairi oë ara lsi s ljmhël qi naiicë 
fetare499. Nga pegjiqrpiki i bëpë lë tiril 1920, lskpi i baqhiëqite 
hebpeje lë teld jsharer lga 90 depi lë 120, ldëpqa ke pegjiqrpikil 
e tirir 1930, pexsjrml qe lskpi i rwpe ia iansp qhifpël 204, nmp kë 
tmlë, iw lskëp ëqhrë gjirhljë lë pëlie500.  

Pëp qhiai rë kappëdhëliete rë kipa oë kbalre kbperi Zmg ke 
imkslireril Hebpe ldëpimkbërap, npalia e rwpe lë Shoinëpi ljiher 
xwprapiqhr lë npijj rë tirir 1937, aqhrs qiç e napaqhiimlre jigji i 
kiparsap ke 1929 nëp imkslirerer ferape501. Puna shkon deri aty sa 
rë napaqhiimher lgsjiki i hebpeljte lë Shoinëpi dhe jm lë 
Pajeqrilë502, kadje, naq tirir 1938, ke nëpqhiajjëxikil e 
nepqeisrikir isldëp hebpeljte lë Gjepkali dhe kbapë Espmnël, 
Shoinëpia bëher niië iwçe nëp qrpehikil e rë gjirhë arwpe oë 
iëpimjlë qhnërik lga nepqeisriki oë s bëher lë telder e 

                                                 
498 A. PUTO, La Cmkkslasré jsite el Ajbalie atalr e dspalr ja Segmlde gseppe 
mondiale, The Jervis Communities of Southern Europe, Thessalonica,I. K. 
Hassiotis ed, 1997; Gji ebpei il Ajbalia. Carajmgm dei dmcskelri dejj’Apchitim 
Celrpaje dejjm Srarm dejja Rensbbjica d’Ajbalia, (a cura di N. Nika L. Vorpsi), Bari, 
Progesit, 2006. 
499 L. BRAZZO, Dajj’Iknepm agji Srari. Gji ebpei lei Bajcali e il Ajbalia fpa ja qecmlda 
kerà dejj’Orrmcelrm e ja tigijia dejja Secmlda gseppa kmldiaji. Gji ebpei il 
Albania sotto il fascismo. Una storia da ricostruire, (a cura di L. Brazzo e M. 
Sarfatti), Firenze, Giuntina, 2010, 36 – 37. 
500 M. SARFATTI, La condizione degli ebrei in Albania fra il 1938 e il 1943 . Il quadro 
generale. Gji ebpei il Ajbalia qmrrm ij faqciqkm…cir. 127.  
501 Shih: B. J. FISCHER, Albania at War 1939-1945, Indiana, Purdue University Press: 
Ëeqr Lafawerre, 1999. Patapëqiqhr nëpnjeijete e ieki naqsp rë naksldsp rë biek 
lë gjspkë rë iërij npmjeirjigji.  
502 Kjm teçmpi riniie e qhoinrapëte nëp rë kmq s isqhrëxsap lga nëpiarëqia ferape, 
nmp dhe isqhrer e tëqhripa eimlmkiie lë teld, rë bëjlë rë kendosh se 
ekigpacimlir rë dpejrsap, fijjikiqhr, nëp lë Pajeqrilë, is ldpwqhsa ispqi nëp lë 
Shoinëpi. L BRAZZO, Dajj’Iknepm agji Srari cir., 42 ss 
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mpigjilëq503. Baqhiiki i Shoinëpiqë ke Irajilë lsi ldiimi lë 
ldpwqhikil e gjeldjeq që kënapqhke: jegjiqjacimli paciqr irajial, 
edhe nqe s mfpsa lë tapialril qhoin, lsi s xbarsa isppë lë 
Shoinëpi, qidmkmq fajë fmpkikir isjrspmp rë nmnsjjqiqë teldaqe oë 
rpegmlre xekëpgjepëqi isldpejr gjirhisjr lë letmjë. 

Reqneiriki i beqëq (fjajëq që dhëlë) dijre qi derwpik nëp oetepilë 
qhoinrape, e ao kë renëp nëp asrmpirerer irajiale lë iërë teld rë 
hsaj, ldaj s qhnërsal pperh 2.200 hebpelj gjarë jsfrëq504 dhe iu 
ipijsal isqhrer nëp r’i qhnërsap appeqrikir lë rpetar bajjialiie505. 
Refsgjarër hebpelj s kbpmjrël edhe lga fmpcar e pexiqrelcëq 
qhoinrape dhe, naq nsqhrikir rë Irajiqë Jsgmpe lga ajearër, s 
rpalqfepsal lë Psjja, lël kbpmjrjel akerikane506. Paq kbapikir rë 
jsfrëq, rhsajqe rë gjirhë hebpeljrë qhoinrapë, e nalë rë apqweqhke rë 
ekigpmlil lë Ixpaej, iëqhrs oë ijm imjmli e tmgëj epdhi e s xhdsi.  

Smr, lë Shoinëpi, ipweqiqhr lë Tipalë, jermjlë pperh 160-200 hebrenj. 
Silagmgëq që tjerëp rë Vjmpëq, ke nai tixirmpë, is qhrsa lë dhjermp 
rë 2010-ëq ljë rjerëp, lë Tipalë, oë kmpi ekpil e Rabilir rë kadh rë 
Ixpaejir Hechaj Shjmkm. Në Tipalë ëqhrë ldëprsap, gjirhaqhrs, 
qendra kulturore e komunitetit Hebre Moshe Rabenu507.  

                                                 
503 M. SARFATTI, La cmldiximle degji ebpei il Ajbalia…cir., 125 ss.  
504 G. VILLARI, Il sistema di occupazione fascista in Albania. Gli ebrei in Albania 
qmrrm ij faqciqkm…cir. 93 qq. 
505 C. S. CAPOGRECO, I profughi ebrei rastrellati in Montenegro nel luglio del 1941 e 
il loro internamento in Albania e in Italia, Gli ebrei in Albania sotto il 
faqciqkm…cir.153 ss. 
506 Cfr.:La Puglia dell'accoglienza: profughi, rifugiati e rimpatriati nel Novecento. 
(cura di V. A. Leuzzi e G. Esposito) Bari, Progedit, 2006. 
507 REC-i ekëpmi qi Kpwepabil nëp Shoinëpilë, Jmej Kanjal-il, i ciji, ke ç’jë rë 
isnrmher deijapara e rij nëp qhrwn, iiqhre qi oëjjik napëqmp rë hanre ljë peqrmpalr 
nëp r’s mfpsap sqhoik, jm terëk alërapëte rë naiër rë imkslirerir, nmp edhe 
rspiqrëte dhe qinëpkappëqte hebpelj oë ksld rë ldmdheqhil nëpimhëqiqhr lë 
Shoinëpi. Kw ekëpik lgjajji npmreqra rei pperh rpe rë iarëprar e hebrenjve 
qhoinrapë, oë, lë cijëqilë e alërapëte rë iërij imkslireri, iëipimjlë ke fmpcë r’s 
jener e dpejra nëp rë kappë njeqë lë xgjedhjel e Rabilir. Rperh nmjekiiate jidhsp 
ke iërë çëqhrje, qhih:  

M. RIMLER, Albania Jewish Community Installs Chief Rabbi “Chabad Lubavitch”, 14 
/12 /2010 http://lubavitch.com/news/article/2030153/Albania-Jewish-
Community-Installs-Chief-Rabbi.html ; G. SHEFLER, Albanian Jews reject 
appointment of new chief rabbi, “The Jerusalem Post”, 1/06/2011, 
http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=202415 



259 
 

Maqar e kappa depi kë qmr, jalë rë nakjafrseqhke nëp napaoirjel e 
iëpieqëq nëp lëlqhipikil e kappëteqhjeq që baqhiënslikir, nm rë 
kbajkë napaqwqh qe qa e hepqhke ëqhrë npalia e hebpeljte lë 
teld; qa ëqhrë lskpi i alërapëte rë rwpe dhe a nëpnsrher ai ke 
ksldëqilë jspidiie nëp lgpirjel e ljë imkslireri, naçia qe 
jegjiqjacimli lë fsoi lsi nëpcairml ljë lskëp dwqheke alërapëqh, 
nmp, kegjirharë, dsier na teld hapriki i ljë qrarsri oë q’ia ç’rë 
ppegsjjmjë. 

Pëp r’s qigspsap kbpmjrje, omfrë edhe imjeirite, alërapëte rë 
beqikir hebpe lë Shoinëpi, kjafrml rë xbarmhel npmcedspar e 
napaqhiisapa lga jigji nëp mpgalixarar non profit, na oelë letmja 
nëp haprikil e lmpkate rë teçalra anm rë kappëteqhjete ke 
qhreril, lëlqhipiki i rë cijate taper lga oëldpiki i oetepiqë, nmp 
sidomos nga ujdia paraprake dhe e padiskutueshme mes hebrenjve 
rë Shoinëpiqë. Pmp, qmr nëp qmr, dsier qe ara lsi baqhiëldajlë rë 
ljëjril keldik jidhsp ke adkiliqrpikil e imkslirerir dhe ke 
xgjedhjer oë s diirmhel lga mpgalixka ferapë jaqhrë teldir, qiç 
dëqhkmjlë edhe nmjekiiar oë qhiairmi që fsldi ekëpiki i 
rabinit508. Sidmomfrë, elde lsi ia gjspkë rë ldmljë jigji, oë la 
dëqhkml nëp ksldëqilë e qhnejrë rë lëlqhipikir rë kappëteqhjeq 
keq qhrerir dhe iërij imkslireri ferap, çia dm ra bëlre arë beqikil 
e gjaqhrë ferap lë teld. Nskpi i alërapëte rë imkslirerir lsi e 
isqhrëxml napaoirjel e iëpieqëq nëp ljmhjel xwprape rë gpsnete 
ferape, nmp, qidmomfrë, ëqhrë e letmjqhke rë qigspmher mpgalixiki 
dhe adkiliqrpiki i isjrir lënëpkjer mpgalixkate dpejrseqe rë 
ngritura prej tyre.  

Nëqe npmbjeker oë qhrpml npalia hebpeje lë teld, jalë rë 
ianëpcweqhke, natapëqiqhr lskpir rë naiër rë rwpe, lsi ksld rë 
rhsher e ljëjra gjë nëp isjrer e rjepa, rë cijër, qadmoë jalë qhfaosp 
pejaritiqhr tmlë lë teld, ialë ljëfapë qhrpipjeje rë 
imlqidepseqhke, nm rë iiher napaqwqh lskpi i nmnsjjqiqë qhoinrape. 
Një ldëp ipireper ipweqmpe nëp r’s bëpë njeqë e kappëteqhjeq që 

                                                 
508 Kërm qrpsirspa jildil ke liqkël e Qeldpëq pabile rë Espmnëq (CRE) e cija 
npmkmtml xhtijjikil e imkslirerete rë tmgja hebpaiie, nmp lsi ëqhrë ilqrirsciml 
qhoinrap. Pëpteç ljmhjeq që imkslirerir CRE-ja qwlml rë qigspmjë dmlacimle 
filalciape, r’i jener reppel nëp ilqrirscimler imkslirape dhe rë hanë diqisriker 
nëp piirhikil e arwpe nai naqspite rë qhnpmlëqsapa. Të gjirha iërm qwlike gjejlë 
hanëqipë lë ilrepnperikil e isadpir jigjmp airsaj. 



260 
 

baqhiënslikir, ëqhrë nadwqhik pmji qhmoëpmp oë ia jsajrsp 
imkslireri ferap lë teld dhe ijm lsi tjepëqmher terëk ke 
imhëxgjarjel lë iërë reppirmp, nmp edhe ke afrëqilë nëp r’s 
mpgalixsap, ke liqkar e ldëpkappa qi lga alërapër e rij, aqhrs edhe 
lga qrpsirspar e rij teldmpe, çia qhrmjlë neqhë lë hanar oë 
ldëpkeppel nëp ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii citij, gjirhljë lë 
kbëqhrerje rë jigjir nëp mpgalixarar non profit, qiç ëqhrë tenpsap 
ke rë gjirha gpsner ferape, ao kë renëp, isp npalia e iërij gpsni 
pexsjrml rë jerë e iahepqhke. Dsher kbajrsp napaqwqh qe arw lga 
tirer ’20 rë qheisjjir oë jakë naq, Shoinëpia, fajë ldpwqhikir rë 
kuadrit kushtetues, u hap ndaj liriqë dhe njspajixkir ferap, çia bëpi 
oë gjarë aqaj imhe rë tëpqhmlil dpejr iërij teldi, edhe dw beqike rë 
rjepa ferape, oë qmr dsier qe i ialë bëpë ppsgë tereq: Bahairë dhe 
Dëqhkirapër e Jehmtair. 

Një ldëp alëraper e napa rë isjrir Bahai lë Shoinëpi, iqhre Martha 
Lsiqe Rmmr, këqseqe dhe gaxerape, e cija kbëppiri iërs lë qhrarmp rë 
tirir 1929, naq ljë nëptmje rë kipë kiinpirjeje lë mbmpper 
apiqrmipare rë qhskë teldeve rë rjepa. Paq kbëppirjeq ke rpager lë 
Dsppëq, ajm s liq nëp lë Tipalë nëp rë raisap kbperil Zog, e 
teçalëpiqhr lëlël dhe neqë kmrpar e rij, e terëdijqhke nëp 
ldiiikil e kadh oë iiqhil arm qi kbi Mbperil aqhrs dhe mbmppil e 
rij, nmp edhe nëp pmjil qhmoëpmp rë rwpe lë hanjel e teldir ldaj 
piqite rë teldete kë rë xhtijjsapa. Kjm iqhre terëk oaqja e napë, 
naqi nëphanja qiqrekariie e keqaxhir Bahai, xspi fijj lë tiril 1931, 
ke piirhikil lë Shoinëpi rë Refm Çanapir, i imlteprsap lë iërë 
beqik rë pi, lë tiril 1928, gjarë oëldpikir rë rij lë Shrerer e 
Bashkuara509. Që lga iw kmkelr, ai fijjml rë bmrmjë lë kaqë 
jireparspë ferape, ipweqiqhr reiqrer rhekejmpe rë isjrir Bahai, oë ia 
qhnëpldal bsjapiqhr nsbjiisr qhoinrap510. Me iajikil e imhëq, kjafr 

                                                 
509 Në ljë jerëp rë darëq 8 oepqhor 1931, ai informon Shoghi Effendi-lë (Rmjrap i 
feqë oë lga tiri 1921) nëp kbëppirjel lë Tipalë ke darë 28 npijj 1931, dsie i bëpë 
ke dije qe lë qhoin lsi ia jireparspë Baha'i. Dsie gjersp kbëqhrerje edhe lë 
derwpël e rij npalë Miliqrpiqë që apqikir nsbjii, ai keppre nëpqinëp rë nëpirhelre 
jibpa Baha’i, nëp rë cijër, qinaq rij, dm rë qhfaolil ilrepeq ljë njeqë e kwqjikalëte e 
qidmkmq, beiraqhiljrë nëp qhiai rë jidhjete ke rpadirar kiqriie rë dw beqikete. R. 
Elsie, A dictionary of Albanian religion, mythology and folk culture, New York 
University Press, 2001 
510 J. E. ESSLEMONT, Bahá’ s’ jjáh ald rhe Neu Epa, Wijkerre, Ijjilmiq, USA, Bahá'í 
Psbjiqhilg Tpsqr, 1980, bmriki i neqrë. 

http://books.google.com/books?id=N_IXHrXIsYkC&pg=PA20
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ilrejeirsajë bëhel alërapë rë iërij isjri, çia e qhrml neqhël e rij lë 
litej imkbërap e nëp ppjedhmjë edhe lë qhrpipjel e iërij beqiki lë 
teld. Psqhriki irajial dhe lgjapjer oë ppmdhël kë naq, i risppël 
isfijrë tenpseq rë rë gjirha beqikete, npaldaj lë tiril 1944, Refm 
Çanapi rpalqfepmher lë Kmpçë dhe ke 7 qhrarmp rë nm iërij tiri, 
ldëppml jerë. Në iërm pperhala, Asambleja Shniprëpmpe Kmkbërape 
e Gjepkaliqë, s mfpsa rë çmlre kë rej nslël e liqsp lga Çanapi ke 
beqikil Bahai lë Shoinëpi, algaxhik oë xgjari depi lë tiril 1989, 
nëp r’i iajsap kë naq Aqakbjeqë Shniprëpmpe Irajiale, e cija 
ldëpkmpi sdhëriker e napa lë Shoinëpi nëp r’s ljmhsp ke gjeldjel 
eixiqrseqe dhe nëp rë psajrsp jidhjer e kënapqhke511. Kjm bëpi rë 
ksldsp oë lë npijj rë tirir 1991 rë liqej nëp lë Shoinëpi, gpsni i 
napë i “këqseqte shtegtues”512 dhe ke 16 oepqhmp rë nm iërij tiri, rë 
kbahej Aqakbjeja e napë Shniprëpmpe jmiaje e Tipalëq, lë rë cijël 
kmpël njeqë 40 “miq bahai”. Në darar 17-24 imppii 1991, s kbajrël 
Aqakbjerë Shniprëpmpe jmiaje rë Dsppëqir, Fiepir dhe Vjmpëq, ldëpqa 
lë gsqhr ajm e Ejbaqalir. Secija npej rwpe, nëpxgjmdhi mpgaler 
dpejrseqe nëpiarëqe. 

Kmlfepelca e napë imkbërape s kbajr lë Dsppëq lë darar 3-6 tetor 
1991, lë npali rë 40 kiote irajialë dhe pperh 250 beqikrapëte 
qhoinrapë. Me 1 dhjermp 1991, lskpi i nëpgjirhqhëk i beqikrapëte 
Bahai, iqhre pperh 800 tera, dhe bpelda iëqaj dare lskëpmhel 6 
Asakbje Shniprëpmpe jmiaje. Dsie s kbëqhrersp lë jigjil lp. 2362, 
darë 16.11.1956 “Mbi mpgalixarar qhmoëpmpe oë lsi ialë oëjjik 
fitimi “ e lë teçalri lë lelil 13 rë qaj, qecija lga aqakbjerë e 
ldpwqhke qhniprëpmpe jmiaje s pegjiqrpsa npalë gjwiarëq që pperhit 
nëpiarëq kë 16 kaj 1992, ldëpqa Miliqrpia e Riliqë, Ksjrspëq, 

                                                 
511 Regjistrohel qi alërapë: Siëldep Ajiacia, Dpiral Mexili, Alija Iqkaiji, e Nask 
e Gaxjera Çasqhi, ilrejeirsajë qhoinrapë. 
512 Meoë beqikrapër Bahá'í beqmjlë oë Abpahaki, Kpiqhla, Zmpmaqrpi, Mmiqis, Bsda, 
Jexsqi dhe Mshakeri iqhil jajkërapë rë ljë Hwji rë terëk, anm këqseq rë qheljrë, 
dëpgiki i rë cijëte lë rmië, ëqhrë njeqë e ljë njali rë terëk dhe hiqrmpii “Pjalir rë 
Hwjir”, nëp r’i bëpë rë ljmhsp ljepëxikir ipijseqil e rij dhe nëp rë isjritsap afrëqirë 
kmpaje, ilrejeirsaje dhe qhniprëpmpe rë ppacëq ljepëxmpe, oëjjiki ipweqmp ëqhrë ai 
i nëpgarirjeq që ppsgëq nëp apdhjel e ljë citijixiki gjmbaj, slii dhe lë xhtijjik rë 
taxhdseqhëk. Njmhja e tsjjlerir rë Hwjir nëp ljepëxikil e enmiëq kmdeple, s 
xbsjsa nai kë qhskë qe ljëoild tjer kë napë lga Bahá’s’jjáh, i ciji ëqhrë jajkëqi i 
fsldir hwjlmp. “Mëqiker hwjlmpe” taxhdmjlë kiqimlil e npediiikir rë feqë. 
Narwpa qiliperiie e iëqaj feje, i jejml aqaj rë gjspkmjë idhrapë ldëp beqike rë 
tjera. 

http://www.bahai.com/ibahai/pag17.htm
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Tspixkir dhe Snmprir i dha kiparikil imkslirerir Bahai rë 
Shoinëpiqë, dsie s baxsap lë sqhrpikil e isjrir.  

Paq iëqaj, s lgpirël ljë qëpë bpigadaqh qhregrape këqikdhëlëqe ke 
këqseq rë apdhsp lga telde rë ldpwqhke, rë cijër ia behil edhe lë 
fqharpar kë rë rhejja, dsie kbëppirsp arje, qhneqh, lë iëkbë nëp r’s 
qhnajjsp felë qi ljepëxte rë isjrspëq, aqhrs edhe nmnsjjir rë 
rhjeqhrë. Në fsld rë tirir 1993, lskpi i pegjiqrpsap i alërapëte, iani 
qhifpën 9.700513. Smr, imkslireri Bahai ia 11 oapoe dhe rë nairël 12 
Aqakbje Shniprëpmpe jmiaje dhe, fajë iërwpe pexsjrarete, ksld rë 
haprmjë qrarsril e ter, ldaj i ia napaoirsp iëpieqël Kmkirerir 
Shrerëpmp nëp Ksjrer rë fijjmjë legmciarar nëp lëlqhipikil e 
kappëteqhjeq që baqhiënslikir, kbëqhrersp lë lelil 10 rë 
Ksqhrersrëq, nmp edhe lë fairil qe iw imkslirer ëqhrë raqhkë i 
hepqhëk lë qhmoëpilë qhoinrape. Nsi ieki rë bëjkë ke ljë beqik 
rë pi ferap, nmp jeki bpelda isjrspëq hiqrmpiie rë teldir. Raqri lë 
fjajë dsier qe i njmrëqml ipireper dhe qe lsi ia nelgeqa nëp 
lëlqhipikil e kappëteqhjeq që baqhiënslikir.  

Pëpafëpqiqhr lë rë ljëjrël imhë ke beqikil Bahai, kbëppirël edhe 
Dëqhkirapër e Jehmtair lë Shoinëpi. Në tiril 1920, imlgpegara 
teldmqi rë dëpgmjë kiqimlapë lë kbapë telder e Espmnëq, dsie s 
kbëqhrersp ipweqiqhr rei ekigpalrër oë e iiqhil nëpoafsap iërë 
beqik gjarë oëldpikir rë rwpe lë Shrerer e Baqhisapa rë Akepiiëq. 
Ppmragmliqrër e Watchtower Society oelë kjafr airitë lë imhël e 
kbperir Zmg, nmp is deqh rë nëpbajjeqhil ke isldëptëliel e ppenrë 
rë oetepiqë gjarë imhëq që baqhiikir rë Shoinëpiqë ke Irajilë, e 
qidmkmq, gjarë nsqhrikir gjepkal. Në tiril 1942, naq tdeijeq që 
Joseph Franklin Rutherford-ir dhe xgjedhjeq që Narhal Klmppir lë 
ipwe rë imlgpegarëq, Watchtower Society s nëphan ke pirke rë 
qhnejra, edhe fajë hanjeq që qhimjjëq Gajaad, fsliqimli i që cijëq 
iqhre nëpgarirja e kiqimlapëte nëp r’i qhnëpldapë ara lë kbapë 
bmrël. Kmlgpegara nëpfirmi lga nmjiriia e Denaprakelrir rë Shrerir 
rë ShBA-ve, e cila ishte fatmpire nëp ppirjel e jipiqë ferape lë bmrë, 
npa nëp nëphanjel e rë gjirha beqikete ferape, çia dm r’i 
ksldëqmlre ldëphwpjel lë telder espmniale, qigspiqhr edhe lë 
Shoinëpi, nmp, iërs, nmjiriia alriferape e napriqë imksliqre lë 
nsqhrer iqhre nelgeqë qepimxe nëp denëprikil e iëqaj mpgalixare lë 
vend. Kjm gjeldje tëqhripëqmher edhe kë qhskë naq nepqeisrikir 
                                                 
513 I. D. HOXHA, Refm Çanapi: Çanapeljrë, Tirana Toena, 2006, 361-382. 
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dhe qhipipjeq që njmrë rë imkslirerete dhe qhëpbikete ferape, lë 
vitin 1967.  

Që lga ajm imhë, edhe npmnagalda e dëqhkirapëte rë Jehmtair s 
xhtijjsa lë fqhehrëqi rë njmrë, e ldihksap edhe lga teçmpirë e iërij 
isjri oë e xhtijjml tenpikrapilë e ter rë anmqrsjjikir dhe 
npmqejirixkir lënëpkjer imlrairete ilditidsaje “depë kë depë” nëp 
nëphanjel e keqaxhir rë ter ferap. Dsie tenpsap ke qhskë isjdeq, 
ara ia dmjël ra çmjlë nëpnapa nslël e npmqejirixkir. Paq ipixëq oë 
nëqsal pegjiker e Espmnëq Lildmpe, Bureau for Democracy, Human 
Rights and Labor (Bdhpj), agjelcia e Denaprakelrir rë Shrerir, qhrmi 
kbëqhrerjel e qaj nëp ‘jëtixjer e peja ferape’ rë cijër is nëpteqhël 
ke tpsjj npmnagaldëq dhe npmqejirixkir lë telder iqh imksliqre514.  

Që lë tiril 1990 imlgpegara is piirhwe tenpikrapiqë që ter lë 
Shoinëpi, fajë kiqimlapëte rë apdhsp qidmkmq lga Irajia dhe, lë 
tiril 1992, dëqhkirapër e Jehmtair dsie s kbëqhrersp lë jigjil lr. 
2362, napaoirël iëpieqël nëp pegjiqrpikil e mpgalixarate rë rwpe 
npalë gjwiarate rë pperhete nëpiarëqe. Në iërë imhë rpalxicimli 
dhe rë nëqhrjejjsap, edhe dëqhkirapër e Jehmtair ia dmjël rë firmlil 
kiparikil e Miliqrpiqë që Riliqë, Ksjrspëq, Tspixkir dhe Sportit.  

Paq kiparikir rë jigjir nëp qhmoarar non profit, organizata u 
pegjiqrpsa npalë gjwiarëq që Tipalëq qi qhmoarë non profit. 
Ndpwqhiker lë qrarsr, rë diirsapa lga xgjepiki i mpgalixarëq, s 
napaoirël hepë naq hepe dhe s naqowpsal lë pegjiqrpil e nersonave 
jspidiië non profit npalë gjwiarëq që qhiajjëq që napë lë Tipalë. 
Smr, alërapër e Watchtower Society lë Shoinëpi jalë kë qhskë qe 
3.200. Dwepr e rwpe jalë rë hanspa nëp rë gjirhë ara oë jalë nagëxsap 
qi dëqhkirapë rë Jehmtair dhe nëp rë gjirhë rë ilrepeqsapir e rjepë. Ca 
imhë kë napë, iw beqik ferap s ts nëpbajjë aisxate rë qhrwnir, is 
gjwimhej qe dëqhkirapër e Jehmtair nm s bëlil npmqejirixëk rë 
kirspte, dsie s qhiairsap arwpe npmbjeke rë larwpëq eixiqrelciaje, 

                                                 
514 Në tiril 1998, qrpsirspa s fsoixsa ke ldëprikil e ljë denaprakelri rë pi npalë 
Bdhrl-që: Bureau for Democracy, Human Rights and. Ligji oë deipermi jildjel e 
iërij denaprakelri teldmqi oë iw rë dpejrmhej lga ljë akbaqadmp fsoinjmrë, i ciji 
lgapimhej ke neqë fsliqimle (officers) rë qeiperapiqë që qhrerir. Denaprakelri 
ksld rë iiqhre lga ljë agjelr rë teril lë rë gjirha akbaqadar akepiiale. Si 
ipwerap i napë i rij s ekëpsa Rmbepr A. Seinje. Nël isjdeqil e Office taxhdml rë 
haprmher elde qmr ljë panmpr tjermp kbi jipilë ferape nëp qecijil teld. Shih: 

 hrrn://ëëë.qrare.gmt/j/dpj/pjq/fq/2011/170635.hrk 
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depi arw qa lë diqa paqre i ialë qhrwpë dpejr terëtpaqjeq515. Kjo vuri 
lë jëtixje Miliqrpilë e Apqikir, e cija ldajmi çdm imlrair rë 
nëpfaoëqseqte rë iërij beqiki ke lvëlëqir bpelda kjediqete 
shkollore.  

Pëpnjaqja e padhëq iqhre isldëptëlia e iërij beqiki ferap ldaj 
derwpikir rë qhëpbikir sqhrapai nëp alërapër e ter, npmbjek oë s 
qhsa ke qhfsoixikil e iërij derwpiki qi naqmjë e alërapëqikir rë 
Shoinëpiqë lë NATO, ldëpimhë oë kberel hansp rë gjirha 
npmbjekariiar jidhsp ke rpalqfsximlil e gjaisr. Tali nëp rali lsi 
ia rë dhëla oë ijm imlgpegarë rë jerë lë npirje rë lëlqhipikir rë 
kappëteqhjeq ke qhreril. Pëpbëpja lskepiie e iërij gpsni ferap dhe 
imhëxgjarja e rij lë teld, ia bëjlë rë tëqhripë Kmkirerir qhrerëpmp 
nëp isjrer, oëldpikil isldëp nëp hanjel e legmciarate nëp 
lëlqhipikil e kappëteqhjeq, nëpjaqhrm iërs lgëpçil ke çëqhrje rë 
rijja qi pefsxiki i kjeiikir lë diqa paqre repanesriie oë ialë rë 
bëjlë ke rpalqfsximlil e gjaisr erj.. 

Gëjiki i gpsnete rë rjepa ferape lë teld, lsi e nëpjaqhrml fairil oë 
lë rë apdhkel rë napaoirel iëpieqa rë rjepa nëp lëlqhipikil e 
kappëteqhjete baqhiënslseqe, nmp ëqhrë e qigspr oë ksldëqia e 
gpsnete ferape nëp rë firsap nepqmlajireril jspidii citij dhe 
kbpmjrjel e mfpsap lga jigji nëp mpgalixarar non profit, e mbron 
qiqrekil qhoinrap lga çdm jjmj cëliki rë jipiqë ferape dhe dëqhkml 
qe qa rë nadmbiqhke jalë isfijrë e teldmqsp lga qiqreki i gapalcite 
isqhrerseqe rë haprsapa lë rë qhisapël lga Kmkiqimli i Veleciaq 
dhe lga Këqhijji i Espmnëq lë kbpmjrje rë jipiqë ferape terjaie dhe 
kolektive. 

                                                 
515 A. KADILLARI, I Testimoni di Geova alla conquista dell'Albania, “Palmpaka”, 18 
qhispr 2005 (Pëpirhiki lë irajiqhr lga Maldi Gsegsel e Capjm Dajj'Aqra) lë 
“Osservatorio dei Balcani”, 5 kapq 2005 
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4. 4. Magjia e Pepëldikir: ljë jigj qhoinrap nëp jipilë e beqikir 

 

Siç s nëpkeld kë japr, lë jalap rë tirir 1992, drejtuesit e 
Vëjjaxëpiqë Ulgjijjmpe qhfaoël qhoerëqikil e rwpe jidhsp ke 
nëpkbajrjel e npmjeirjigjir “Pëp imkslirerer dhe beqiker ferape” 
oë nm diqisrmhej aqm imhe516.  

Miratiki i iërij jigji dsiej ljë qrpehë e kipë nëp qhrwpjel e 
teldikete rë dmkmqdmqhke lë isadpil e pi isqhrerseq. Në rermp rë 
tirir 1992, s napaoir napa Këqhijjir rë Miliqrpate ljë npmjeirjigj “Pëp 
komunitetet fetare”517. Paq ljë diqisriki rë gjarë, iw npmnmxik, 
fijjikiqhr s kmdifiisa dhe s pedsirsa lë terëk qhrarë lele lga 
gjirhë ajm nëpkbajrje e hajjaiarsp dhe, kë tmlë, s hmo dmpë fape 
prej tij518. 

Që npej aqaj imhe, qiqreki qhoinrap, natapëqiqhr iëkbëlgsjjeq 
ipweleçe rë Këqhijjir rë Espmnëq, kmpi ljë irheqë rjerëp. 
Reimkaldiker e Kmkiqimlir rë Veleciaq, qiç e ieki rhëlë, qwlmlil 
nëpfqhipjel e iërij jigji gjarë haprikir rë Ksqhrersrëq që pe dhe nëp 
iërë s teldmq rë haprmhej ljë jigj i xaimlqhëk oë dm rë gapalrmlre 
jipilë ferape lë litej isqhrerseq. Paq qhnajjjeq që Ksqhrersrëq që 

                                                 
516 VUSH-i qhrpmlre qhoerëqikil qe dmiskelracimli i napaoirsp lë kiliqrpilë 
nëpiarëqe nëp rë firsap ljmhjel jspidiie rë iëqaj mpgalixare, iiqhre hskbsp dhe 
iqhil derwpsap ra napaoiqlil qëpiqh, nmp naq qhowprikir rë bëpë, iqhre hedhsp 
nmqhrë ke npereldikil qe Miliqrpia e isjrspëq lsi iiqhre aqljë rë dpejrë fipke 
nëp çëqhrjer ferape. Pmp, lë rë tëprerë, iëpieqa e qhrpsap lga “Bahá'í” dhe lga 
“Dëqhkirapër e Jehmtair” iqhre npalsap lga ijm kiliqrpi. Pëpbajjë iërij oëldpiki, 
nëpfaoëqseqir e VUSH-ir iëpisal r’s jenej qhnjegik dhe nëpgjigjia oë kmpël iqhre 
“...rë npiqlil depiqa rë kiparmhej jigji nëp imkslirerer ferape”, lë këlwpë oë 
iëpieqa e rwpe rë keppej lë qhowprik. Lerëp e hansp…cir 
517 Ky projeirjigj lsi s dëpgsa aqljëhepë nëp kiparik lë napjakelr nëp qhiai rë 
kalgëqite oë tiheqhil pe lë diqa diqnmxira rë rij, naqi bilil ldeqh ke rë dpejrar 
ljepëxmpe. Pëp iërë apqwe, s haprsa ljë rjerëp npmjeirjigj ke ldihkël e 
iëqhijjrapëte rë hsaj, i ciji nëpkbalre 28 lele. Kw s napaoir lë napjakelr dhe s 
miratua me 4-5 jalap 1993, naqi is bë ldmljë ldpwqhik i tmgëj lga diqa imkiqimle 
parlamentare. 
518 Në fijjik rë tirete lëlrëdhjerë, isp kbixmrëpmlre naqigspia kë e kadhe jidhsp 
me orientimet e shtetit shqiptar pëp ppegsjjikil e çëqhrjete ferape, nëpfaoëqseqir 
e VUSH-ir kbëqhreqlil ke fmpcë letmjël e nëpipahjeq dhe rë kiparikir lga ala e 
qhrerir. Pmp, aqm imhe, kipariki i Ksqhrersrëq dhe i lelir 10 rë qaj oë keppej ke 
kappëteqhjer e baqhiënslikir, iqhre elde i japgër: VËLLAZËRIA UNGJILLORE E 

SHQIPËRISË, Lerëp e hansp…cir. 
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tirir 1998 dhe hwpjeq që qaj lë fsoi lë tiril 1999, jigji “Pëp 
kappëdhëlier ke imkslirerer ferape” s tjepëqsa qi i njmrë, naqi i 
iiqhre rë gjirha kjerer e letmjqhke nëp rë tëlë lë xbarik gjirhë 
ç’napaqhiimhej lë Ksqhrersrë: ljë jegjiqjacimn i negociuar me 
imkslirerer ferape, i ciji dm rë gjelre xbarik lënëpkjer 
kappëteqhjete rë teçalra. 

Patapëqiqhr iërij teldiki, telder nepëldikmpe iëkbëlgsjlil oë 
qiqreki qhoinrap rë slifmpkmhej ke qiqreker e teldete rë rjepa rë 
Lildjeq, oë iiqhil iajsap nëptmjël e dekmipacite qmciajiqre. Këqhijji 
i Espmnëq, lënëpkjer Kmkiqimlir rë Veleciaq, iëpimlre lë këlwpë 
rë taxhdseqhke rë haprmhej ljë npmjeirjigj kbi jipilë ferape dhe 
kappëdhëlier e ldëpqjejja ke qhreril519, i ciji e na dpirël terëk lë 
muajin shtator 2009, isp is dëpgsa nëp ljë qhowprik napanpai 
imkslirerete ferape lga Kmkireri qhrerëpmp nëp isjrer520. Komiteti 
ëqhrë i qhrwpë ra kappë ljë liqkë rë rijjë, qi nëpgjigje ldaj 
napaqhiiikete isqhrerseqe nëp teldmqjel e kappëdhëliete ke 
imkslirerer e këdha ferape, qi dhe i ldiisap lga teldiki i Kmqmtëq 
dhe Maoedmliqë nëp haprikil e jigjete, bpelda tirete 2006-2008, 
lë kbpmjrje rë jipiqë ferape, dsie is dmpëxsap iëqhrs qhrwrjeq që 
fmprë rë Kmkiqimlir rë Veleciaq521. 

Meoë edhe iw npmjeirjigj lsi s npexalrsa hansp, nmp u ndoq rruga 
e kappëteqhjete baqhiënslseqe, ljë npej rë cijate s lëlqhipsa ke 
VUSH-il, e qhmhik rë apqweqhke rë alajixmjkë fairer nëp rë 
isnrsap lëqe nëpkbajrja e qaj nëpnsrher ke appirjer e 
depiiërsqhke dhe lë iqhre e letmjqhke ijm nëp qiqrekil jspidii 
shoinrap, anm ieki rë bëjkë ke ljë eiqnepikelr rë padhëq rë 

                                                 
519 Në tiril 2005, naq kappëteqhjeq që lëlqhipsap ke iiqhël iarmjiie, ipwerapi i 
nëpimhqhëk i Kmkiqimlir qhrerëpmp nëp kappëdhëlier ke imkslirerer ferape, 
deijapmlre lë ljë ilreptiqrë qe iqhre i letmjqhëk dhe i naqhkalgqhëk kipariki i 
ljë jigji nëp jipilë ferape. Shih: Kpwerapi i imkiqimlir qhrerëpmp nëp isjrer:”Gari 
jigji nëp beqiker ferape”, “Panorama”, 10 qhispr 2005. 
520 Projekti, Draft Law on Freedom of Religion and Mutual Relations with the 
State, i nëpier tirir 2008. Që lga ajm imhë, ia gjaqa rë kmq jerë kappë kë lë 
diqisrik. Teiqri i njmrë ksld rë imlqsjrmher on line: 
http:/legislationline.org/documents/id/16297 
521; Pëp Kmqmtël qhih: On Freedom of religion in Kosovo, Law nr. 02/L-31, 13 July 
2006 http://licodu.cois.it/6/view ; nëp Maoedmlilë, qhih: Ligj nëp gjeldjel 
jspidiie rë iiqhëq, baqhiëqiqë ferape dhe gpsnir ferap. Darë, 20.10. 2007, “Gaxera 
Zwprape e Rensbjiiëq që Maoedmliqë”, lp. 113, http://licodu.cois.it/434/view  

http://licodu.cois.it/6/view
http://licodu.cois.it/434/view
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jegjiqjacimlir anm ljë qhekbsjj rjerëp imjmlixiki jspidiim-politik, 
çia Këqhijji i Espmnëq e ia fmpr nëp xekëp. 

Në lelil 1 rë npmjeirjigjir, rhsher qe iw jigj s dpejrmher iarëp 
komuniteteve tradiciolaje ferape lë teld, nmp, qiç dm rë qhmhik, ai 
qhrwher rë ppmië rë gjirha npmbjekariiar jidhsp ke sqhrpikil e 
beqikir ferap. Ëqhrë e oaprë qe iërij jigji, raqhkë, i ia iajsap imha jm 
terëk nëp qhiai rë fipkmqjeq që kappëteqhjete baqhiënslseqe 
(nëp kë renëp, rali lsi bëher fjajë kë nëp iarëp, nmp nëp neqë 
imkslirere ferape), nmp edhe nëp fairil qe imlcenri i beqikete 
rpadicimlaje lë teld ëqhrë piqhowprsap, naqi ldëp rm padhirer edhe 
VUSH-i, i npaliqhëk lë Shoinëpi oë lë tirer e napa rë rerëoildëq. 
Kjo na shtwl rë qhrpmjkë nwerjel qe ç’napakerpa dshel kappë 
napaqwqh nëp r’i hansp ppsgë kappëteqhjete baqhiënslseqe ke ljë 
imkslirerer ferap? Ks ldpwqhml nëpkbajrja e lmpkate rë 
kappëteqhjeq që lëlqhipsap lga ç’napaqhiiml npmjeirjigji? Dhe që 
fsldi, lë ç’panmpr jalë lmpkar e daimpdëqiqë oë gëxmjlë kbpmjrje 
ldëpimkbërape ke lmpkar jigjmpe? Pwerje rë rijja lsi gjejlë 
nëpgjigje, e kegjirharë rë rëpheo tëkeldjel nëpisfixiki nëp repkar 
komunitet fetar, grup dhe grumbullim ke iapairep ferap nëp rë 
cijil lë lelil 2 rë jigjit thuhet se ljë komunitet fetar nëpbëher lga 
rëpëqia e beqikrapëte oë sqhrpmjlë tenpikrapilë e rwpe ferape qinaq 
ljë ppegsjji ferap, lë peqneir rë lmpkate, napikete dhe ialmlete 
rë imkslirerir dhe oë kappil njeqë lë jerël dhe kiqimlil e rij. Një 
komunitet dajjmher nëp iapairepil e rij hiqrmpii dhe reppirmpiaj. 
Kmkslireri ferap ia rë dpejrë r’i iëpimjë Ilqrirsrir rë qhrerir nëp 
çëqhrjer ferape, rë lëlqhipsajë kappëteqhjer, oë kiparmhel lga 
Këqhijji i Miliqrpate. Kmkslirerer pegjiqrpmhel lë pegjiqrpil e 
komuniteteve apo grupeve fetare.  

Një grup fetar ëqhrë baqhiëqia e ilditidëte ferapë, oë sqhrpmjlë 
tenpikrapilë e rwpe ferape qinaq ljë ppegsjji ferap dhe oë kappil 
njeqë lë jerël dhe kiqimlil e iërij gpsni. Një gpsn ferap ia rë dpejrë 
rë pegjiqrpmher lë Regjiqrpil nëp imkslirerer anm gpsner ferape.  

Grupimet fetare jalë fmpka baqhiënsliki anm mpgalixiki keq 
imkslirerete anm gpsnete ferape, psajlë nepqmlajireril e rwpe 
jspidii rë firsap kë napë. Gpsniker pegjiqrpmhel qi rë rijjë lë 
regjistrin e komunitetit fetap. Një mpgalixarë ferape, qinaq jigjir lë 
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fsoi, ëqhrë ljë repk i nëpgjirhqhëk oë s pefepmher imkslirerete 
fetare, grupeve fetare dhe fondacioneve fetare 522. 

E nakë rë sdhëq r’i qijjlik rë njmra iërm nëpisfixike, qenqe, qadm oë 
rë qrëphmjjsapa e hepë-hepë rë kjegsjjra, qidmomfrë rë jëlë rë 
isnrmqh qe imkslirerer, gpsner anm mpgalixarar ferape gëxmjlë rë 
dpejra rë bapabapra nëp lëlqhipikil e kappëteqhjete, gjë oë e bël 
rë renëpr jigjil nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete legmcseqe, oë 
taxhdml rë jerë lë fsoi. 

Pavapëqiqhr iëqaj, jigji qjejj dw piqi rë pëldëqiqhke: ‘Regjiqrpil e 
imkslirerete ferape’ dhe ‘Ilqrirsril qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape’, 
fajë rë cijate, qiç dm rë qhmhik lë tijik, jegjiqjacimli qhoinrap dm rë 
nëqmjë ljë ldpwqhik rhejbëqmp jidhsp ke çëqhrjel e kappëdhëliete 
ke imkslirerer ferape dhe sqhrpikil e beqikir, dsie s napanpipë 
iëqhrs, lgëpçete pperh isqhrerseqhkëpiqë. Pm aqhrs, leli 2 
qhnajmq ljë tiximl rë gjepë dhe njeispi lë rpajrikil e çëqhrjeq që 
feqë. Një nëpnslik i rijjë imlcenrsaj, i rhejjsap depi lë këlwpël e 
qrpsirspikir dhe rë sqhrpikir rë beqikir ferap, ëqhrë i naljmhsp nëp 
jigjer alajmge rë kiparsapa lë Kmqmtë dhe Maoedmli, çia rpegml 
qhiajjël e japrë rë njeispiqë që qiqrekir qhoinrap jidhsp ke 
ppegsjjikil jspidii rë çëqhrjete ferape523. 

Projeirjigji qwlml rë kbpmjë jipilë terjaie dhe imjeirite nëp 
çëqhrjer ferape lë nëpnsrhje ke lmpkar isqhrerseqe 
ldëpimkbërape dhe ke jigjer e qhrerir, dsie i gapalrsap qecijir 
jipilë e xgjedhjeq që beqikir, rë sqhrpikir rë rij, rë cejebpikir rë 
riteve fetare teçkaq anm baqhië ke rë rjepër na fapë nelgeqe oë i 
bspml lga lmpkar nelaje, nëpteç paqrete isp bie ldeqh ke peldil 
dhe qigspilë nsbjiie, ke kbpmjrjel e kjediqir, rë qhëlderir, rë 
kmpajir dhe rë dpejrate rë rë rperëte. E ljëjra kbpmjrje i pexeptmher 
ushtrikir imjeirit rë beqikir, nepqmlate jspidiië ferapë qi dhe rë 
gjirhë arwpe oë xhtijjmjlë tenpikrapi ferape, edsiarite dhe 
bakipëqie, dsie xbarsap iëqhrs napiker e bapaxiqë dhe jm arm 
diqipikilseqe, peqneiril e ldëpqjejjë, natapëqilë e qecijir dhe 
parimin e baqhiënslikir lë ilrepeq rë rë gjirhëte (leli 3)524. Bëher 

                                                 
522 Dpafr Lau ml Fpeedmk mf Rejigiml…cir. 
523 Pëp Kmqmtël, qhih: On Freedom of religion in Kosovo, cit. ; nëp Maoedmlilë, 
shih: Ligj nëp gjeldjel jspidiie rë iiqhëq…cir. 
524 Të ljëjrar napike kbpmhel lë fmpkë rë derajsap lga jigji, qi lë Kmqmtë aqhrs 
dhe Maqedoni. Ibidem.. 
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fjajë nëp ljë jiqrë nimliepe lë jjmjil e qaj, nëp ljë reiqr, rhsajqe rë 
naqhmo lë çëqhrje rë jipite dhe rë rë dpejrate oë i gjejkë rë 
qhnëpldapa gjirhaldej lë lmpkar e iërij qiqreki, nmp oë, lë rë 
tëprerë, lsi mfpml aqgjë rë pe jidhsp ke kbpmjrjel e jipiqë ferape 
dhe rë ldëpgjegjeq. Pëpisldpaxi, jiqriki i gjarë dhe i nëqhrjejjsap e 
tëqhripëqml kë qhskë xbarikil e rij. 

Pikat 1-3 rë lelir 4, oë keppel ke xbarseqhkëpilë e jigjir, qwlmjlë 
ra qhrpijlë fsoilë tenpseqe rë iërij jigji edhe kbi owrerapër 
qhoinrapë jaqhrë teldir dhe ilqrirscimler e rwpe ferape arje, ke 
oëjjik oë rë appijlë rë ljëjrar pexsjrare qi ke lëlqhipikil e 
kappëteqhjete baqhiënslseqe ke imkslireril Beiraqhial dhe 
VUSH-il, rë terëdijqhëk oë diqa imkslirere ferape lë Shoinëpi, e 
qhrpijlë tenpikrapilë e rwpe, qidmkmq nëpgjarë Bajjialir 
Pepëldikmp. Në njeqël e dwrë rë lelir 4, niiar 4 dhe 5, janil 
gapalci nëp peqneirikil e lmpkate isqhrerseqe jidhsp ke 
kappëteqhjer keq qhrerir dhe imkslirerete fetare525 qi dhe rë 
diljirerir rë nepqmlir na dajjik feje dhe bildjeje terjaie, nëp 
kbpmjrjel e njspajixkir ferap dhe rë jaicirerir lë ljë ijikë 
hapkmlie keq ilqrirscimlete nsbjiie dhe ferape, lë kbpmjrje rë rë 
dpejrate ljepëxmpe dhe rë jipiqë (leli 5)526. 

Në lelil 7 rë rij, npmjeirjigji gapalrml rë dpejrël e sqhrpikir rë 
jipiqë ferape lënëpkjer njeqëkappjeq lë ljë mpgalixarë ferape, lë 
sqhrpikil e tenpikrapite rë isjrir, lë ksldëqilë e npediiikir rë 
feqë, lë edsiikil e fëkijëte lë fpwkël e feqë dhe lë ksldëqilë 
nëp rë kappë njeqë lë airitirerer oë mpgalixml isjri edhe lë litej 
ldëpimkbërap, gjirhljë lë nëpnsrhje ke jigjer lë fsoi. Në baxë rë 
lelir 8 rë npmjeirjigjir, s gapalrmher jipia e feqë dhe e ldëpgjegjeq rë 
gjirhë owrerapëte qhoinrapë dhe rë hsaj qi dhe arwpe na qhrerëqi oë 
ldmdhel lë reppirmpil qhoinrap. Kpahaq iëqaj, leli 9 rpajrml jipilë 
legarite rë feqë, dsie qigspsap qe aqisqh lsi ksld rë derwpmher rë 
tenpmjë isldëp bildjete rë tera ferape anm rë ldëpgjegjeq qi dhe 

                                                 
525 Neli 4. 5. “Agpeekelrq qigled berueel penpeqelrariteq mf pejigimsq 
communities and the Council of Ministers, ratified by the Assembly according to 
Article 10/5 of the Constirsriml, kaw lmr cmlrail npmtiqimlq ëhich timjare rhe 
fpeedmk mf pejigiml, ald/mp ëhich cmlrail diqcpikilarimlq aq npmtided fmp il 
Apricje 2/2, 3 mf rhiq jau.”. 
526 Sinaq lelir 6 rë npmjeir jigjir, najër dm rë nëpfaoëqmhel, lga ljëpa alë, litejer 
kë rë japra rë mpgalete qhrerëpmpe dhe lga ala rjerëp, qsbjeirer e xgjedhsap lë 
jipi rë njmrë lga imkslirerer ferape. 
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lsi ksld rë nelgmher rë qhnajjë nëpiarëqilë e ter ferape, omfrë 
individualisht, kolektivisht, privatisht apo publikisht, duke e 
derwpsap rë qijjer dhe rë ipwejë tenpike oë diqipikilmjlë ilditidil 
anm gpsne nepqmlaqh nëp qhiai rë beqikir ferap. 

Aqisqh lsi ksld rë diqipikilmher, rë npitijegjmher, rë derwpmher 
rë heoë dmpë lga qhëpbiker ferape anm rë qhrpëlgmher rë kappë 
njeqë, na tsjjleril e ter, lë cepekmlirë ferape, lë pire anm rë 
bermher kbi felë e ter dhe ao kë renëp rë derwpmher rë xbsjmjë 
bindjet e tija fetare527. Lidhsp ke iërë, tjel, nm ashtu, shqyrtimi i 
dhëlë kë japr. 

Gjirhqeqi, jipia ferape ljeh diqa isfij lë baxë rë jigjir nëp kbpmjrjel e 
qigspiqë dhe rë peldir nsbjii, rë rë dpejrate rhekejmpe kmpaje dhe 
qhmoëpmpe dhe jipiqë që rë rperëte. Gapalrmher ksldëqia e pefsxikir 
rë qhëpbikir sqhrapai, dsie e xëteldëqsap arë ke qhëpbike rë rjepa 
ajreplarite, naqi rë jerë napaoirsp ljë ceprifiiarë oë tëprerml 
nëpiarëqilë ferape (leli 10). Ëqhrë diqi i naoaprë fari i iëqaj lmpke, 
nëpdepiqa derwpiki nëp ipwepjel e qhëpbikir sqhrapai ëqhrë 
shfuqizuap. Ssbjeirete oë jermjlë lë ilqrirscimle rë kbwjjspa anm 
rë ldapa qi: qniraje, bspgje, sqhrpi erj., s dsher gapalrsap ksldëqia 
e npairiiikir rë isjrir (leli 11)528 dhe qeciji ia rë dpejrë rë 
kbëqhreqë filalciapiqhr mpgalixarël ferape që cijëq i nëpier qi dhe 
ilqrirscimler bakipëqe anm rë kappë ldihkë filalciape npej rwpe.  

Kanirsjji i rperë i jigjir s isqhrmher kappëdhëliete keq shtetit dhe 
organizatave fetare dhe garanton ndarjen e tyre prej shtetit. Shteti 
ëqhrë i naalqhëk, ljeh bapaxilë dhe natapëqilë e ryre, pasi nuk ka 
aqljë fe qhrerëpmpe, ldaj lsi ksld rë ierë npitijegje rë teçalra nëp 

                                                 
527 Mbpmjrja e jipiqë legarite rë feqë ëqhrë ljë rinap i nëpbaqhiër nëp rë gjirha 
jegjiqjacimler e teldete rë Espmnëq jildmpe oë dsher r’s qigspmjlë kbpojtjen e 
letmjqhke ljë lskpi rë tmgëj owrerapëqh jm beqikrapë, nmp kbi rë gjirha r’s 
napanpijlë dsispite oë qhfaoil kslgeqë rmjepalce ferape, omfrë edhe lël 
npeqimlil e sqhrpsap lga arm beqike ferape oë dsal kedmekmq ra qhrmjlë lskpil 
e ldjeiëqte rë rwpe. Pëp paqril e Rensbjiiëq çeie, qhih: O qtmbmdě lábmželqiéhm 
twxlálí a nmqratelí cípití a lábmželqiých qnmječlmqrí a m xkělě lěirepých 
xáimlů, 3/2002 Sb. ZÁKON xe dle 27. jiqrmnads 2001 -Zkěla: 4/2003 Sb. 
http://licodu.cois.it/41/view; Per la Lituania Rejigilių beldpsmkelių ip beldpijų, 
I-1057- Data: 2006 12 12-Kajba: Lierstių; http://licodu.cois.it/75/view;  
528 Lidhsp ke kbëqhrerjel ferape nëp alërapër e sqhrpiqë, qhih: Pëp qrarsqil e 
sqhrapaisr rë fmpcate rë apkarmqspa rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë. Ligji nr.9210, 
darë 23.3.2004, http://licodu.cois.it/581/view;  

http://licodu.cois.it/41/view
http://licodu.cois.it/75/view
http://licodu.cois.it/581/view
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aqljëpël npej rwpe lga ala e qhrerir. Shreri lsi dsher rë ldëphwjë 
lë nslër e bpeldqhke rë imkslirerir anm rë gpsnete ferape dhe aq 
rë ldiimjë lë xgjedhjer e rwpe, ekëpiket apo shkarkimet e 
fsliqimlapëte ferapë e ao kë nai lë ipijikil e qrpsirspate rë 
bpeldqhke rë mpgalixarate ferape. Kërm rë fsldir dsher r’i 
edsimjlë fëkijër lë nëpnsrhje ke diqnmxirar qhrerëpmpe, qa i raiml 
formimit shkollor529. Kërs, gjel gapalci edhe jipia e mbledhjes dhe 
e mpgalixikir ferap, isfijrë e që cijëq nëpcairmhel terëk lë paqrer e 
napaqhiisapa ke jigj, qinaq qraldapdete ldëpimkbërape, lë 
kbpmjrje rë qigspiqë nsbjiie, rë qhëlderir, rë rë dpejrate rhekejmpe 
kmpaje nsbjiie qi dhe lë peqneir rë jipiqë që rë rperëte. Në paqr 
kmqkappëteqhjeqh jidhsp ke iërm çëqhrje, imkslirerer ferape 
dsher r’i dpejrmhel elrir “Ilqrirsri qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape” 
anm r’i janil xgjidhje npmbjekir dsie is pefepsap kappëteqhjete rë 
lëlqhipsapa keq qhrerir dhe imkslireteve fetare (neni 13). 

“Ilqrirsri qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape”530 oë nëpbël ljë npej piqite 
rë iërij jigji, ëqhrë rhekejsap lga Këqhijji i Miliqrpate dhe ia nëp 
derwpë rë baqhiëpeldmjë kappëdhëlier keq qhrerir dhe 
mpgalixarate ferape, qi dhe r’s janë xgjidhje npmbjekete oë ksld rë 
bspmjlë lga iërm kappëdhëlie. Kw dsher rë jerë ljë ilqrirsr i 
natapsp oë, ke alë rë iërij jigji, firml nepqmlajireril jspidii. 

                                                 
529 Neli 13. 4. “The state may provide material assistance for healthcare activities, 
education, charity and social services offered by religious organizations, 
npmtided rhar qsch qepticeq ape npmtided ëirhmsr diqcpikilariml ml rhe napr mf 
rhe pejigimsq mpgalixariml ëirh pegapdq rm lmr mljw rhe fpeedmk mf pejigiml bsr all 
the aspects of fundamental freedoms and rights”. 13. 5. ”Religious organizations 
may perform functions related to the family, children and their upbringing or 
edscariml il cmknjialce ëirh rhiq jaë. Ssch fslcrimlq qhajj il lm caqe be 
performed avoiding respective legislation and services provided by the 
authorized state bodies”. 

 530 Neni 14. State Institution on Religious Affairs 1. ”A state institution on 
pejigimsq affaipq qhajj be eqrabjiqhed fmp cmmpdilarilg rhe pejarimlq berëeel rhe 
state and the religimsq mpgalixarimlq aq ëejj aq fmp fmjjmëilg sn ml iqqseq rhar kaw 
apiqe fpmk qsch pejarimlq” 2. ”The state institution on religious affairs is an 
ildeneldelr ilqrirsriml ëhich qhajj acosipe jegaj nepqmlajirw rhpmsgh rhiq jaë ald 
be established at the Council of Ministers”. 3. ”Duties, composition, 
organizational structure and the regulation on the functioning of the State 
Ilqrirsriml ml Rejigimsq Affaipq qhajj be annpmted ëirh a deciqiml mf rhe Cmslcij mf 
Ministers.” Pm aqhrs, Kmkireri i qhrerir nëp isjrer ia rë dpejrë r’s iëpimjë 
imkslirerete ferape, nëp oëjjike qrariqriimpe, rë dhëla rë ldpwqhke nëp alërapër 
e tyre, (neni 23). 
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Derwpar, nëpbëpja, qrpsirspa mpgalixseqe dhe ppegsjjmpja e 
fsliqimlikir rë ilqrirsrir dsher rë kiparmhel lga Këqhijji i 
Miliqrpate lë baxë rë lelir 14 rë iërij npmjeirjigji.  

Ppa, rë ipijmher nëpqhrwnja oë Ilqrirsri ëqhrë ljë qrpsirspë e 
ldpwqhke lga Kmkireri nëp kappëdhëlier ke isjrer, edhe nqe 
dajjiki keq derwpate oë dsher rë sqhrpmjë qeciji, lsi dej qhskë 
oaprë, dsie oelë qe ia kbiteldmqje rë qhneqhrë imknerelcaqh, 
ldëpimhë oë ç’kberer, i raiml Kmkirerir, lëqe lsi nm qhimher dpejr 
qhipipjeq që njmrë rë rij. Dsier qiisp iw npmjeirjigj qwlml ra 
qhldëppmjë Ilqrirsril lë ljë qrpsirspë “qi najë e rperë” mes qetepiqë 
dhe imkslirerete ferape, ljë jjmj authority, oë ia pmjil e 
kbiiëowpëqir dhe rë ldëpkjerëqir keq najëte. Një ide e rijjë rë 
nëpfmpcmher kë qhskë gjarë qhowprikir rë lelete lë tijik.  

Këqhrs, qinaq lelir 15, ksld rë lëlqhipshel kappëteqhje keq 
Këqhijjir rë Miliqrpate dhe imkslirerete ferape, lëqe ljë gpsn 
ferap iëpiml oë r’i ljiher qrarsqi i imkslirerir ferap, qinaq 
iëpieqate oë napaqhiimhel lë lelil 31. Mappëteqhja ppegsjjml 
kappëdhëlier e mpgalixarate ferape ke qhreril, dsie npmkmtsap 
baqhiënslikil lë rë kipë rë rë gjirhëte, lë ilrepeq rë teldir dhe 
lë kbpmjrje rë jipite dhe rë rë dpejrate rhekejmpe rë owrerapëte, 
dsie napaldajsap celikil e ilrepeqate rë rë rperëte, nmp, gjirhqeqi, 
kberer e naoaprë lëqe ëqhrë Ilqrirsri i pi oë legmciml iërë 
kappëteqhje anm ijm derwpë i raiml Kmkirerir nëp isjrer qi dhe lsi 
isnrmher fari i kappëteqhjete rë lëlqhipsapa raqhkë. 

Sidmomfrë, qi imkslireri ferap oë ia firsap nepqmlajireril jspidii lë 
baxë rë npmjeirjigjir, aqhrs edhe qhreri ksld rë iëpimjlë haprikil e 
ljë kappëteqhjeje baqhiënsliki. Lejmher lëlqhipiki, omfrë edhe i 
nëpimhqhëk, i kappëteqhjete jidhsp ke ljë çëqhrje rë cairsap oë 
npei kë qhskë qe ljë beqik ferap, çia ksld rë jerë edhe isfixiki i 
tenpikrapiqë që rwpe. Refsxiki i najëq nsbjiie nëp lëlqhipikil e 
mappëteqhjeq iëpiml apqwerik dsie is pefepsap 
isqhrerseqhkëpiqë, jigjqhkëpiqë anm derwpikete filalciape, lë 
kbpmjrje rë ilrepeqate rë qhrerir. Kw pefsxik ksld rë hidher nmqhrë 
lga imkslireri ferap bpelda rpidhjerë dirëqh lga qhnajjja e 
teldikir (leli 15). Nëlqhipiki i kappëteqhjete ke imkslirerer 
ferape baxmher lë lelil 16 rë npmjeirjigjir, i ciji napaqhiiml 
dmpëxikil e ljë iëpieqe rë apgskelrsap dhe napaoirjel e ljë 
npmnmxiki npalë Ilqrirsrir qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape lga 
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nëpfaoëqseqi i imkslirerir rë ilrepeqsap. Paq ljë qhowpriki 
napanpai, tijmher ke kiparikil e npmjeirir rë kappëteqhjeq, i ciji 
dsher ipwep bpelda rpidhjerë dirëqh, lga napaoirja e iëpieqëq. 
Nëlqhipiki i kappëteqhjeq, ksld rë irheher kbpanqhr lga 
ilqrirsri nëp nanëpnsrhqhkëpi ke Ksqhrersrël dhe ke jigjil 
nëpiarëq. Paqi rë ierë ipwep qhowpriker e paqrir, Ilqrirsri qhrerëpmp 
nëp çëqhrjer ferape ia dëpgml iëpieqël dhe npmnmxikil e npmjeirir, 
Këqhijjir rë Miliqrpate, i ciji naqi ra ierë qhowprsap, lë dpirël e 
nenit 15, e miraton ose e hedh poshrë ke alë rë ljë teldiki rë 
apgskelrsap, jm kë tmlë qe 90 dirë lga napaoirja e iëpieqëq. Neli 
15 jë rë isnrmqh oë Ilqrirsri ldëphwl lë imknerelcar e Kmkirerir, 
kegjirharë kberer e naoaprë qe lë cijël qeji ipwhel iërm npmcedspa 
dhe lëqe ia imlrpadiira keq najëte. 

Ksp kappëteqhja kiparmher, Këqhijji i Miliqrpate ia dëpgml 
faqhiisjjil Ilqrirsrir nëp ra fsrsp lë xbarik. Rarifiiiki i 
kappëteqhjeq ke imkslirerer ferape bëher lë baxë rë lelir 17 rë 
npmjeirjigjir, i ciji napaqhiiml kiparikil e ljë jigji lga qhskica e 
alërapëte rë npaliqhëk lë qealcë napjakelrape, lë nëpnsrhje ke 
procedurat e parashikuara nga rregullorja e parlamentit. 

Baqhiënsliki ke imkslirerer ferape, jidher ke dirër e feqrate rë 
isjrir, rë cijar nëpcairmhel lë baxë rë lelir 18 rë jigjir; ke 
celebrimin dhe zgjidhjen e martesave (neni 19); me edukimin, edhe 
ferap, rë rë kirspte, i ciji dsher rë bëher lë peqneir rë rë dpejrate 
ljepëxmpe dhe rë tjepate dekmipariie; ke këqikil e feqë lë 
shkollat publike (neni 20). 

Neni 21 i projektligjit rregullon veppikrapilë qhmoëpmpe lë fsqhël 
eimlmkiie, edsiarite dhe qhëlderëqmpe, nëpfqhipë ipijikil e 
qhëpbikete qhmoëpmpe dhe rë qhmoarate bakipëqe, qinaq lmpkate 
lë fsoi (leli 22). Pm aqhrs, jejmher jipia e qhnpehjeq dhe e dpejra nëp 
ilfmpkik, omfrë lga kjerer e ilfmpkikir nsbjii, omfrë lga arm rë 
mfpsapa lga imkslirerer ferape, gjirhljë lë nëpnsrhje ke jigjer 
nëpiarëqe. Pëpkbajrja e keqaxhete oë nëpcijjel ke alë rë kjerete 
rë imksliiikir nsbjii, lsi dsher rë ierë qiljaje oë dhslmjlë 
peldil isqhrerseq, rmjepalcël ferape anm rë diqipikilmjë nepqmlar 
mqe mpgalixarar e rjepa ferape, dsie lvirsp nëpnjaqje ldëpferape. 
Kërs, qhrpmher edhe çëqhrja e pegjiqrpikir rë nmnsjjqiqë lë baxë rë 
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nëpiarëqiqë ferape, oë imhër e fsldir ia lgjajjsp jm nai nmjekiia lë 
vend531. 

Neni 14 parashiiml kbpmjrje rë teçalrë nëp gmdilar e isjrir oë 
imlqidepmhel rë qheljra. Asrmpirerer qhrerëpmpe lsi ksld rë 
ldëphwjlë lë rm, nëpteç paqrete rë napaqhiisapa ke jigj, qi nëp 
qhekbsjj lë paqril e xbarikir rë ljë teldiki gjwiare, lë 
nëpkbsqhje rë ljë teldiki eixeisrit anm lël ppexiisl e ljë 
iëpcëliki aisr. Shreri gapalrml, gjirhaqhrs, nëpdmpikil e 
hanëqipate nsbjiie nëp teldmqjel e qeldete rë isjrir, isp 
npmcedspar ldjeiil ppsgël jigjmpe, dsie iëpisap kiparikil e 
Këqhijjir teldmp rë imkslate anm baqhiite qi dhe rë Këqhijjir rë 
reppirmpir rë Rensbjiiëq që Shoinëpiqë, naqi rë jerë dhëlë që napi 
nëjoiki lga Ilqrirsri qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape532. Pika e fundit e 
lelir 24 nmhml qe npmjeirer nëp ldëprikil e gmdilate rë isjrir dhe 
nëp peqraspikil e rwpe dsher r’s nëpkbahel rpadirate dhe 
apiireirspëq që gmdilate rë isjrir rë lgpirspa kbi reppirmpil 
qhoinrap, dsie qhkalgsp iëqhrs ppexiisl e nëphanjeq që 
‘imjmlixikir apiireirspmp’ lë teld, oë ksld rë qhfaoer baqhië ke 
rpadirël e gmdilate rë isjrir rë teldete filalcseqe rë iërwpe 

                                                 
531 Veldiki nëp rë nëpfqhipë lë fmpksjapil e pegjiqrpikir rë tirir 2011 diqa nwerje 
rpmç jidhsp ke nëpiarëqilë ferape dhe erliie rë nepqmlate rë ilreptiqrsap, ia 
ldexsp debar qi lë qhrwn, aqhrs dhe lë kbapë teldil. Ndëpimhë oë diqa 
kbëqhreqlil idelë nm tenpmhej iëqhrs, nëp rë pegjiqrpsap kilmpirerer, njeqa rjerëp 
i këqhmlil ideqë qe nm qhiejeqhil rë dpejrar isqhrerseqe kbi npitarëqilë, jipilë 
ferape dhe rë ldëpgjegjeq, na fmjsp iërs nëp naksldëqilë e tepifiiikir rë rë 
dhëlate rë kbjedhspa. Shih: N. BAZE, Leia i Papë, fipkërapi i 20 000 isldëp 
pegjiqrpikir rë nmnsjjqiqë, TemA on line, 16 prill 

2011,.http://www.gazetatema.net/web/2011/04/16/leka-i-pare-firmetari-i-20-
000-kunder-regjistrimit-te-popullsise/; (ultimo accesso 28.05.2012) Regjistrimi 
kbi baxa erliie dm rë ppiqë aprificiajiqhr lskpil e kilmpirerir, Gazeta 
ShqipMedia, 21 prill 2011,   
http:/www.shqipmedia.info/portal/2011/07/regjistrimi-mbi-baza-etnike-do-te-
rrise-artificialisht-numrin-e-minoritetit/ (klikimi i fundit 28.05.2012); G. CIMBALO, 
Paoja ferape, dhsparë e qhoinrapëte Espmnëq, “Sheisjji”, 23/02/2010, qmr lë: 
Shoinëpi.cmk,  http://www.shqiperia.com/lajme/lajm/nr/7128/Paqja-fetare-
dhurate-e-shqiptareve-Europes (klikimi i fundit 28.05.2012).  
532 Kjm lmpkë jigjmpe i pefepmher hanraxi jigjir lp. 9048, darë 2003/07/04 “Mbi 
rpaqhëgikilë isjrspmpe”. 

http://www.gazetatema.net/web/2011/04/16/leka-i-pare-firmetari-i-20-000-kunder-regjistrimit-te-popullsise/
http://www.gazetatema.net/web/2011/04/16/leka-i-pare-firmetari-i-20-000-kunder-regjistrimit-te-popullsise/
http://www.shqipmedia.info/portal/2011/07/regjistrimi-mbi-baza-etnike-do-te-rrise-artificialisht-numrin-e-minoritetit/
http://www.shqipmedia.info/portal/2011/07/regjistrimi-mbi-baza-etnike-do-te-rrise-artificialisht-numrin-e-minoritetit/
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projekteve533. Neli 25 npei rhejbil e çëqhrjeq, naqi arw nëpcairmhel 
ipireper dhe npmcedspar oë dsher rë ldioel lga imkslireri ferap 
nëp kappjel e nepqmlajirerir jspidii citij. Këpieqa ipweqmpe ia rë 
bëjë ke pegjiqrpikil npalë gjwiarëq që pperhir Tipalë. Papaqhiimher, 
gjirhaqhrs, hapriki i ljë pegjiqrpi nëp imkslirerer dhe gpsner 
ferape, npalë Ilqrirsrir qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape, i ciji tepifiiml 
airil e pegjiqrpikir dhe nëpdirëqml pegjiqrpil ke teldiker e peja rë 
gjwiarëq534. Çdm ldpwqhik i qejiqë oeldpmpe rë mpgalixarëq ferape, 
omfrë adpeqa anm ldpwqhike rë ldmljë jjmji rjerëp, i dshel bëpë ke 
dije qi gjwiarëq, aqhrs edhe Ilqrirsrir nëp naqowpikil e 
ldpwqhikete nëpiarëqe.  

Kmkslirerer ferape jalë rë jipa rë nëpkbsqhil kiqimlil e rwpe qi ra 
shohil ara kë kipë dhe rë ipwejlë tenpikrapilë e rwpe rë 
fpwkëxsap lga rmjepalca dhe baqhiëjereqa ferape, lga ala rjerëp, 
qhreri, dsie kappë napaqwqh pegjiqrpikil e rwpe qi nepqmla jspidiië, 
dsher rë peqneirmjë xgjedhjer dhe afrëqirë e rwpe terëppegsjjseqe 
dhe mpgalixseqe, nmp ke isqhr oë iërm rë kmq biel ldeqh ke 
Ksqhrersrël dhe jigjer lë fsoi.  

Ilqrirsri qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape, bpelda rpidhjerë dirëqh 
dsher rë ljmhë ldpwqhiker oë s jalë bëpë lmpkate rë bpeldqhke 
rë qrarsrir; imkslirerete ferape dsher r’s jener ksldëqia rë 
xhtijjmjlë çdm jjmj airitireri ferap, qhmoëpmp, edsiarit, qhëlderëqmp 
dhe eimlmkii dsie lgpirsp qrpsirspa, rë cijate s ljiher 
nepqmlajireri jspidii citij qi dhe dsie s najiqsp ke jiçelqar dhe jejer 
e letmjqhke qiç napaqhiimher lë jegjiqjacimlil e xaimlqhëk. 
Patapëqia mpgalixseqe e imkslirerete ferape ëqhrë ao e gjepë qa 
arm, ispdm ra qhmhil rë apqweqhke, ksld r’i baqhiëlgjiqil anm r’i 

                                                 
533 Kjm çëqhrje npei qidmkmq ldëpreqar e isjrir iqjak, rë ldëprsapa qinaq rpadirëq që 
Lildjeq që Meqke oë s nëphanël lë Shoinëpi naq tirir 1991 dsie ldjeisp nëjoikil 
e dmlarmpëte qadmoë iw qhneqhhepë lsi nëpnsrhej ke letmjar peaje rë nmnsjjqiqë. 
534 Hapriki i ljë pegjiqrpi nëp imkslirerer ferape ëqhrë iëpieqë e taxhdseqhke e 
Kmkiqimlir rë Veleciaq. Kërë e gjejkë lë qhskë qiqreke nepëldikmpe, qi n.qh., lë 
sistemin spanjoll, i cili pasqyrohet edhe mbi ligjin maqedonas (kreu 2, nenet 9-
17). Swliki i rij ëqhrë r’s ipijmjë qigspi imkslirerete ferape nëp rë firsap ljmhje 
jigjmpe dhe nëp rë naqsp gapalcilë e letmjqhke qhrerëpmpe kbi idelrireril e 
imkslirerir dhe rë gpsnete ferape. Këpieqar nëp ljmhjel jalë nm arm oë 
napaqhiimhel lë jigjil e Kmqmtëq (leler 6-7). Kjo modus operandi lëlisnrml 
tëqhripëqilë e gpsnete rë naljmhspa jigjëpiqhr, rë cijëte ksld r’s ipijmher 
ksldëqia rë kbëqhrerel rei jigji nëp qhmoarar non profit. 
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qhiënsqil tereq qrpsirspa rë ldpwqhke rë lgpirspa npej rwpe, ke 
isqhril e terëk oë r’ia nëpcjejjil iërë teldik nëp dijeli Ilqrirsrir 
qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape.  

Neni 26, pika e fundit pohon se komunitetet dhe grupet fetare 
dsher rë jelë nepqmla jspidiië jmfiriknpspëq lë rë gjirha fmpkar e 
rwpe jspidiie. Nmpkar e peja baqhiëpeldirel ke arm rë kënapqhker 
rë napaqhiisapa lë jigjil e tirir 2001 nëp qhmoarar jmfiriknpspëqe 
dhe lsi tiher pe dajjiki ke lmpkar e kënapqhke rë 
kappëteqhjete ke imkslirerer ferape anm ke jegjiqjacimlil kbi 
organizatat non profit. Në nëpnsrhje ke lelil 10 rë Ksqhrersrëq, 
neni 27 i kërij npmjeirjigji nmhml: “Registration of religious 
communities shall be based on the agreement concluded between 
representatives of respective communities and the Council of 
Ministers, ratified by the Albanian Assembly.”  

Regjiqrpiki lë pegjiqrpil nëp imkunitetet fetare kryhet pas 
napaoirjeq që iëpieqëq nëp pegjiqrpik rë nepqmlir jspidii, iëpieqë oë 
bëher lga nëpfaoëqseqi jigjmp i imkslirerir ferap. Këpieqëq dsher r’i 
baqhiëlgjirer airi rhekejrap i nepqmlir jspidii, i fipkmqsp lga 
nëpfaoëqseqi jigjmp i imkslirerir lë nëpnsrhje ke ppegsjjmpel e 
bpeldqhke is nëpcairmhel qejia e imkslirerir; larwpa dhe oëjjiki 
i tenpikrapiqë; qrarsri mqe ppegsjjmpja e nepqmlir jspidii mqe çdm jjmj 
airi i nëpdmpsp lga imkslireri ferap lë nëpnsrhje ke ppegsjjar e rij; 
ekëpriki i imkslirerir ferap, i ciji dsher rë jerë i oaprë dhe i 
dajjseqhëk lga ai i imkslirerete rë rjepa; nëpqhipiki i dmirpilëq 
anm idemjmgjiqë që kbëqhrersp lga imkslireri, nm aqhrs i 
dajjseqhëk lga rë rjepër; këlwpar e xhtijjikir rë cepekmlite ferape 
dhe oëjjiki i aktiviteteve; struktura organizuese e komunitetit: 
qejirë dhe fsliqimlapër nëpiarëq, këlwpa e ekëpikir anm e 
xgjedhjeq që nëpfaoëqseqte jigjmpë qi dhe fsliqimler dhe derwpar oë 
u ngarkohen atyre535. Paq iëqaj jiqre rë gjarë dhe rë derajsap, jild 
larwpqhëk nwerja qe ç’natapëqi mpgalixseqe dhe qrarsrmpe s kberer 
imkslirerete ferape, qadmoë ijm ëqhrë ljë e dpejrë isqhrerseqe e 
garantuar! 

                                                 
535 Në nakje rë napë, ijm rëpëqi rinapeqh rë nëpbaqhiëra dsier qe ia qi oëjjik rë 
qhkalgë imlfjiirer, nmp fairiiiqhr arm gjejlë xgjidhje lga imlrpmjji kbi nslër e 
bpeldqhke rë imkslirerir ferap, dsie e qhrëplgsap elril tigjijelr r’i janë 
xgjidhje imlfjiirir ldëpferap. 
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Dshel bëpë, nm aqhrs, rë dirspa bspiker filalciape rë imkslirerir, 
qhiaoer dhe këlwpar e hskbjeq që nepqmlir jspidii, reppirmpi kbi rë 
cijil iw nepqml jspidii sqhrpml fsliqimlil e rij, çia i han ppsgë 
imlrpmjjir kbi baxa reppirmpiaje, nmp ijm ëqhrë e diskutueshme nga 
niiënakja isqhrerseqe. Bpelda rpidhjerë dirëqh lga napaoirja e 
iëpieqëq dhe e dmiskelrete qhmoëpseqe rë nëpkeldspa kë japr, 
gjwiara e pperhir Tipalë, dsher rë jëqhmjë spdhpil nëp pegjiqrpikil e 
imkslirerir ferap qi nepqml jspidii lë pegjiqrpil e imkslirerete 
dhe rë qhoqatave fetare536. 

Neli 28 i iërij npmjeirjigji, diirml lmpka alajmge nëp pegjiqrpikil e 
grupeve fetape. Këpieqar nëp pegjiqrpik jalë nm arm: rë bëhel rë 
dirsp ekpar e nëpfaoëqseqte, bspiker filalciape, dmirpila dhe 
reppirmpi is dm ra sqhrpmjë tenpikrapilë e rij iw gpsn ferap. 
Këpimher, nm aqhrs, nëjoiki i Ilqrirsrir qhrerëpmp nëp çëqhrjer 
ferape, ldëpimhë oë iëpieqa nëp pegjiqrpik ksld rë hidher nmqhrë 
nëp rë ljëjrar apqwe rë napaqhiisapa nëp imkslirerer. Ppmjeirjigji 
kepper edhe ke nëpcairikil e tenpikrapiqë që gpsnir ferap (leli 
29) dsie ldjeisp, gjirhljë, rë ljëjrël jiljë qi nëp imkslirerer 
fetare. Një ldëp qhiaoer e xhbëpjeq që gpsnir ferap (leli 30) ksld 
rë jerë rejiajiki i afarir oë s jener nëp ipwepjel e tenpikrapiqë që 
rwpe qi dhe nëp pegjiqrpikil qi imkslirer ferap, qinaq napaqhiiikete 
jigjmpe. Ëqhrë ipejr e oaprë qe tenpikrapia e sqhrpsap, fijjimisht, si 
gpsn ferap, ëqhrë terëk ljë teqhje jspidiie e nëpimhqhke oë i han 
ppsgë, nëp ao qa ëqhrë e letmjqhke, lgsjirjeq që iërij beqiki lë ljë 
reppirmp rë cairsap, nëp r’s qhldëppsap, kë naq, lë imkslirer ferap. 
Ëqhrë e lëlisnrseqhke qe, lëqe tenpikrapia e komunitetit bie 
ndesh me normat dhe ligjet kushtetuese, prokuroria e rrethit 
nëpiarëq ksld rë lgpejë nadi dhe rë iëpimjë qhipipjel e iërij gpsni 

                                                 
536 Msldëqia e pegjiqrpikir rë imkslirerir ferap ksld rë hidher nmqhrë lëqe: 
dmiskelracimli i iëpisap lsi ëqhrë i njmrë; oëjjiki dhe mpgalixiki i qrarsrir dhe 
i rregullores biel ldeqh ke isqhrersrël e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë anm ke jigjer 
lë fsoi; tenpikrapia e imkslirerir cëlml peldil nsbjii, rë dpejrar dhe jipipë 
rhekejmpe rë rë rperëte anm lëqe nëphan sppejrje ldaj imkslirerete ferape 
eixiqrseqe. Veldiki nëp pefsxikil e pegjiqrpikir dsher rë kmritmher dhe r’i 
qhnajjer imkslirerir rë ilrepeqsap bpelda dhjerë dirëqh lga dara e kappjeq që 
iërij teldiki. Kmkslireri ferap ksld ra napaoeqë qëpiqh dmiskleracimlil e 
njmrë nëp pegjiqrpik, lëqe jalë qhfsoixsap apqwer nëp rë cijar ëqhrë hedhsp nmqhrë 
kë napë. Së fsldi, teldiki nëp pefsxikil e pegjiqrpikir ksld rë anejmher bpelda 
15 dirëqh lga dara e kappjeq që rij, gjirhljë lë nëpnsrhje ke lmpkar e 
nëpgjirhqhke rë napaqhiisapa lë imdil e npmcedspëq citije. 
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ferap. Veldiki nëp iërë i kberer gjwiarëqir, i ciji teldmq lë baxë rë 
lelir 36 rë npmjeirjigjir kbi qhiejjer ligjore. 

Teldelca nëp r’i rpajrsap ljëjjmj qi imkslirerer ferape, aqhrs edhe 
gpsner ferape, gjel naqowpik lë npmcedspar e ljëjra oë napaqhiiml 
leli 31 nëp napaoirjel e iëpieqëq nëp pegjiqrpik, edhe nqe lsi 
kslgml ljëfapë aliki lga nëpkaqar e qhrpipjeq reppirmpiaje rë isjrir 
dhe lskpir rë ldjeiëqte rë rij. Sidmomfrë, ijm q’bël gjë rjerëp, teçqe 
qhrml karspilë jidhsp ke npmceqil dhe npmcedspar e ljmhjeq. 
Ppmjeirjigji napaqhiiml edhe kappëteqhjer e ksldqhke ke gpsner 
ferape dhe kiparikil e rwpe lga Këqhijji i Miliqrpate. Në paqr 
pefsxiki rë lëlqhipikir rë kappëteqhjeq, çëqhrja ksld rë çmher lë 
gjwiarël e pperhir Tipalë, e cija napaqhiiml pegjiqrpikil e iërij 
gpsni ferap lë nëpnsrhje ke lelil 27 rë npmjeirjigjir. Kmhëxgjarja e 
tenpikrapiqë që gpsnir ferap lsi ëqhrë e isfixsap aqhrs qi lsi ia 
isfi natapëqia mpgalixseqe e rwpe (leli 32-33), por emrat e 
fsliqimlapëte oë sqhrpmjlë derwpël e nëpfaoëqseqte rë iërij gpsni, 
i dshel nëpcjejjë Këqhijjir rë Miliqrpate. Pëp gpsner ferape, kberel 
lë fsoi rë ljëjrar nelgeqa jigjmpe qi nëp imkslirerer ferape. 

Neli 34 iëpiml r’i janë xgjidhje ljë npej çëqhrjete kë rë lvehra oë 
ëqhrë bëpë nelgeqë lë kappëdhëlier keq qhrerir dhe mpgalixarate 
ke iapairep ferap, qidmkmq arwpe rë hsaja oë e ialë qejilë 
oeldpmpe jaqhrë teldir. Ppaldaj ky nen pohon: “Organizata fetare 
ia rë dpejrë rë kappë filalcike karepiaje lga elre anm ilditidë rë 
hsaj, ke isqhr oë iërm nëpfirike rë naqowpmhel lë deijapikil e rë 
apdhspate rë mpgalixarëq ferape, lë këlwpë oë rë gapalrmher 
rpalqnapelcë e njmrë jidhsp ke tenpikrapilë dhe oëjjiker e qaj”537 

Pëp r’is nëpqhrarsp iëpieqate rë iërij npmjeirjigji, mpgalixarar 
ferape ksld rë qhipihel dhe rë pimpgalixmhel qinaq npmcedspate rë 
nëpcairsapa lë qrarsril anm ppegsjjmpel e rwpe. Lidhsp ke teldike 
rë rijja, dsher tëlë lë dijeli Këqhijji i Miliqrpate, lënëpkjer 
Ilqrirsrir qhrerëpmp nëp çëqhrjer ferape, jm kë tmlë qe dhjerë dirë 
lga qhipipja anm pimpgalixiki i imkslirerir ferap. Në paqr rë ljë 
pegjiqrpiki rë dwrë, qhmoara ferape dsher r’s nëpkbaher nm arwpe 
iëpieqate oë napaqhiiml jigji (leli 35). Të ljëjrël ppsgë dsher rë 

                                                 
537 Transparenca e financimit lsi e kbpml qhreril lga ldëphwpjer lga jaqhrë kbi 
qhmoëpilë qhoinrape dhe lsi s të fpe qwlikete rë ‘imjmlixikir’ ferap, oë s 
qhfaoël ke kbëppirjel e npmragmliqrëte ferapë lga e gjirhë bmra, naq tirete 
lëlrëdhjerë. 
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ldjeië edhe ai gpsn ferap oë teldmq rë çpegjiqrpmher (leli 36). Çdm 
mpgalixiki ferap i ëqhrë e oaprë pëldëqia e peqneirikir rë ipirepete 
jspidiie jidhsp ke oelëqilë dhe tenpikrapilë e rwpe, natapëqiqhr 
këlwpëq qe qi ialë teldmqsp ra sqhrpmjlë ara tenpikrapilë e rwpe 
lë reppirmpil qhoinrap. 

Së fsldi, ipes VI i npmjeirjigjir, lë lelil 37 rë rij, diirml diqnmxirar 
jidhsp ke çëqhrjer ferape, qinaq rë cijate qhreri peqneirml 
natapëqilë e mpgalixarate ferape nëp adkiliqrpikil e naqspiqë që 
rwpe, lë nëpkbajrje rë napikete, ppegsjjate, rpadirate dhe 
xaimlete. Pëp lga niiënakja e rarikete dhe e dmgalate, arm 
rpajrmhel ljëjjmj qi mpgalixarar non profit (neni 38)538. Pëpteç 
tenpikrapiqë ferape, ara ksld rë najiqel ke jejel dhe jicelqël e 
letmjqhke nëp rë ipwep qhëpbike rë ldpwqhke lë fsqhël qmciaje, 
qi, nëp qhekbsjj, lë apqik dhe qhëlderëqi, aqhrs qiç ksld rë 
ipwejlë airitirere rë ldpwqhke eimlmkiie, dsie is lëlqhrpsap rë 
ljëjrir rpajrik jspidii rë napaqhiisap nëp çdm jjmj elri oë ipwel 
airitirere rë rijja (leli 39). Pëp iërm paqre, qiç napaqhiiml lmpka 
tijseqe, nëpteç pegjiqrpikir lë pegjiqrpil e imkslirerete ferape, 
npalë gjwiarëq, arm dsher rë pegjiqrpmhel edhe npalë qigspikete 
qhmoëpmpe rë qhrerir, nëp derwpiker rarikmre. Projektligji mbyllet 
me nenet 41-42, oë ppegsjjmjlë kbëqhrerjel filalciape nëp 
mpgalixarar ke iapairep ferap, dsie e jëlë rë hansp ksldëqilë e 
filalcikir rë rwpe, ipweqiqhr nëp imkslirerer ferape rpadicimlaje lë 
teld, nëp qhnëpbjik rë dëkete rë nëqsapa nga regjimi i shkuar539. 
Pm aqhrs, nëp paqre rë teçalra, napaqhiimher filalciki i ldëprikir 
rë gmdilate rë isjrir, anm piirhiki dhe peqraspiki i oeldpate rë 
nejegpilaxhir, nëpfqhipë edhe ilfpaqrpsirspël kbëqhrerëqe rë rwpe. 
Pëp rë qigspsap fsliqimlikil e ppegsjjr rë mpgalixarate ferape, 
napaqhiimher oë qhreri rë kappë nëpqinëp tëliel lë diqnmxiciml rë 
ljë qhske npej 30% rë nagate rë ijepir; depi lë 50% rë nagate rë 
nepqmlejir rë adkiliqrparëq citije rë nslëqsap npalë qejite rë 
imkslirerete ferape dhe depi lë 60% rë nagate rë nepqmlejir 

                                                 
538 Pëpjaqhriki lga derwpiki i raiqate dmgalmpe nëp rë kipar ferape, s appir 
lënëpkjer ljë jigji rë tirir 1997: “Pëp rapifar dmgalmpe”, Deiper lp.1807, darë 
30.5.1997. 
539 Ëqhrë e naqhnjegseqhke eixiqrelca e iëqaj lmpke, nëpbajjë gapalcite rë 
qhskra oë bspmjlë lga jigji nëpiarëq, i cirsap, kadje, qhneqhhepë gjarë 
tenpikrapiqë që Agjelqiqë nëp irhikil dhe dëkqhnëpbjikil e npmlate. 
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këqikdhëlëq lë qhimjjar e apqikir rë japrë. Si ipirep nëp jjmgapirjel 
e nagate dshel rë qhëpbejë rabeja e haprsap lga Ilqrirsri i 
qigspikete qhmoëpmpe nëp qecijil qhëpbik rë ipwep. Në iërë këlwpë 
s napanpiher kmqnëpnsrhjete rë ksldqhke jidhsp ke qhskël lë 
lgapiik rë qhrerir, e cija i bie rë nëpcairmher lga beqiker dhe 
grupet fetare540.  

Pjeqa e ‘xaimlqhke’ e npmjeirjigjir, kbwjjer ke lelil 43 is 
parashikohet ngritja e komisioneve ad hoc nëp xgjidhjel e 
kmqkappëteqhjete keq qhrerir dhe komuniteteve fetare, vendimet 
e rë cijëte iëpimjlë kiparikil e Këqhijjir rë Miliqrpate, naq ljë 
imlqsjriki napanpai ke mpgalixarar ferape. Në kslgeqë rë ljë 
kappëteqhjeje, çëqhrja i iajml nëp gjwiik gjwiarëq që pperhir 
Tipalë. Lidhsp ke imhël e rpalxicimlir, leli 44 kepp lë qhowprik 
piirhikil e npmlate imkslirerete ferape, dsie e jëlë rë hansp 
ksldëqilë e dëkqhnëpbjikir nëp arm paqre isp lsi ksld rë ierë 
piirhik rë npmlëq. Në iërë paqr, npmla e pe pegjiqrpmher lë jiqrël e 
npmlate rë imkslirerir ferap. Neli 45 napaqhiiml oë i ljëjri jigj rë 
xbarmher edhe nëp mpgalixarar ferape oë, airsajiqhr, tenpmjlë lë 
reppirmpil e Rensbjiiëq që Shoinëpiqë dhe ialë rë gjirhë 
dmiskelracimlil e letmjqhëk, oë tëprerml xmrëpikil e npmlëq lga 
ala e rwpe, napa npmceqir rë qhnpmlëqikir541. Gjykata e rrethit 
nëpiarëq i qhowprml ke npimpirer çëqhrje rë rijja jspidiie dhe 
iëpieqar nëpiarëqe, dhe lëqe najrmher ke rm, han npmcedspar nëp 
pegjiqrpikil e naqspiqë lë ekëp rë rë ilrepeqsapte. 
Në arm paqre isp imkslireri ferap e xmrëpml raqhkë ljmhjel e 
nepqmlajirerir jspidii citij, iw ljiher asrmkariiiqhr lga gjwiarëqi, 
keljëhepë naq napaoirjeq që dmiskelracimlir nëpiarëq. 
Pëpgjirhëqiqhr, npmjeirjigji ëqhrë ljë nëpkbjedhje mpgaliie e 
lmpkate oë eixiqrmlil raqhkë lë qiqrekil qhoinrap, nmp, 
kegjirharë, ai ipijml nëqhrjejjik lë kappëdhëlier keq qhrerir dhe 
imkslirerete ferape, nëp rë cijar s qhnelxsa ao ksldik nëp rë 

                                                 
540 Sinaq iëqaj lmpke, rë gjirha beqiker ferape dsher r’i pefepmhel jigjir nr.10 140, 
darë 15.5.2009, Pëp filalcikil lga bsvheri i qhrerir rë baqhiëqite ferape, oë ialë 
lëlqhipsap kappëteqhje ke iëqhijjil e kiliqrpate, 
http://licodu.cois.it/612/view 
541 Edhe lë iërë paqr ieki rë bëjkë ke pinpmnmxikil e ljë lmpke rë napaqhiisap 
raqhkë lga jegjiqjacimli lë fsoi dhe gjepëqiqhr rë nëpdmpsp. 

540 Sipas kësaj norme, të gjitha besimet fetare duhet t’i referohen ligjit nr.10 140, 
datë 15.5.2009, Për financimin nga buxheti i shtetit të bashkësive fetare, që kanë nënsh-
kruar marrëveshje me Këshillin e Ministrave, http://licodu.cois.it/?p=428
541 Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me ripropozimin e një norme të parashikuar 
tashmë nga legjislacioni në fuqi dhe gjerësisht të përdorur.
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540 Sinaq iëqaj lmpke, rë gjirha beqiker ferape dsher r’i pefepmhel jigjir nr.10 140, 
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apdhsp depi arw, qa iërm kappëdhëlie rë bëheqhil gapalr i naoeq 
dhe baqhiëjereqëq keq imkslirerete rë ldpwqhke ferape. 

Nëqe iëpieqar e lgpirspa lga Kmkiqimli i Veleciaq e ialë kappë 
qhrwqël lga qhoerëqiki nëp kbpmjrjel e jipiqë ferape, lë gjwiikil 
rmlë, iw qhoerëqik pexsjrml ipejr i narhekejrë. Nëlqhipiki i 
kappëdhëliete rë teçalra baqhiënslseqe, rë napaqhiisapa lë 
Ksqhrersrë, gapalrmher lë këlwpël kë rë kipë, qinaq iëpieqate rë 
beqikete rë ldpwqhke. Këpieqar e Kiqhëq iarmjiie nëp haprikil e 
kappëteqhjete rë daimpdëqiqë ialë kappë nëpgjigje nmxirite, nm 
aqhrs, imhër e fsldir, ëqhrë lëlqhipsap kappëteqhja ke VUSH-in 
ldëpimhë oë, nëp gpsner ferape rë peja lë teld, jalë ipijsap isqhre 
dhe jehrëqipa rë ljë liteji rhsajqe rë naljmhsp nëp telder e rjepa rë 
Espmnëq Lildmpe. 

Pm aqhrs, fairi oë qiqreki qhoinrap nëpdmp ljë jigj rë që dpejrëq që 
nëpbaqhiër, arë rë qhmoarate non-profit nëp ppegsllimin e 
kappëdhëliete ke beqiker e ldpwqhke ferape, dsie i xbarsap 
lmpka rë rijja edhe nëp isjrer ke kë qhskë rpadirë lë teld, ëqhrë 
qhnpehje e peqneirikir rë napikir rë ldapjeq dhe rë jaicirerir, gjë oë 
lë qhskë qiqreke ke rpadirë dekmipariim-liberale kjm kbëqhrerer 
lga lmpka rë rinir lemjspidiiqimlaj, çia lëlisnrml nëpdmpikil e 
lmpkate rë nëpgjirhqhke nëp ppegsjjikil e diqa çëqhrjete ferape. 

Në gjwiikil rmlë, kipariki i ljë jigji rë nëpgjirhqhëk, qi ai i 
këqinëpki, lë kbpmjrje rë jipiqë ferape, lsi ldiiml aqnai lë 
gapalrikil e jipiqë dhe bapaxiqë ferape nëp aqljë npej beqikete anm 
nepqmlate oë ldmdhel lë reppirmpil qhoinrap, kadje lë diqa paqre 
la pexsjrml pegpeqit dhe napanpijëq i kmqkappëteqhjete rë 
ksldqhke, lëqe s pefepmheki npmcedsapte rë ldpwqhke dhe 
ldmljë nelgeqe napanpaie lë çëqhrje rë jipiqë ferape, qi, nëp 
qhekbsjj, qhriki i imlrpmjjir kbi afrëqirë terëppegsjjseqe rë 
imkslirerete dhe gpsnete ferape. Sinaq keldikir rë asrmpir rë 
iërwpe padhëte, terëk letmja nëp ljëfapë ljërpajrëqiki abqrpair rë 
legjiqjacimlir nëp çëqhrje rë jipiqë ferape e rë rë dpejrate ljepëxmpe, 
aqhrs qi ljëfapë imjmlixiki isjrspmp-jspidii, ksld rë bëjë oë 
eiqneprër e Këqhijjir rë Espmnëq –rë dhëlë iao fmpr naq kmdejete rë 
rwpe kbi adkiliqrpikil e kappëdhëliete jspidiie keq beqimeve 
fetare dhe shtetit- rë mfpmjlë xgjidhje rë ljëjra nëp npmbjeker e 
baqhiëjereqëq dhe njspajixkir ferap, nmp e tëprera ëqhrë qe, lë iërë 
paqr, xgjidhjer e mfpsapa lga nëpnsliki i qiqrekir jspidii qhoinrap, 
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ialë pexsjrsap rë efeirqhke, ldëpimhë oë lsi ksld rë rhsher e 
ljëjra gjë nëp arm rë Kmkiqimlir rë Veleciaq. 



542 Me termin Shqipëri etnike kuptohet hapësira e banuar nga popullsi me shumicë 
shqiptare dhe që sot përfshin një pjesë të territorit malazez në kufi me Shqipërinë, 
Kosovën dhe një pjesë të mirë të shtrirë në drejtim të Serbisë, një pjesë të 
Maqedonisë dhe krahinën e Çamërisë, aktualisht pjesë e Greqisë. Komunitetet 
fetare projektojnë mbi këto territore juridiksionin e tyre, çka e dëshmon fakti se 
ato u ofrojnë mbrojtje personave që jetojnë jashtë vendit. Kjo vlen për komunitetin 
bektashian dhe për vëllazërinë ungjillore. Kësaj dispozite i jep kuptim fakti që 
qendra botërore e bektashinjve e ka selinë në Tiranë, për rrjedhojë komuniteti 
shqiptar përfaqëson një pikë referimi për rreth tetë milion besimtarë bektashinj 
që jetojnë në vende të ndryshme, të cilët mund të gjejnë mikëpritjen e duhur në 
Shqipëri. Po ashtu, duhet mbajtur parasysh ndikimi që ushtron qeveria shqiptare 
në nivel diplomatik për mbrojten e të drejtave të pakicave fetare, në vendet kufitare. 
E njëjta logjikë vlen për Vëllazërinë ungjillore e cila ka kërkuar dhe i është lejuar 
e njëjta klauzolë për shkak të shtrirjes së saj ndërkombëtare dhe për lidhjet që ka 
ajo me organizmat ndërkombëtarë të besimit protestant. Kapërcimi i mbrojtjes që 
ofron sistemi shqiptar përtej kufijve, vjen si përgjigje e aspiratës së këtij vendi për 
t’u identifikuar me trojet etnike, çka mund të sjellë garanci për stabilitetin e këtyre 
trevave nëse ia del të ngrihet në nivelin e veprimeve moderuese, përkundrejt 
lëvizjeve nacionaliste, filo shqiptare të vendeve fqinje. Ndryshe nga këto, Kisha 
Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë respekton territorin kanonik të kishave të 
tjera ortodokse, të cilat ushtrojnë juridiksionin e tyre mbi territoret përkatëse. Po 
ashtu, myslimanët Sunitë u lënë hapësirë të lirë organizatave fetare përkatëse të 
shteteve ku ata janë të pranishme. Kjo është arsyeja se përse mungon një dispozitë 
e tillë në tekstin e marrëveshjeve të tyre.
543 Lidhur me ndryshimin e kuptimit që ka pësuar termi ‘besim fetar’ në sistemet e 
ndryshme europiane, përgjatë rrjedhës së kohës, shih: G. CIMBALO, Integración de 
los migrantes: un Islam plural para Europa...cit. 75-98,
544 Për vetë natyrën, edhe etnike, të besimeve fetare në Shqipëri, mund të 
pohohet se përdorimi i termit ‘komunitet fetar’, që nuk është aq i largët nga 
termi ‘besim’, term ky që u përdor historikisht në legjislacionin vendas duke
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4. 5. Shrpipja e efeirqhkëpiqë që kappëteqhjete kbi rpetar e 
Shoinëpiqë erliie 

 

Në kbwjjje rë iëqaj alajixe, rë jild larwpqhëk nwerja qe qa ëqhrë e 
ksldqhke oë kmdeji qhoinrap nëp ppegsjjikil e kappëdhëliete 
ke imkslirerer e ldpwqhke ferape rë irheher lë ljë nëptmjë rë 
eiqnmprseqhke, qidmkmq qa i raiml hanëqipëq që aqhrsosajrsp 
“Shoinëpi erliie”542, nmp, nqe jm, edhe teldete rë Bajjialir ke 
npali dmkerhëlëqe dhe rë oëldpseqhke rë naiicate erliie fetare, 
ao qa dm rë iqhre kë e qairë rë nëpcairmheqhil qi imkslirere 
fetare543 sesa si besime fetare544.  

                                                 
542 Me termin Shoinëpi erliie isnrmher hanëqipa e banuar nga popullsi me 
qhskicë qhoinrape dhe oë qmr nëpfqhil ljë njeqë rë reppirmpir kajaxex lë isfi ke 
Shoinëpilë, Kmqmtël dhe ljë njeqë rë kipë rë qhrpipë lë dpejrik rë Sepbiqë, ljë 
njeqë rë Maoedmliqë dhe ipahilël e Çakëpiqë anm jsgsl e Enipir, airsajiqhr njeqë 
e Gpeoiqë. Kmkslirerer ferape npmjeirmjlë kbi iërm reppirmpe jspidiiqimlil e rwpe, 
çia e dëqhkml fairi qe arm s mfpmjlë kbpmjrje nepqmlate oë jermjlë jaqhrë teldir. 
Kjm tjel nëp imkslireril beiraqhial dhe nëp tëjjaxëpilë slgjijjmpe. Këqaj 
dispmxire i jen isnrik fairi oë oeldpa bmrëpmpe e beiraqhiljte e ia qejilë lë 
Tipalë, nëp ppjedhmjë imkslireri qhoinrap nëpfaoëqml ljë niië pefepiki nëp pperh 
rerë kijiml beqikrapë beiraqhilj oë jermjlë lë telde rë ldpwqhke, rë cijër ksld 
rë gjejlë kiiënpirjel e dshsp lë Shoinëpi. Pm aqhrs, dsher kbajrsp napaqwqh 
ldiiiki oë sqhrpml oetepia qhoinrape lë litej dinjmkarii nëp kbpmjrel e rë 
dpejrate rë naiicate ferape, lë telder isfirape. E ljëjra jmgjiië tjel nëp 
Vëjjaxëpilë slgjijjmpe e cija ia iëpisap dhe i ëqhrë jejsap e ljëjra ijasxmjë nëp 
qhiai rë qhrpipjeq që qaj ldëpimkbërape dhe nëp jidhjer oë ia ajm ke mpgalixkar 
ldëpimkbërapë rë beqikir npmreqralr. Kanëpciki i kbpmjrjeq oë mfpml qiqreki 
qhoinrap nëprej isfijte, tjel qi nëpgjigje e aqniparëq që iërij teldi nëp r’s 
idelrifiisap ke rpmjer erliie, çia ksld rë qjejjë gapalci nëp qrabijireril e iërwpe 
rpetate lëqe ia dej rë lgpiher lë litejil e tenpikete kmdepseqe, nëpisldpejr 
jëtixjete lacimlajiqre, fijm qhoinrape rë teldete foilje. Ndpwqhe lga iërm, Kiqha 
Ortodmiqe Asrmoefaje e Shoinëpiqë peqneirml reppirmpil ialmlii rë iiqhate rë 
rjepa mprmdmiqe, rë cijar sqhrpmjlë jspidiiqimlil e rwpe kbi reppirmper nëpiarëqe. 
Pm aqhrs, kwqjikalër Sslirë s jëlë hanëqipë rë jipë mpgalixarate ferape nëpiarëqe 
rë qhrerete is ara jalë rë npaliqhke. Kjm ëqhrë apqweja qe nëpqe kslgml ljë 
diqnmxirë e rijjë lë reiqril e kappëteqhjete rë rwpe.  
543 Lidhsp ke ldpwqhikil e isnrikir oë ia nëqsap repki ‘beqik ferap’ lë qiqreker 
e ldpwqhke espmniale, nëpgjarë ppjedhëq që imhëq, qhih: G. CIMBALO, Ilregpaciól 
de los migrantes: un Islam plural para Europa...cit. 75-98, 
544  Pëp terë larwpël, edhe erliie, rë beqikete ferape lë Shoinëpi, ksld rë 
nmhmher qe nëpdmpiki i repkir ‘imkslirer ferap’, oë lsi ëqhrë ao i japgër lga 
repki ‘beqik’, repk iw oë s nëpdmp hiqrmpiiiqhr lë jegjiqjacimlil teldaq dsie 
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rë qhrerete is ara jalë rë npaliqhke. Kjm ëqhrë apqweja qe nëpqe kslgml ljë 
diqnmxirë e rijjë lë reiqril e kappëteqhjete rë rwpe.  
543 Lidhsp ke ldpwqhikil e isnrikir oë ia nëqsap repki ‘beqik ferap’ lë qiqreker 
e ldpwqhke espmniale, nëpgjarë ppjedhëq që imhëq, qhih: G. CIMBALO, Ilregpaciól 
de los migrantes: un Islam plural para Europa...cit. 75-98, 
544  Pëp terë larwpël, edhe erliie, rë beqikete ferape lë Shoinëpi, ksld rë 
nmhmher qe nëpdmpiki i repkir ‘imkslirer ferap’, oë lsi ëqhrë ao i japgër lga 
repki ‘beqik’, repk iw oë s nëpdmp hiqrmpiiiqhr lë jegjiqjacimlil teldaq dsie 



284 
 

Ëqhrë ke teld rë kappik lë qhowprik paqril e Kmqmtëq545, e cila, 
naq ljë ppsgëriki rë ksldikqhëk ia dmji rë haprmjë Ksqhrersrël e 
ter dhe ljë jegjiqjaciml rë teçalrë nëp jipilë ferape546, i ciji nëpbël 
isadpil lmpkarit oë, nëp hip rë që tëprerëq, i ëqhrë diirsap Kmqmtëq, 
jidhsp ke çëqhrjel e jipiqë që beqikir547. Ligji kbi jipilë ferape, i 
tirir 2006 qaliqimlml kslgeqël e feqë qhrerëpmpe dhe ldapjel e 
besimit fetar lga qhreri (leli 5, c. 1 e 2). Më naq, jener ljë jiqrë e 
imkslirerete ferape rë npaliqhke lë Kmqmtë: imkslireri Iqjak i 
Kmqmtëq, Kiqha mprmdmiqe qepbe, Kiqha iarmjiie pmkaie, imkslireri 
ferap Hebpe, Kiqha slgjijjmpe (leli 5, c. 4), rë cijëte s mfpmher 
mbrmjrje dhe kbëqhrerje nëp sqhrpikil e isjrir. Fmpkar 
mpgalixseqe rë ljë beqiki ferap, dshel napë rë jidhspa lgsqhrë ke 
mpgalixikil e ljë imkslireri ilditidëqh anm edhe ke rëpëqilë e 
imkslirerete ferape nëp rë cijar jigji, që nais rempiiiqhr, ipijml 
hanëqipar e letmjqhke nëp mpgalixik, gjë oë s ksldëqml beqikete 
kë rë tmgja dhe arwpe kë rë tmla nëpxgjedhjel e ppsgëte kë rë 
nëpqhrarqhke nëp lgsjirjel e rwpe lë iërë reppirmp548. 

                                                                                                           
liqsp oë ke deiperil e tirir 1923 nëp ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii rë 
imkslirerir ferap dhe s pikmp lë qrarsrer e kërejqhke rë qiqrekir qhoinrap. 
545  Pëp rë isnrsap qrpsirspël e ldëpjiisap ilqrirscimlaje rë Kmqmtëq, jild letmja e 
qhowprikir rë kappëteqhjete rë Dawrml-it. Shih: http://licodu.cois.it/1/view. Pëp 
reiqril e isqhrersrëq që tirir 2008, qhih: Constitution of the Republic of Kosovo, 
http://licodu.cois.it/4/view. Pëp ljë alajixë kë rë hmjjëqiqhke, qhih: Q. BRAZZO, 
La jibeprà pejigimqa il Kmqmtm, mttepm sl mqqikmpm “il fiepi”, Libeprà di cmqcielxa 
e ditepqirà…cir., naqqik. 
546  Rperh jigjir nëp jipilë ferape lë Kmqmtë, qhih: Law on freedom of religion in 
Kosovo, http://licodu.cois.it/6/vieu; nëp tapialril lë qhoin rë rë ljëjrir jigj, qhih: 
Pëp jipilë ferape lë imqmtë, Ligji nr. 02/L‐31, Lidhsp ke bmrikil e jigjir lë tiril 
2006, shih: Regulation no. 2006/48, on the promulgation of the law on freedom of 
religion in Kosovo. 
547  Cfr.: Q. LOBELLO, La jibeprà pejigimqa il Kmqmtm, mttepm sl mqqikmpm…cir., 331. 
548  Ligji i kënapqhëk, lë fsoi, l. 22/1953 i Rensbjiiëq fedepaje rë Jsgmqjjatiqë, 
kbpmlre rë dpejrar dhe jipirë ferape, nëpcairmlre isfipil e kappëdhëliete qhrer-
iiqhë dhe ljihre qi beqike rë pegjiqrpsapa: Kiqhël e ipiqhrepë bariqre, Kiqhël e 
ipiqhrepë atelriqre, Kiqhël slgjijjmpe kermdiqre, Kiqhël e ppëqhajate, Kiqhël e 
ipiqhrepë slgjijjmpe dhe diqa mpgalixara rë rjepa ferape. Legge fondamentale sullo 
qrarsrm gispidicm dejje cmkslirà pejigimqe, l. 22/1953, 
http://licodu.cois.it/241/view.  

Me qhnëpbëpjel e qhrerir fedepaj, s qhnëpbë edhe gjeldja e kënapqhke dhe ljmhja 
raqhkë gapalrmhej lga diqnmxira lp.22 e UMNIK-sr, (1999) kbi dhëliel e 
nepqmlajirerir jspidii citij nëp OJQ-rë, rë cijar tenpmlil lë reppirmpil e Kmqmtëq. 

http://licodu.cois.it/1/view
http://licodu.cois.it/4/view
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Ndëpimhë, jigji lsi i ljeh teldiker e kënapqhke dhe iëpiml rë 
ipwher ljë pegjiqrpik i pi nëp kappjel e nepqmlir jspidii, nmp dsie 
jëlë jaqhrë iërij npmceqi beqiker e tmgja. Kjm, qi lë rë qhisapël, 
aqhrs edhe qmr, tjel qi pexsjrar i naoaprëqiqë që nëpcairikir rë 
ipirepete oë dsher rë nëpkbsqhë ljë imkslirer ferap, lë këlwpë 
oë rë npalmher iëpieqa e rij nëp pegjiqrpik. Dëqhki e iëqaj ëqhrë 
edhe fairi oë, elde qmr e iëqaj dire, oetepia e Kmqmtëq pefsxml ra 
ljmhë Kiqhël slgjijjmpe qi nepqmlajirer jspidii549.  

Në taxhdël e iëqaj alajixe, dej e oaprë letmja nëp ldpwqhikil e 
ligjit, edhe pse nuk ka fapë gapalcie nëp mpielrikil e jigjtëlëqir 
dhe nëp ldiiikil oë dm rë ierë kbi rë oëldpiki i Shrerete rë 

                                                                                                           
UNMIK/RREG/, Rpegsjjmpe lp. 22, 15 lëlrmp 1999, Pëp pegjiqrpikil dhe 
fsliqimlikil e mpgalixarate jmoetepirape le Kmqmtë, 

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A1999regs
/RA1999_22.htm Veldmqja e npmreirmparir re Shrerete re Baqhisapa kbi Kmqmtël, 
bëpi oë lë tiril 2006 rë kiparmhej ljë jigj nëp imkslirerer ferape, qinaq rë cijir 
napaqhiimhej ljë npmcedspë e teçalrë nëp imkslirerer ferape oë iëpimlil 
ljmhjel e nepqmlajirerir jspidii citij. Pëp ppjedhmjë, jigji i kënapqhëk i Kmqmtëq 
nëp OJQ-rë nëpjaqhrmlre lga npmcedspa e ljmhjeq, niiëpiqhr imkslirerer fetare, 
dsie oelë qe ljë çëqhrje e rijjë ppegsjjmhej raqhkë lga jigji i qinënëpkeldsp. Ref: 
Ligji nëp jipilë e aqmciikir lë mpgalixara jmoetepirape, nr. 2009/03-L-134, neni 1, 
pika 2.. 
549  Ligji i tirir 2007 lsi nëpcairml ljë lskëp dwqheke alërapëqh nëp nëpfitimin e 
ljmhjeq; lsi jen qoapike kbi ekëpikil oë dsher rë kappil beqiker ferape (kë 
qairë, lë dsher ra nëpfqhijë fjajël ‘Kmqmtë’ ekëpriki i rwpe); lsi nëpcairml 
ç’kappëdhëlie dsher rë ielë arm ke mpgalixarar ferape ldëpimkbërape dhe aq 
lëqe ksld rë jelë fijiaje rë mpgalixarate rë hsaja, rë cijar dëpgmjlë owrerapë rë 
hsaj nëp rë qhëpbwep lë Kmqmtë. Mslgeqa e ljmhjeq ia naqmja jidhsp ke jigjil kbi 
tappexar (leli 16). Sinaq jigjir lë fsoi, lë Kmqmtë, adkiliqrpiki i tappexate bëher 
lë baxë rë feqë dhe qeciji imkslirer ferap kepp nëpqinëp ipwepjel e qhëpbikete 
nëp beqikrapër e ter. Kjm dm rë rhmrë qe beqiker oë lsi gëxmjlë ljmhje jigjmpe, lsi 
ksld rë ielë tappexar e rwpe. Pm aqhrs, kmqljmhja jigjmpe, ldiiml kbi 
kbëqhrerjel ferape rë qëkspëte lë qniraje (leli 23) qi dhe lë sqhrpikil e jipiqë 
ferape lga ala e sqhrapaiëte dhe fmpcate rë nmjiciqë, lëqe beqiki i rwpe lsi ljiher 
(leli 24). Mslgeqa e ljmhjeq pëldml edhe lë adkiliqrpikil e imkslirerir ferap 
dhe lë ksldëqilë e nëpfirikir rë filalcikete qi dhe rë imlrpmjjir nëp nëpdmpikil 
e rwpe (leli 25). Paqmja rë pëlda biel edhe kbi ipwepjel e tenpikrapite rë rwpe. Së 
fsldi, jigji lsi teldmq aqljë isfi dhe lsi jejml aqljë imlrpmjj rë gpsnir rë 
nepqmlate oë iëpimjlë ljmhjel e rwpe qi mpgalixarë ferape, edhe qenqe, lë fair, ata 
dsal ra nëpdmpil ljë teqhje rë rijjë qi kbsjmjë nëp airitirerer e rwpe. Ligji i mfpml, 
gjirhaqhrs, kbpmjrje rë teçalrë qeiperir nëp ara imkslirere ferape oë e iëpimjlë 
ljë gjë rë rijjë. 
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Baqhisapa, isp rë ldëphwher nëp ra ldpwqhsap iërë jigj550. Papë lga 
ijm alë, ëqhrë e isnrseqhke qe nqe kappëteqhja e lëlqhipsap lë 
Shoinëpi ke Vëjjaxëpilë slgjijjmpe, iëpiml ra qhrpijë qrpehël e qaj 
kbpmjrëqe edhe kbi baqhië-beqikrapër lë Kmqmtë, ke qhnpeqël oë 
edhe ara rë ksld rë ipijmjlë ljë qrpsirspë ferape rë ljmhsp lga jigji. 
Kjm fmpkë kbpmjrjeje, e qhnpehsp lë kappëteqhjel e 
baqhiënslikir lë Shoinëpi, shtrihet edhe mbi Maqedoni, 
ksqhrersra e që cijëq (1992) qaliqimlml ldapjel keq qhrerir dhe 
besimeve fetare551. Në tiril 1997 s kiparsa jigji i napë nëp iiqhar, 
imkslirerer dhe gpsner ferape, qinaq rë cijir ljihej Kiqha mprmdmiqe 
maqedonase, komuniteti Islam, Kisha katolike, komuniteti Hebre 
dhe Kisha metodiste. Ky ligj lejonte, po ashtu, njohjen e 
imkslirerete dhe gpsnete rë rjepa, rë cijër ke njmrëqikil e 
isqhrete rë napaqhiisapa lë jigj dhe ke nëjoikil e mpgalir 
eixeisrit, ksld rë pegjiqrpmheqhil dhe rë ljiheqhil qi rë rijja. Ligji 
ldajmlre çdm airitirer anm pir ferap lga imkslirerer dhe gpsner oë 
lsi iqhil rë pegjiqrpsapa, nëp rë cijër iëpimhej fipka e që nais 
neqëdhjerë owrerapëte kaoedmlaq nëp pegjiqrpikil e rwpe qi gpsn 
fetar552. Pëp r’s npepë ppsgël npereldikete rë Kiqhëq mprmdmiqe 
qepbe, oë bilil ldeqh ke Kiqhël mprmdmiqe kaoedmlaqe, e cija qanm 

                                                 
550  Ëqhrë diqisrsap dhe diqisrmher elde qhskë kbi pmjil e OKB-që dhe mbi rolin 
e qaj adkiliqrpseq lë Kmqmtë. Lidhsp ke iërë, qhih: G. H. FOX, Humanitarian 
Occupation, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; I. INGRAVALLO, Il 
Cmlqigjim di Sicspexxa e j’akkiliqrpaximle diperra di reppirmpi, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2008; C. STAHN, The Laë ald Ppatrice mf Ilreplarimlaj 
Territorial Administration, Versailles to Iraq and Beyond, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008; E. ARINELLI, G. SCOTTO, La guerra del Kosovo. Anatomia di 
sl’eqcajariml, Roma, Editori Riuniti 1999; CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES, The 
CEPS plan for the Balkans, (a cura di M. Emerson e D. Gross), Bruxelles, CEPES, 
1999.. 
551 Neli i jigjir rë tirir 2006 oë ppegsjjml iërë çëqhrje, kbal lskpil 19: “The 
freedom of religious confession is guaranteed. The right to express one's faith 
freely and publicly, individually or with others is guaranteed. The Macedonian 
Orthodox Church and other religious communities and groups are separated 
from the state and are equal before the law. The Macedonian Orthodox Church 
and other religious communities and groups are free to establish schools and 
other social and charitable institutions, by ways of a procedure regulated by 
jau”.  Pëp imlqsjrikil e isqhrersrëq kaoedmlaqe lë kaoedmliqhr, qhih:  

http://licodu.cois.it/23/view 
552 Pëp reiqril e jigjir kaoedmlaq kbi jipilë ferape, qhih: On freedom of religion in 
Kosovo,http://licodu.cois.it/512/view  

http://licodu.cois.it/512/view
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iiqhre qhnajjsp asrmoefajilë e ter, jigji ldajmlre ipijikil e 
mpgalixarate rë ldpwqhke lë bpeldëqi rë rë ljëjrir isjr, dsie 
diqipikilsap, iëqhrs, jm terëk ljë njeqë rë mprmdmiqiqë lë teld, 
nmp edhe beqikrapër Beiraqhilj.  

Kw imkslirer ferap, i npaliqhëk hiqrmpiiiqhr lë Maoedmli, i 
kipëisnrmlre npereldiker e kwqjikalëte Sslirë, rë cijër, lë 
nëpnsrhje ke jigjil e qhrerir nëp imkslirerer ferape, i kbsjmlil 
zyrtarishr, dsie nëpfqhipë edhe rë kipar e rë gjirhë kwqjikalëte rë 
qhimjjate rë ldpwqhke, lël ekpil e ljë imkslireri rë terëk. Kjm 
ëqhrë bëpë e ksldsp qadmoë, lë Maoedmli, edhe lë niiënakje rë 
beqikir, eixiqrmjlë çapje rë rhejja keq bektashinjve, rë cijër, 
tradicimlajiqhr ialë kbajrsp oëldpike rë kmdepsapa, jaiie, dhe 
nëpfaoëqseqte Sslirë kaoedmlaq, rë cijër, nëpisldpaxi, ialë 
oëldpike qhskë rë afëpra ke iqjakil rpadicimlaj nalapab, 
fmldakelrajiqr, rë jjmjir wahabit, nmp oë fairiiiqhr ialë jsajrsp pmj 
oeldpmp lë jsfrël nëp natapëqi, naq qhnëpbëpjeq që Jsgmqjjatiqë, çia 
s qigspml nsqhrer jm rë naiër lë ppafqh nmjirii553.  

Kërm diqnmxira jigjmpe ialë ldiisap legaritiqhr edhe lë ljmhjel e 
beqikete rë ldpwqhke npmreqralre, rë cijër lsi ialë ksldsp r’i 
pegjiqrpmjlë iiqhar e rwpe, çia qjejj kslgeqël e gapalcite rë 
letmjqhke nëp kbpmjrjel jigjmpe rë ldjeiëqte dhe lënslëqte rë 
rwpe. Këqhrs, ëqhrë qhiejsp edhe napagpafi 16.3 i Airir filaj rë 
Vjelëq, i ciji e derwpml Maoedmlilë, qi lëlqhipseqe e iërij airi, rë 
ljmhë iëpieqar e imkslirerete ferape oë npairiimjlë anm nm 
nëpgarirel rë npairiimjlë felë e rwpe, lë nëpnsrhje ke 
isqhrerseqhkëpilë e qhrerete dhe r’s gapalrmjë ljmhjel e arij 
qrarsri oë gëxmjlë lë telder e rwpe rë mpigjilëq554. Po ashtu, ligji 

                                                 
553  Lidhsp ke iërë, qhih: K. IVANOVA PETROVA, La Corte Costituzionale della 
Repubblica macedone dichiara illegittimo l'insegnamento della religione nella 
scuola pubblica, Stato Chiese e pluralismo confessionale, giugno 2009, 2-3. 
554 Ref.: Documento della riunione di Copenhagen della conferenza sulla 
dimensione umana della CSCE, teçalëpiqhr, niiël 9.4 
http://www.osce.org/it/odihr/elections/14304. Pëp kë renëp: G. BARBERINI, 
L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso, Il Mulino, Bologna, 
2007; ID., La Politica del dialogo. Le carte Casaroli sull'Ostpolitik vaticana, (lël 
kujdesin e G. Barberini-it), il Mulino Bologna, 2008; ID., La jibeprà di pejigimle lej 
npmceqqm di dekmcparixxaximle degji Srari dejj’Espmna celrpaje ed mpielraje, S. 
FERRARI – W. COLE DURHAM JR. - E. A. SEWELL, Dipirrm e pejigimle lejj’Espmna 
postcomunista, Bologna, il Mulino 2004, 9-30. 

http://www.osce.org/it/odihr/elections/14304
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lsi s jejmlre dpejrseqte rë isjrir rë cejebpmlil, omfrë edhe 
npitariqhr, pirer dhe qhëpbiker ferape, rë tiqhlil nerisl ferap (leli 
18)555, e çia ëqhrë kë e pëldë, ldajmlre dhe taxhdml elde rë 
ldajmjë lgpirjel e gmdilate rë isjrir nëp arm beqike oë lsi ialë 
fituar ende njohje ligjore556.  

Pula ia qhisap depi arw, qa lë tiril 2002, oetepia kaoedmlaqe i 
imlfiqimi dw reoe imkslirerir Beiraqhial dhe ia iajmi arm lë 
npmlëqi imkslirerir ferap Iqjak rë Maoedmliqë (IRCM)557. Ka oelë e 
imrë nëpnjeija e beqikrapëte Beiraqhial nëp rë pifirsap rë kipar e 
tyre, pasi IRCM-ja, e kbëqhrersp edhe lga oetepia, npereldml 
jigjqhkëpi rë njmrë kbi npmlël e imlfiqisap, liqsp edhe lga fairi 
qe, qinaq jigjir kaoedmlaq, imkslireri Mwqjikal ëqhrë ljë i terëk 
dhe nëpfaoëqml rë gjirhë kwqjikalër e Maoedmliqë. Kw oëldpik ia 
ldexsp nmjekiia rë qhskra lë litej ldëpimkbërap, ao qa lë tiril 
2007, napjakelri kaoedmlaq kiparmi ljë jigj kbi qrarsqil jspidii rë 
kishave, komuniteteve fetare dhe grupeve fetare558. Kw jigj ëqhrë 
fpwr i ljë eisijibpi rë isjdeqqhëk keq npeqimlete ldëpimkbërare559 

                                                 
555 Në napagpafil 3, apr.18 i jigjir rë tirir 1997, rhsher qe pirer ferape, jsrjer dhe 
fmpkar e rjepa rë beqikir, ksld rë dpejrmhel dhe rë mpgalixmhel terëk lga ljë 
ijepii oë ëqhrë alërap i ljë Kiqhe, ljë imkslireri ferap anm ljë gpsni ferap rë 
ljmhsp lë Rensbjiiël e Maoedmliqë dhe oë ia jejel e rwpe.Shih: 
http://licodu.cois.it/435/view  
556  Mslgeqa e ljmhjeq qi iiqhë, imkslirer anm gpsn ferap, bëher nelgeqë nëp 
xmrëpikil e rë kipate, npa nëp nëpfirikil e reppelete rë letmjqhke nëp ldëprikil 
e gmdilate rë isjrir; nëp naqjel e npmlëq që najsajrqhke lë qhëpbik rë 
tenpikrapite rë isjrir, nëp r’i piqrpsirspsap anm xgjepsap arm; nëp rë napaoirsp 
iëpieqël nëp r’i nëpfqhipë arm lë njalil ppegsjjseq anm nëp rë ldëprsap gmdila rë 
peja nëp isjril. Tjerëp gjë ëqhrë naqraj qhekbja e ldëpreqate rë isjrir nëp iiqhar 
oë lsi gëxmjlë ljmhje jigjmpe, qiç ldmdhi ke iiqhël mprmdmiqe qepbe. Pëp kë 
qhskë qhih: http://licodu.cois.it/435/view.  
557  Në naparhëliel e airir isqhrerseq rë qaj, darë 24 imppii 2008, Baqhiëqiqë 
Ferape Iqjake e Rensbjiiëq që Maoedmliqë nmhml qe ëqhrë mpglixara e terke nëp 
rë gjirhë iqjakil, lë këlwpë oë r’i nëpkbsqhë qa kë kipë oëjjiker e qaj, qi dhe rë 
xmrëpmjë rë gjirha rë kipar e mpgalixarate rë kënapqhke iqjake lë Maoedmli. 
http://www.bim.org.mk/kushtetuta.pdf  
558  Ligji u haprsa lë qhrarmp rë tirir 2007 dhe hwpi lë fsoi ke 1 kaj rë tirir 
naqapdhëq. Ref.: Ligj nëp nmxirël jspidiie rë iiqhëq, baqhiëqiqë ferape dhe gpsnir 
religjioz, Ligj 20.10. 2007, “Gaxera Zwprape e Rensbjiiëq që Maoedmliqë” l.. 113, 
http://licodu.cois.it/434/view  
559  Pëp iërë çëqhrjë ialë ldëphwpë qi Baqhiiki espmnial, aqhrs edhe Shrerer e 
Baqhisapa, dsie iëpisap oë jigji rë ljihre jipilë e njmrë ferape, e lë këlwpë rë 

http://licodu.cois.it/435/view
http://licodu.cois.it/435/view
http://www.bim.org.mk/kushtetuta.pdf
http://licodu.cois.it/434/view
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dhe negociatave me komunitetet fetare vendase. Ai rregullon 
qrarsqil jspidii rë iiqhate, imkslirerete dhe gpsnete ferape, 
jejikil e qhëpbikete ferape, npairiiikil e jsrjete dhe cepekmlite 
jirspgjiie, këqikil ferap dhe airitirerer edsiarite, filalcar e 
iiqhate, rë imkslirerete ferape dhe gpsnete ferape.  

Ligji i pi npmnmxml ldapjel e beqikete ferape lë: kisha, komunitete 
fetare dhe grupe fetare, nmp na e qhnjegsap dmkerhëliel e iërwpe 
repkate. Ai e ldajml ipijikil e gpsnete anm rë beqikete ferape lë 
breldëqi rë ljë isjri, dhe pegjiqrpikil e rwpe lë pegjiqrpil qhrerëpmp 
nëp isjrer qi dhe teldmq, ke alë rë lelit 21, parimin e 
baqhiënslikir keq qhrerir dhe beqikete rë ldpwqhke, na heosp 
dmpë lga derwpiki oë s lgapiml beqikete ferape nëp kappjel e ljë 
lejeje rë nmqaçke lga asrmpirerer, napa cejebpikir rë pirete ferape, 
jaqhrë gmdilate rë isjrir oë ljihel xwprapiqhr qi rë rijja. 

Kw diqipikilik i taxhdseqhëk i ia qhrwpë beiraqhiljrë qhoinrapë 
rë iëpimjlë dhe rë qigspmjlë lë nëpkbajrjel e kappëteqhjeq 
baqhiënslsese me shtetin shqiptar (neni 9), mbrojtjen e 
beqikrapëte rë rwpe jaqhrë isfijte qhrerëpmp, dsie e apqwersap 
iëpieqël e rwpe ke fairil qe qejia oeldpmpe e isjrir gjelder lë 
Shoinëpi560. Kmlfjiiri ldëpferap keq mprmdmiqëte rë Kiqhëq qepbe 
dhe asaj maqedonase; keq kwqjikalëte rë IRCM-që dhe 
beiraqhiljte, lsi gjel npehje, çia e dëqhkml edhe tëlia lël fjaië 
e ljë reoeje lë Termtë561.  

                                                                                                           
teçalrë r’s jejmlre pegjiqrpikil, na kë rë tmgjil diqipikilik, beqikete rë 
ldpwqhke ferape lë teld. Ëqhrë kbajrsp oëldpik qidmkmq lga Këqhijji i 
baqhiikir espmnial ke ldëpkjerëqilë e Kmkiqimlir rë Veleciaq. Velice 
Commission [22/03/2007] CDL-AD(2007)005, Opinion on the Draft Law on the 
Legal Statuq mf a Chspch, a Rejigimsq Cmkkslirw ald a Rejigimsq Gpmsn mf “rhe 
fmpkep Ysgmqjat Rensbjic mf Macedmlia” adopted by the Venice Commission at 
its 70th Plenary Session (Venecia, 16-17 Mars 2007) 
560 Ëqhrë e tëprerë oë qi Beiraqhiljrë, aqhrs dhe Ulgjijjmpër, jalë mpgalixara ke 
iapairep ferap oë ialë degëxiker e rwpe lë litej ldëpimkbërap, nmp ëqhrë e 
qigspr qe kbpmjrja e beqikrapëte rë rwpe jaqhrë teldir, ke ldëpkjerëqilë e qhrerir 
qhoinrap dhe lënëpkjer ijasxmjëq që kappëteqhjeq që baqhiënslikir, ëqhrë ljë 
shtwqë nëp npmjeiril e arwpe oë jsfrmjlë edhe nëp baqhiikil nmjirii rë Shoinëpiqë 
erliie. Si pexsjrar, lmpka oë dshej rë iqhre kjer i afipkikir rë ‘qhoinrapiqë’ 
reppirmpiaje, irheher lë kjer oë dmbëqml idelrireril imkbërap. 
561  T. BLUSHI, Kreu i Bektashinjve: Pm kë iëpcëlmjlë ke jerë, “Gazeta Shqiptare 
ml jile”, 29 qhrarmp 2011. 
http://www.balkanweb.com/gazetav5/artikull.php?id=104861. 

http://www.balkanweb.com/gazetav5/artikull.php?id=104861
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E naqigsprë dsier edhe kbpmjrja e jipiqë ferape nëp slgjijjmpër lë 
Maj rë Zi, nmp npalia e rwpe lsi qhrpiher lë hanëqipar qhoinfmjëqe rë 
vendit562. Kmkslireri kë i oëldpseqhëk ldmdher lë Jsgjildje, 
teçalëpiqhr lë Ujoil, nmp iërs lsi ëqhrë pegjiqrpsap aqljë 
imkslirer slgjijjmp dhe aq beiraqhial, e nëp kë renëp lsi ia 
nëpnsrhje keq nëpiarëqiqë ferape dhe aqaj erliie. I ljëjri gjwiik 
vlen pëp Çakëpilë, ipahilë oë ldmdher lë Jsg rë Shoinëpiqë, lël 
territorin grek. 

Fairi oë iërm reppirmpe lsi jalë njeqë e qmtpalirerir qhoinrap, ia 
bëpë oë, ke iajikil e imhëq, rë isqhrëxmher qjejjja dhe nepcenriki i 
tjepate dhe jipite ferape lë keqil e iërwpe nmnsjjqite, rë cijate s ia 
kslgsap pmji nedagmgjii i që dpejrëq, i isjrspëq dhe kappëdhëliete 
qhmoëpmpe oë kbixmrëpml lë reppirmpil e qhrerir qhoinrap, dhe nëp 
ppjedhmjë, qmr qhmhik rë garshel lë iaxalil bajjialii iëqi 
nëpnjaqjeqh rë napeqhrspa ldëperliie dhe ldëpferape. Nsi ia qi rë 
qhnjegmher ldpwqhe dhe kë bildqhëk ijm qjejjje iao e ldpwqhke 
imjeirite, lë ljë imlreiqr lë rë cijil nëpoildja e nëpiarëqite ferape 
ëqhrë e ljëjrë ke arë lë reppirmpil e qhrerir qhoinrap, e kegjirharë 
eixiqrmjlë jidhje iao rë rhejja isjrspmpe dhe ferape keq iërwpe 
trevave. 

Paq ipixëq dhe qhnëpbëpjeq që Fedeparëq Jsgmqjjate, imkslireri 
ldëpimkbërap, e teçalëpiqhr, Këqhijji i Espmnëq, NATO dhe OKB-ja 
ialë kappë kbi tere nëpgjegjëqilë nmjiriie nëp kipë-administrimin 
e iërwpe reppirmpete. E npa, naq ljë bijalci iao dëqhnëpseq, lsi ra 
ppmi keldja qe qi ksld rë kappë nëpqinëp Kmkiqimli i Veleciaq dhe 
Këqhijji i Espmnëq rë lgpihel qi gjwiarëq dhe qi elre oë diirmjlë 
ppsgël dhe qhnëpldajlë iëqhijja nëp haprikil e jegjiqjacimlete oë 

                                                 
562 Në dirër e qmrke, kappëdhëlier ke beqiker ferape lë Maj rë xi iapairepixmhel 
lga relqimle rë fmpra dhe nëpqhiajjëxik rë imlfjiirir, naqi npifrëpiljrë mprmdmiqë 
rë Kiqhëq qepbe is isldëptslë dëqhkirapëte rë Jehmtair rë cijër, naqi iiqhil 
qigspsap jejel e asrmpixikir, mpgalixsal lë Dalijmtgpad ljë cepekmli nsbjiie lë 
nëpisjrik rë ljë baqhiëbeqikrapi rë rwpe. Tsbiki s ldëpnpe keljëhepë lga 
npifrëpiljrë mprmdmiqë, rë qhskrë lë lskëp, rë cijër iëpimlil ke xë rë japrë 
ldëpnpepjel e keljëhepqhke rë kbjedhjeq, dsie i iëpcëlsap rë npaliqhkir, qe 
lëqe dm rë kbjidheqhil qëpiqh, ara dm r’i tilil fjaiël gmdilëq dhe njeqërapëte oë 
iqhil arw lë kbjedhje. Ref.: Montenegro: Commemorazione dei Testimoni di 
Geova interrotta dal clero della Chiesa Ortodossa Serba, 22 aprile 2011, 
http://www.cristianitestimonidigeova.net/articolo.aspx?Articolo=1882  

http://www.cristianitestimonidigeova.net/articolo.aspx?Articolo=1882
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dm rë jelë bsqsjja nëp faqhirjel e imlfjiirete ldëpferape dhe gapalr 
i rë dpejrate, jipiqë ferape dhe naoeq. 

Padwqhik, ëqhrë e gabsap bildja qe ksld rë ldëprmhel lë këlwpë 
abqrpaire diqa kmdeje, omfqhil iërm edhe fpwr i nëptmjate rë 
qiqrekete nmjiriiiqhr kë rë beqseqhke, keoë i nëpiaqil Espmnëq 
Pepëldikmpe dhe aimka kë e gabsap ideja e rpalqnjalrikir rë 
iërwpe kmdejete, ke bildjel qe ljërpajrëqiki i ppegsjjate nëpbël 
gapalci qi nëp afipkikil e rë dpejrate ljepëxmpe, aqhrs edhe nëp 
napiker e që dpejrëq dhe rë jipiqë ferape. Të ldjeiëqh qhrigje rë rijja, 
dm rë rhmrë qe ia ljë imlcenr rë gabsap jidhsp ke eixiqrelcël e 
njsapajixkil ferap lë ljë imlreiqr njspi-isjrspmp, oë ldëpjiimher 
edhe kë qhskë lga ldëprhspja e erlite rë ldpwqhke, rë cijar i 
psajlë ke qhskë falarixëk rpadirar, gjshël dhe xaimler e tera. 
Çdm gpsn qhmoëpmp dhe ferap kbapr ke tere nëptmjël, rpadirël, 
xaimler pirsaje, qjejjjer eriie e rë gjirha iërm gjejlë qhnpehjel e ter 
lë apr, isjrspë, lë feqrike, rpadira, kadje nëprhwhel edhe lë 
ianëpcikil e faxate rë jerëq: jildjeq, kapreqëq, tdeijeq, npa, ialë rë 
bëjlë jm terëk ke rë dpejrar e ilditidir nëp çëqhrje naqspie e 
rpaqhëgikie, nmp edhe ke qhnëpldapjel e rë kipate rë firsapa lga 
kapreqa e kadje edhe ke cepekmlirë kmprmpe. Ëqhrë ijm apqweja 
oë, jm ao beqiket fetare, por traditat, zakonet kulturore-fetare, 
pirer, feqriker, jalë arm oë dsher rë xëlë teld lë haprikil e 
jegjiqjacimlete. Kërm lsi dsher rë lgjeqhil, dmqidm, ppegsjjmpe 
‘slifmpkë’, nmp r’s nëpkbahel lmpkate rë gpsnir nëpiarëq, lë 
këlwpë oë gjirhë qa s raiml ilditidëte, rë nëpnslmher lë lmpkë 
nëp gpsner qhmoëpmpe. Ligji dsher r’s qigspmjë arwpe ldapjel keq 
qhrerir dhe beqikir; jaicireril e ilqrirscimlete nsbjiie; eixiqrelcël 
e ljë elrireri qhrerëpmp kbi najër, jaii dhe rë natapsp; ilrepeqil e 
nëpbaqhiër oë jsqrifiiml eixiqrelcël e iëqaj qrpsirspe qhrerëpmpe; 
lgpirjel e arij qiqreki oë gapalrml jipilë e ilditidëte dhe rë 
gpsnete, lë peqneir rë njmrë e rë ldëpqjejjë keq rwpe. 

Ksp bëher fjajë nëp ppegsjjik dhe qrpsirspik kappëdhëlieqh, 
tëqhripë rë gjeqh hanëqipë nëp rpalqnjalr fmpkalrëqh rë jaqhrëk 
anm kmdejeqh rë garqhke, nmp dm rë iqhre e sdhëq rë ipwhej ljë 
gjurmim historiko-jspidii i etmjsikir rë qiqrekir, i ciji, lë ppjedhë 
rë imhëq, nëpnslml jspidiiqimlil e ter kbi arë reppirmp. Verëk 
iëqhrs ksld rë xbsjmhel rinaper dhe nëptmja dajjseqe e qiqrekete 
rë ldpwqhke jspidiie, oë, dsie s ldëprhspsp ke fpwril e 
legmciarate rë qmrke, ksld rë qhipihel e rë qjejjil ldpwqhikil e 
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letmjqhëk nëp r’is nëpgjigjsp pirkir rë kappëdhëliete rë qmrke 
qhmoëpmpe, isjrspmpe dhe ldëptenpseqe oë jalë repkmkerpi karëq i 
kappëdhëliete diajeiriie keq ilqrirscimlete, reppirmpir dhe 
owrerapëte. 

Ppa, dsher ianëpcwep npmta e njeispiqë ilqrirscimlaje nëp rë dajë 
rej jmgjiiëq që kmdejete rë garqhke, dshel jëlë naq bspmipacirë e 
organizmate ldëpimkbërape, oëldpiker qhabjjmle isjrspmpe dhe 
jspidiie, lë këlwpë oë r’s gjelder xgjidhje kmqkappëteqhjete keq 
najëte lë imlfjiir. 

Kmkslireri ldëpimkbërap ksld r’i lgpejë lë litejil e dshsp pmjil 
dhe iëpieqar e rij, lëqe diirml ljë iarajmg rë dpejraqh rë legmcisapa 
dhe rë legmciseqhke, ao rë letmjqhke nëp ldëptapëqilë e 
qiqrekete eimlmkite, kappëdhëliete isjrspmpe dhe letmjëq nëp 
baqhiëjereqë rë naoke. Pmp, q’ksld rë ierë niiëliqje rjerëp, teç 
ljmhjeq që idelrirerir dhe rë që qhisapëq oë lëlisnrmjlë 
rpaqhëgikilë e narjerëpqseqhke rë ilditidëte dhe kbapë 
kolektivit.  

Aqhrs qi ilditidër oë lsi ksld rë ilregpmhel dhe r’i afpmhel rjerpir 
na firsap kë napë qigspilë e bpeldqhke, nm aqhrs qiqreker, oë jalë 
qhnpehje e jidhjeq qhmoëpmpe lë ljë reppirmp rë cairuar me traditat 
dhe hiqrmpilë e ter, lsi ksld ra qhipehil idelrireril, r’i qhekbil 
qhrwjjar e eixiqrelcëq që rwpe dhe aq rë rpaxmjlë hapkmlilë e 
bpeldqhke, na hskbsp kë napë afrëqilë e nepcenrikir dhe rë 
nëpnslikir rë ilqrirscimlete dhe xmrëqilë nëp r’s bëpë bajjë 
npmbjekete rë ldpwqhke oë dajil lë qhreg. Aqhrs qi ljepis oë na rë 
qhisap lsi ksld rë ierë nepqmlajirer, baqh aqhrs qiqreki oë i bie 
mohit hiqrmpiqë që ter lsi ksld rë oëldpmjë dhe aq ra nëpkbsqhë 
fsliqimlil e rij ipweqmp oë ëqhrë gapalriki i baqhiëjereqëq që jipë 
keq gpsnete rë ldpwqhke. 
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4. 6. Mappëteqhjer baqhiënslseqe: kmdej i eiqnmprseqhëk? 

 

 

Dsie kappë napaqwqh lgëpçer e qinëpnëpkeldspa, oë qjejj npmceqi i 
fabpiiikir rë kmdejete ilqrirscimlaje dhe jspidiie dhe ppexiisl e 
rpalqnjalrikete rë imra dhe rë dëkqhke rë nëptmjate rë diqate 
kbi ca rë rjepë, ëqhrë ke teld rë qhrpmjkë nwerjel lëqe kmdeji 
qhoinrap nëp kappëdhëlier keq qhrerir dhe imkslirerete ferape, 
ksld rë jerë ljë paqr i kipë pefjeiriki dhe nëpqiarjeje nëp ara oë 
dsal r’s janil xgjidhje naoëqiqhr imlfjiirete ldëpferape keq 
gpsnete rë ldpwqhke e qidmkmq isp nëpnjaqjer ferape qhmoëpmhel 
edhe ke imlfjiire erliie. Edhe kë e ldëpjiisap napaoirer gjeldja 
isp, ke iajikil e imhëq, gpsne rë ldpwqhke, lgpelë, qinaq nëjoikir 
rë ter qrpsirspël e imkslirerir, dsie i gëpqhersap rinaper ferape 
ke arm erliie dhe gjshëqmpe, depi lë ipijikil e ljë idelrireri 
terjai. Nëqe hedhik qwrë kbi Bajjialil Pepëldikmp e, imliperiqhr, 
kbi ppegsjjikil jigjmp rë çëqhrjeq ferape, tëpejkë qe Këqhijji i 
Espmnëq, ke ldëpkjerëqilë e Kmkiqimlir rë Veleciaq s ia 
“sugjeruar” Maoedmliqë dhe Kmqmtëq r’i ljmhil beqiker e 
ldpwqhke ferape dsie ldjeisp ppsgël e jigjir. Kjm lëlisnrml r’i 
jiher dmpë e jipë qhrerir nëp xgjidhje rë ljëalqhke, qi nëp këlwpël, 
aqhrs dhe nëp imhël e nëpfqhipjeq që imkslirerete ferape lë 
oeprhsjjil dekmiparii dhe ijm bëher lë nadije rë njmrë, jm ao nëp 
larwpël e beqikir, qa nëp mpgalixkil e ldëpjiisap rë imkslirerir, 
kadje ijm nslë s beqmher diqate, dsie qhnëpfijjsp natapëqilë e 
gpsnete qhmoëpmpe dhe afrëqilë e rwpe nëp fmpkëqikil e idelrirerir 
vetjak. 

Ka gjaqa oë fpwkëxiki nëp iëqi xgjidhjeqh, rë ierë apdhsp lga 
kmdeji i hsaxsap lga Bejgjiia, teld rinii nëp ldapjer lë baxë rë 
gjshëq dhe erliqë, çia s ia pexsjrsap kë i nëpdmpqhki nëp rpetar 
ballkanike563, niiëpiqhr nëp nëpafpilë e teçmpite oë kbapril. 

                                                 
563 Ppipja e mpgalixkate ldëpimkbërapë lë nëpcairikil e këlwpate dhe kjerete 
nëp rë qheqhsap kmqkappëteqhjer keq najëte, qhneqhhepë nëpoeldpmher rei 
nëpdmpiki i kmdejete rë hsaja, nëpisldpejr rpadirëq që teldir ke rë cijil nm 
nslmjlë, dsie i diirsap arij npalikil e fmpkalrëte rë hsaj nëp qiqrekil jspidii 
lë rëpëqi. Pjeqa kë e ldjeqhke dhe ke naqmja kë rë pëlda ldaj fsrjeq që iërwpe 
fmpkalrëte rë hsaj, ëqhrë nadwqhik, ajm e beqikete ferape, qidmkmq isp 
eixiqrelca e rwpe jidher lgsqhrëqiqhr ke iapairepiqriiar e teldir. Një qhekbsjj i 
rijjë ëqhrë ai i Kmqmtëq, is mpgalixakar ldëpimkbërapë, gjarë kaldarir rë rwpe 
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Sigspiqhr oë lsi ia kslgsap nëpoaqja edhe ke kmdeje rë rjepa, nëp 
qhekbsjj, ke arë bsjjgap lë paqril e Rensbjiiëq që Maoedmliqë, 
kmdej oë, lë iëpiik rë ljë xgjidhjeje nëp ipijikil e imknairëqiqë 
dhe ljërpajrëqiqë që bpeldqhke rë imkslirerete kwqjikale, s ia 
teqhsp arwpe ‘slifmpkël’ e qrpsirspëq që kbapë imkslirerir, dsie 
qhrwnsp dhe aqgjëqsap dajjiker isjrspmpe, oë ljëhepë e ljë imhë 
iqhil ao rë japkiqhke keq rwpe. 

Kërm xgjidhje s isqhrëxsal lga npalia e ljë feje dmkilseqe lë 
teld, aqaj mprmdmiqe dhe ljë qhrpeqe dmkerhëlëqe kwqjikale, na 
fmjsp nëp imkslirerer erliim-ferape kë rë tmgja lë lskëp564. Pëp 
qhiai rë pmjir rë pëldëqiqhëk oë jsal beqiki mprmdmiq lë Bsjjgapi, 
dsispi ijm oë haqer lë qhskë rpeta bajjialiie, ëqhrë napë ke teld 
piirhiki i kmdejir rë oëkmrqhëk rë kijerete, rë cijil Pepaldmpia 
Oqkale e xbarmlre nëp oetepiqjel e imkslirerir mprmdmiq, dsie e 
nëpfqhipë arë lë nslër e qhrerir dhe rë që dpejrëq. 

Pmp, ke gapalcilë e kappëteqhjete ldëpimkbërape, lë Bsjjgapi u 
ipijsa ljë qrpsirspë e terke dhe e derwpseqhke imkslirape nëp 
kwqjikalër, is dshej rë nëpfqhiheqhil rë gjirhë ara oë i 
pefepmheqhil beqikir iqjak dhe erliqë rspie565. Kw oëldpik 

                                                                                                           
arje, ialë tenpsap lël qhekbsjjil e kmdejir bejg, dsie alaqhiajsap rpadirël 
asrmirmle. Nsi nëpjaqhrmher fairi oë lë kappjel e iërij teldiki rë ierë ldiisap 
fairi oë qhskica e jspiqrëte rë lgapisap ke iërë derwpë, iqhil bejg... . Pëp kë 
renëp, jidhsp ke iërë çëqhrje, qhih: R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, 2a ed., 
Torino, Utet, 2002; P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Introduzione al diritto costituzionale 
comparato, 6a ed., Mijalm, Gisffpè, 1988; G. G. BOGNETTI, Introduzione al diritto 
costituzionale comparato, Turino, Giappichelli, 1994; B. MARKESINIS, Comparative 
Laë il rhe Cmsprpmmk ald Cjaqqpmmk. The qrmpw mf rhe Laqr Thiprw-Five Years, 
Oxford-Portland Oregon, Hart Publ., 2003, trad. it., Il metodo della comparazione. 
Il retaggio del passato e le sfide del futuro, Gisffpè, Mijalm, 2004; L. PEGORARO, A. 
RINELLA, Ilrpmdscciól aj Depechm Psbjicm Cmknapadm, UNAM, Ciudad de Mexico, 
2006, e Palestra, Lima, 2006. 
564 Sinaq pegjiqrpikir rë tirir 2002: 64% e nmnsjjqiqë ëqhrë e beqikir mprmdmiq, npej 
që cijëq, ljë njeqë i nëpier Kiqhëq mprmdmiqe asrmoefaje rë Maoedmliqë , rë jildsp 
lë tiril 1967, ldëpqa Kiqha mprmdmiqe qepbe ia ldëprsap ljë gpsnik rë teril, oë e 
ia kappë ekpil lga apoidimoexa e Ohpir, ke qeji lë iërë owrer. Mwqjikalër, rë 
derwpsap rë jelë ljë imkslirer i terëk, nëpbëjlë 33,3% rë nmnsjjqiqë. Pëp kë 
gjerë, qhih: K. IVANOVA PETROVA, La Corte Costituzionale della Repubblica 
kacedmle dichiapa…cir., 3. 
565 Keki napaqwqh iërs, rpairaril e qhël Srefalir, rë fipkmqsp keq Rsqiqë capiqre 
dhe Pepaldmpiqë Oqkale ke 3 kapq 1878, i ciji i dha fsld jsfrëq dhe qaliqimlmi 
ljmhjel e natapëqiqë që Sepbiqë, Majir rë xi dhe Rskaliqë lga ala e nepaldmpiqë 
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ilqrirscimlaj s baxsa lë npipjel e beqikir dmkilseq mprmdmiq nëp 
r’s çjipsap, ljë hepë e kipë, lga bappa e degëxikete rë ldpwqhke rë 
iqjakir dhe neqha e psajrjeq dhe xhtijjikir rë idelrirerir rë rwpe, 
dsie ia npepë iëqhrs hmtil dilakixkir dhe nëprëpirjeq që rwpe 
isjrspmpe, ke oëjjikil (ldmqhra, nmjiriiiqhr rë gmdirsp) oë ra 
shpinte imkslireril iqjak dpejr aqikijikir gpadsaj, niiëpiqhr fajë 
hskbjeq që ataqhrë rë idelrirerir rë rij. 

Si nëpfsldik, njeqa kë e kadhe e imkslirerir rspim-iqjak rë 
Bsjjgapiqë lsi na ppsgë rjerëp, teçqe r’i irhelre qwrë lga Tspoia nëp 
r’i dhëlë xgjidhje iërij problemi, por kjo shkaktoi jo pak tensione 
nmjiriie, petalqh dhe ljë gjeldje ipixe rë kbëprhwep lga 
ksenofobia anti-iqjake, qa hepë oë imkslireri kwqjikal ppirej dhe 
qhimlre depi arw qa rë tilre lë dwqhik isfipil e lëlqhrpikir rë rij 
abqmjsr ldaj qhskicëq ortodokse566.  

                                                                                                           
mqkale. Me lelil 11 rë rpairarir rë qhël Srefalir, Bsjjgapia gapalrml qe naqspirë 
e jsajrqhke dhe rë najsajrqhke rë kwqjikalëte oë balmjlë lë iërë teld, kberel 
pasuri e mysliamlëte dhe qe lë isqhrersrël oë dm rë kiparmher, dm rë 
gapalrmhel rë dpejrar e rwpe. Kjasxmjar e rpairarir lë fatmp rë Rsqiqë s 
isldëpqhrsal lga Algjia dhe Asqrpm-Hslgapia, rë cijar npmnmxsal kmdifiiiker e 
ksldqhke gjarë kbajrjeq që Kmlgpeqir rë Bepjilir gjarë ksajte oepqhmp-imppii rë 
tirir 1878. Kw imlgpeq s kbwjj ke rpaiararil e Bepjilir oë s lëlqhipsa kë 13 
imppii 1878 lga Mbperëpia e Baqhisap, Pepaldmpia Asqrpm-Hungareze, Franca, 
Gjermania, Rusia dhe Perandoria Osmane. 
566  Në imhël e natapëqiqë, beqikrapër iqjakë nëpbëlil 34% rë nmnsjjqiqë bsjjgape, 
nmp qhskë rspo teldmqël rë ekigpmlil lë Tspoi, ldëpqa rë rjepër s kbwjjël lë 
komunitetet e tyre etniko-ferape. Neli 42 i Ksqhrersrëq që Tiplmtm-q rë tirir 1879, 
nmhml qe tenpikrapia ferape e rë ipiqhrepëte oë lsi npediimjlë ipiqhrëpikil 
mprmdmiq dhe ajm e herepmdmiqëte (rë nafete) ppegsjjmher lga asrmpirerer iiqhrape 
nëpiarëqe, nmp lël kbiiowpjel e Miliqrpir oë i ëqhrë lgapisap ijm derwpë, qi dhe 
lë baxë rë jigjete oë npirer rë kiparmhel nëp çëqhrjel lë fajë. Конституция на 
българското княжество, Приета на 16.04.1879 г. http://licodu.cois.it/127/view. 

Me iërë paqr, kiparmher ljë Rpegsjjmpe e nëpimhqhke nëp tenpikrapilë ferape rë 
ipiqhrepëte, kwqjikalëte dhe hebpeljte 1880. Привременни правила за 
духовното управление на християните, мюсюлманите и евреите 1880, Дв. 56 
от 9.VII.1880. Me iajikil e imhëq, bëher e oaprë qe lsi kjafrml terëk ljë lmpkë 
e nëpgjirhqhke nëp rë ppegsjjsap jerël e imkslirerir kwqjikal, nmp dshej rë 
iajmlil 15 tire, nëp rë kbëppirsp lë lëlqhkrimil e ljë Rpegsjjmpeje rë 
nëpimhqhke nëp tenpikrapilë ferape rë kwqjikalëte e cija dm rë keppej ke 
airitirerer e iërij beqiki dhe dm rë nëpcairmlre qrpsirspël erij. Shih: Виеменни 
правила за духовното управление на мюсюлманите 1895, Дв. 210 от 26.IX.1895.  

Pëp qrarsrer, qi fpwr i tenpikrapiqë lmpkarite rë natapsp rë imkslirerir kwqjikal 
rë Bsjjgapiqë, qhih: http://licodu.cois.it/4/9/3. Pëp ljë ipahaqik keq kmdejir rë 

http://licodu.cois.it/4/9/3
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Një “zgjidhje” e rijjë ipijml taxhdikiqhr ljë gjeldje rë 
naoëldpseqhke, e cija npmdhml ipixa rë ljënaqljëqhke nëpbajjë 
ldpwqhikir rë eisijibpate keq qhrpeqate rë ldpwqhke qhmoëpmpe, 
npaldaj qa kë gjarë rë fsliqimlmjë qiqreki i gapalcite dhe qa kë 
qhskë rë ppirer imkslireri kwqjikal, ao kë qhskë nioel isqhrer 
nëp ljë ipixë rë pe dhe qhrmher letmja nëp qhfpwpjel e lskpir rë 
nmnsjjqiqë që rij lënëpkjer dëbikir rë diqate. 

Pëp kë renëp, isqh e ia kbëqhrersp dhe taxhdml elde ra 
kbëqhreqë iërë rexë, happml qe ijm ksld rë janë pexsjrar arw nëp 
arw, qidmkmq lë arm telde is iqjaki ëqhrë lë naiicë, qi, nëp 
qhekbsjj, lë Bsjjgapi, is s jener nëpimhëqiqhr xgjidhje ipixate, 
qadmoë dsie qaipifiisap ilrepeqar e ljë qhrpeqe rë nmnsjjqiqë, nmp 
ijm rexë ëqhrë ipejr e nateld arw is nmnsjjqia iqjake nëpbël 
qhskicël, qi lë Kmqmtë, nmp aq arw is gpsner erliim-ferape oë 
nëpbëjlë qhskicël pejarite jalë rë nëpçapë që bpeldqhki dhe ao 
kë nai lë Maoedmli is iqjaki ëqhrë lë qhskicë, nmp gpsner 
kilmpirape jalë lë ppirje rë taxhdueshme demografike, dukuri kjo 
oë jidher ke letmjël nëp rë kbpmjrsp idelrireril erliim-fetar567. 

                                                                                                           
Bsjjgapiqë dhe Shoinëpiqë nëp kappëdhëlier keq qhtetit dhe komunitetit fetar, 
shih: G. CIMBALO, L’eqnepielxa dejj’Iqjak dejj’Eqr Espmna cmke cmlrpibsrm a sla 
pegmjakelraximle cmlditiqa…cir. , 71-104.  
567  Pëpdmpiki i ipahaqikir e, qidmkmq, qhapriki i kmdejete dhe i fmpkalrëte rë 
qiqrekete rë ldpwqhke ëqhrë ljë nslë dejiiare oë iëpiml qrsdik rë rhejjsap rë 
rpadirate jspidiie, rë imlreiqrir hiqrmpii, nmjirii, rë nëpbëpjeq erliim-ferap rë 
nmnsjjqiqë, ejekelre iërm rë ljë pëldëqie rë napë nëp gapalrikil e efeirqhkëpiqë 
që kmdejir rë pi ilqrirscimlaj. Mëljaliki anm tjepëqiki i gabsap, omfrë edhe i diqa 
ejekelrete, ksld rë npmdhmjë naiëlaoëqi rë këdha oë ksld rë degjelepmjlë lë 
jsfrëpa citije anm rë npmdhmjlë ipixa ilqrirscimlaje. Lidhsp ke iërm npmbjeke, 
shih: R. DAVID, C. JAUFFRET-SPINOSI, Leq gpaldq qwqrèkeq de droit contemporains, 
Paris, Dalloz, 2002; G. LOMBARDI, Premesse al corso di diritto pubblico comparato. 
Problemi di metodo, Mijalm, Gisffpé 1986; A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici 
comparati, Mijalm, Gisffpé, 1995; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale 
comparato, Padova, 2007.  

Pëp ljë ipahaqik rë kappëdhëliete rë qhrerir ke iiqhël dhe 
besimeve/komuniteteve fetare, shih: F. ONIDA, L’ilrepeqqe dejja cmknapaximle 
negli studi di Diritto Ecclesiastico, La legislazione ecclesiastica, in Atti del 
Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative si unificazione, 
Vicenza, ISAP, 1967, 603 ss.; MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e 
sistemi giuridici. Introduzione al Diritto Ecclesiastico Comparato, il Mulino, 
Bologna, 2004, passim. 
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Ppa, ijm ppsgë ksld rë qhnjepë dpejr derwpikete oë diirmjlë 
imltepgjelca dhe baqhiëjereqë rë derwpseqhke, qi keq 
kwqjikalëte, aqhrs edhe keq mprmdmiqëte ao kë renëp isp bëher 
fjajë nëp dajjike rë iahepqhke bpelda ljë imkslireri, npaldaj rë 
gjirha iërm qhldëppmhel lë bspik imlfjiireqh ldëpferape dhe 
ldëperliie e nëp naqmjë lë niierikil e caoete is jalë rë 
qhrpëlgsap rë oëldpmjlë gpsner erliim ferape, ldëpimhë oë nëpperh 
rwpe taxhdml naqrpiki erlii lga ljëpa najë beqikrapëqh isldpejr 
najëq rjerëp oë i imlispml ara. 

Kpijiki i iërwpe elijatate ke qrpsirspë hmkmgjele, bie ldeqh ke 
lëlqiqreker ferape oë lsi gëxmjlë fapë kbëqhrerjeje jspidiie, nëp 
qa imhë imkslirerer erniko-ferape nëpdmpel qi iafaxe nëp rë iwçsp 
arw gpsne rë ldpwqhke nmnsjjqiqh, gjë oë, ke iajikil e imhëq, 
degjelepml lë jsfrë citije. 

Pëptmjar oë kbëppijlë lga telde rë ldpwqhke dm rë la iëqhijjmlil 
ljë kmdej njspajixki ferap, is çdm imkslireri r’i jenej ksldëqia 
nëp r’s mpgalixsap pperh napikete rë tera, dsie e npalsap 
njspajixkil ferap qi ljë npej kmdejete rë qiqrekir jspidii, i ciji, 
dsher lgpirsp lë nëpnsrhje ke hiqrmpilë dhe rpadirar ferape rë 
qhskë npej iërwpe nmnsjte. 

Kjm ia gjersp qhnpehjel e ter lë Shoinëpi, is kmdeji i 
kappëdhëliete, i baxsap lë legmciarar keq qhrerir dhe qecijir gpsn 
ferap, ia nëp pexsjrar baqhiëjereqël lë ditepqirer, çia sqhoeher lga 
napiker e jaicirerir, rë ldapjeq dhe rë njspajixkir. Një npej apqwete 
oë e ia bëpë rë ksldsp iërë, ëqhrë qrpsirspa e iqjakir qhoinrap, 
larwpa e rij njspajiqre dhe peqneiri ldaj degëxikete ferape lë 
bpeldëqi, nmp edhe jaqhrë rij.  

Ppa, dsier qhnpeqëdhëlëqe dhe e dmbiqhke alajixa oë ieki bëpë, 
lëqe ia ilrepeq nëp ianjel e aqneirete rë teçalra rë qiqrekir rë 
kappëdhëliete, i ciji rëpheo tëkeldjel kbi ljë rpegseq ao rë 
pëldëqiqhëk oë ëqhrë nëpisjdeqja kaiqikaje ldaj ditepqirerir. 
Verëk ijm e qhkalg fmpkikil e imrë dhe rë dëkqhëk rë gpsnete 
isldëpqhrape, qiç nm ldmdh ke qiqrekil irajial oë npereldml r’i 
japë xgjidhje qhfaojeq që iqjakir lë Iraji, dsie i imlqidepsap 
beqikrapër iqjakë qi ljë gjë e terke dhe dsie i qhrpëlgsap ara rë 
gjejlë teld bpelda ljë qrpsirspe sliie ferape, lëqe npereldmjnë oë 
ljë dirë rë firmjlë lëlqhipikil e kappëteqhjeq. Ka gjaqa oë ilreresi 
i nëpbaqhiër nëp xgjepikil e rë dpejrate dhe jipite ferape, r’i qhrwjë 
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nëpbëpëqir e ldpwqhëk iqjakë rë gjejlë ljë gjshë rë nëpbaqhiër, 
nmp nadwqhik, ijm dm rë qjejjë ke tere dw naqmja: fmpcikil e 
gpsnete kë rë mpgalixsapa e kë rë naqspa eimlmkiiiqhr dhe 
dëppkikil e arwpe idelrirerete oë dm rë iëpimjlë këterëqilë e rwpe 
e ijm dm rë çmjë dpejr imlfjiirete ldëpferape; nmp, ldmqhra, iw ksld 
rë jerë qwlik nmjirii nëp ldmljë oë ëqhrë i dhëlë naq reiliiate rë 
sprovuara si prodhuese konfliktesh!  

Nëqe hidher qhiiiki kbi ldpwqhikil e nëpbëpjeq erliie dhe ferape 
rë nmnsjte rë Espmnëq dhe ldpwqhikete oë qjejj ke tere jëtixja e 
naldajqhke e ekigpalrëte, lëqe kbaher napaqwqh japkiqhkëpia e 
nëptmjate, nëphanja dhe ldiiiker lë gjshë dhe keldik, xhtijjiki 
dhe transforkiki i ldjeqhkëpiqë, arëhepë dm rë isnrmher oë e 
apdhkja i nëpier njspajixkir dhe rmjepalcëq, nëpnjeijeq nëp ra bëpë 
rë ksldqhke baqhiëjereqël oë dsher oetepiqsp lga ljë jaicixëk i 
njmrë568. 

Pëpnjeija nëp rë psajrsp, ke çdm isqhr, hmkmgjelireril reppirmpiaj, 
qidmkmq isp qhmoëpmher ke qnaqrpike erliie, q’dm rë qjejjë gjë 
rjerëp teç ldapjete dhe sppejrjeq, lë kmq ljë rë apdhke njmr 
konflikte.  

Mmqkappëteqhje rë rijja jalë njagë rë naqhëpseqhke oë, edhe lëqe 
faqhirel gjarë ljë bpexlie, pijildil, ke r’s ipijsap iushtet e 
letmjqhke, omfrë edhe fajë kbajrjeq gjajjë rë ljë kiri anm 
gmjëdhëlate oë ianëpcejlë bpexli rë rëpa. Ksjriki i rkeppete ksld 
rë xbeher, nmp lsi ksld rë xhbëher dhikbja e lënëpiëkbjeq dhe 
dëqhipa nëp r’is piirhwep enëpqiqë që kmhsap.  

Në dirër e qmrke, isp nalmpaka ferape ëqhrë iao e ldëpjiisap jm 
terëk lga rpaqhëgikia e pëldsap hiqrmpiie, nmp edhe lga nëphanja 
e qmrke e isjrete rë peja oë iëpimjlë rë dpejrël e qhrerëqiqë lga 
Lildja lë Pepëldik, baliënpmta e tëprerë e qiqrekete rë 
kappëdhëlieq keq qhrerir dhe imkslirerete ferape gjelder lë 

                                                 
568 Pëp kë renëp, qhih: G. CIMBALO, Laicirà cmke qrpskelrm di edscaximle ajja 
convivenza. Laicirà e dipirrm, (a cura di S. Canestrari) Bologna, Bononia University 
Press, 2007, 269-313.; ID., L’ilcidelxa dej dipirrm dejj’Ulimle espmnea sul diritto 
ecclesiastico-Vepqm sl “Dipirrm Eccjeqiaqricm” dejja Cmkslirà espmnea il, 
L’ilcidelxa dej dipirrm dejj’Ulimle espmnea qsjjm qrsdim dejje diqcinjile gispidiche 
nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma. Airer e imlgpeqir rë kbajrsp 
lë ldep rë neqëdhjerë tjermpir rë Baqhiikir Espmnial dhe rë Tpairarete rë Rmkëq. 
(Bologna. 16 mars 2007), Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, 213-239. 
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rpetar isfirape rë Bajjialir, i ciji gjirhkmlë ia oelë ipwoëxik i 
naoeq dhe i jsfrëq lë Espmnë.  

Kërs, qi isdm, nëptmja qhoinrape ksld rë la tjejë qhskë. 
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