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ORTODOKSIA SHQIPTARE NË SERBI 

Milazim MARAJ 

PËRMBLEDHJE 

Pas gjenocidit të vazhdueshëm në trojet shqiptare nga Rusia dhe mbjellja e farës së keqe për 

Gadishullin Ilirik dhe terë botën, në këto troje ndodhën shumë ndryshime të dhunshme. Pasojat 

e kësaj dhune vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Shqiptarët e besimit ortodoks dhe katolik u 

vendosën nën presion të asimilimit. Ata që nuk pranuan asimilimin ndërruan fenë nga këto dy 

të parat në fenë islame. Dëmi ishte gjithsesi i madh. Ky dëm shfaqet më vonë kur shqiptarët në 

emër të fesë u identifikuan si komb tjetër pra si Turq dhe miliona shqiptarë u shpërngulën për 

Turqi, vende arabe. Kjo u arrit më marrëveshjen e Turqisë dhe Rusisë-Serbisë. Shqiptarët e 

shpërngulur u vendosen në vende të djerra, kryesisht në afërsi më kufirin e Sirisë, Irakut, Iranit, 

Greqisë. Ndërsa qindra mija u vranë në forma të ndryshme. Vdiqën në anije u mbytën në dete, 

etj. Në disa vise u detyruan të asimilohen edhe si musliman. Mbetën Presheva, Bujanoc dhe 

Medvegja të cilët po shpërngulën ne vazhdimësi dhe në heshtje. Ndërsa  shqiptarët e Sangjakut 

(Novi Pazari) deri në vitin 1945 kanë folur shqip dhe janë shqiptarë. Rozhaja, Berani, Plave, 

Gucia,  etj u asimiluan ata e dinë të kaluarën e tyre. Armina Nuroviq nga Sangjaku  është trime 

dhe ka guximin të deklarohet publikisht së është shqiptare dhe së do të angazhohet për të drejtat 

dhe liritë e tyre në Sangjak. Presion për asimilim, për ndërrim te fesë, mos lejim për hapje të 

shkollave dhe mbyllje të tyre kur hapeshin etj. Shqiptaret janë Evropian dhe janë deklaruar 

gjithnjë evropian, por Evropa shumë herë ka qenë  skeptike dhe është treguar e pa shpresë për 

shqiptarët. Këtë po e bën edhe sot. Kjo ndoshta se shqiptarët nuk kanë arritur të ofrohen sipas 

kërkesave të Evropës, ose nuk kanë arritur të tregojnë çfarë interesi ka Evropa kur i 

përkrah  shqiptarët. Kështu të vetmuar shqiptarët kanë mbetur të okupuar, dhe nën zgjedhën 

tiranëve dhe ideologjive të ndryshme të cilat nuk kanë qenë fare në favor të tyre. Lufta për 

ekzistencë si qënie biologjike dhe si komb shqiptarë. Trashëgimitë e tyre kulturore me vlera të 

larta për Gadishullin Ilirik, Evropën dhe Botën janë uzurpuar dhe keqpërdorur . 

Fjalë kyçe: shqiptari, kisha ortodokse, shkolla, virusi, fara, shqip, mbjellja farës, troje. 

 

HYRJE 

Kisha e Sudunicës është e vjetër. Kjo kishë i takon kompleksit të kishave të Kasrtriotëve 

(Kastratëve). Kisha me kult të njëjtë ka që nga Kastrati afër Nishit. Livadhet e kishave të 

kastriotëve quheshin Jovane. Jovanët e kësaj kishe gjenden në veri të kishës, aty ku fillon lugu 

i Gërdhecit. Kisha u shërbente këtyre familjeve: Belaj, Stehaj, Bugojë, Maxharraj, Gorçaj dhe 

Gashi. Ishte kjo kishë shumë e lavdëruar për mirëmbajtje, shërbim dhe për mirëkuptim. Kishte 

një karakteristikë të veçantë. Pas skadimit të mandatit zgjidhej prifti nga këto familje dhe secilës 

familje i vinte radha.  

1. ORTODOKSIA SHQIPTARE NË SERBI 
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Pas kalimit të qendrës ortodokse në Turqi filluan ndryshime të rënda. Turqia po përkrahte Rusinë 

që të vendosë nën kontroll kishat ortodokse. Pas gjenocidit të vazhdueshëm në trojet shqiptare 

nga Rusia dhe mbjellja e farës së keqe për Gadishullin Ilirik dhe tërë botën, në këto troje ndodhën 

shumë ndryshime të dhunshme. Pasojat e kësaj dhune vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. 

Shqiptarët e besimit ortodoks dhe katolik u vendosën nën presion të asimilimit. Ata që nuk 

pranuan asimilimin ndërruan fenë nga këto dy të parat në fenë islame. Dëmi ishte gjithsesi i 

madh. Ky dëm shfaqet më vonë, kur shqiptaret në emër të fesë u identifikuan si komb tjetër pra 

si Turq dhe miliona shqiptarë u shpërngulën në Turqi, dhe në vende arabe. Kjo u arrit me 

marrëveshjen e Turqisë dhe Rusisë-Serbisë. Shqiptarët e shpërngulur u vendosen në vende të 

tjera, kryesisht në afërsi me kufirin e Sirisë, Irakut, Iranit, Greqisë. Ndërsa qindra mija u vranë 

në forma të ndryshme. Vdiqën në anije u mbytën në dete, etj. Në disa vise u detyruan të 

asimilohen edhe si musliman. Mbetën Presheva, Bujanoci dhe Medvegja të cilët u shpërngulën 

në vazhdimësi dhe në heshtje. Ndërsa  shqiptarët e Sangjakut (Novi Pazari) deri në vitin 1945 

kanë folur shqip dhe janë shqiptarë. Rozhaja, Berani, Plava, Gucia,  etj edhe pse u asimiluan ata 

e dinë të kaluarën e tyre. Armina Nuroviq nga Sangjaku është trime, dhe ka guximin të 

deklarohet publikisht së është shqiptare, dhe se do të angazhohet për të drejtat dhe liritë e tyre 

në Sangjak. Vrasje masive më helme biologjike. Rasti në Krime virusi i izoluar nga instituti 

biologjik, ushtarak i Rusisë. Nga disa mijëra familje shqiptare mbetën vetëm 300. Më virusin tani 

më, të njohur “Krime” ky virus u përdor edhe në Kongo për këtë u mori emrin “Krime Kongo”. 

Virusi u përshtat për ambientin në Kosovë dhe u përdor si eksperiment në fshatin Nishor 

Komuna Suharekë. Më këtë virus u vranë 8 anëtar të familjes së Durmish Bytyqit  i cili ishte 

burrë i respektuar dhe nuk pranonte të shpërngulej nga vendi i vet. Virusi i  adaptuar në 

institutin biologjik ushtarak të Serbisë dedikuar kundër shqiptarëve quhet “Dubrava, Beograd”. 

Pastaj vrasje dhe përndjekje më ushtri dhe polici, poshtërime, dhunime, konfiskim të pasurisë 

dhe reprezalje tjera të panjohura për botën e civilizuar. Politika kundër shqiptare për shpërngulje 

më presione pa luftë etj. Presion për asimilim, për ndërrim te fesë, mos lejim për hapje të 

shkollave dhe mbyllje të tyre kur hapeshin etj. Shqiptarët janë Evropianë dhe janë deklaruar 

gjithnjë evropianë, por Evropa shumë herë ka qenë  skeptike dhe është treguar e pa shpresë për 

shqiptarët. Këtë po e bën edhe sot. Kjo ndoshta së shqiptaret nuk kanë arritur të ofrohen sipas 

kërkesave të Evropës, ose nuk kanë arritur të tregojnë çfarë interesi ka Evropa kur i 

përkrah  shqiptarët. Kështu të vetmuar shqiptarët kanë mbetur të okupuar, dhe nën zgjedhën e 

tiranëve dhe  ideologjive të ndryshme të cilat nuk kanë qenë fare në favor të tyre. Lufta për 

ekzistencë si qënie biologjike dhe si komb shqiptar. Trashëgimitë e tyre kulturore me vlera të 

larta për Gadishullin Ilirik, Evropën dhe botën janë uzurpuar dhe keqpërdorur. Kishat ortodokse 

shqiptare tani quhen serbe. Serbia është shtet diktatorial si në monizëm ashtu edhe 

në  pluralizëm. Nuk ka lejuar kurrë autoqefalin e kishës ortodokse shqiptare. Në të gjithë Serbinë 

ka shqiptarë të besimit ortodoks. Ata nuk guxojnë as ta përmendin këtë. Nuk kanë shkolla në 

gjuhën e tyre. Nuk kanë të drejtë as siguri nëse tregojnë përkatësinë e tyre. Ata në Serbi 

nënçmohen dhe etiketohen me emrin Shqiptari. Ndërsa detyrohen të regjistrohen si serb. Nuk 

janë të mirëpritur si qytetarë të lirë. Priten dhe lavdërohen vetëm nëse janë instrument i shtetit. 

Ushtarë terë jetën. Kundër shqiptarë, vetëm ashtu janë të mirë dhe të besueshëm. Ka edhe prej 

atyre që babanë e kanë shqiptarë por në asnjë mënyrë nuk guxojnë të deklarohen as të bëjnë 

ADN për të gjetur babanë biologjik. Këtë guxim nuk e ka as Vuqiq. 
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Pra, mazoistët serb pajtohen të jetojnë si marionetë e Rusisë. Ata nuk janë të sigurtë në 

pavarësinë e tyre të plotë. Kur në vitet e nëntëdhjeta  në Kosovë kishin ardhur policë nga e tërë 

Jugosllavia, njëri prej tyre qëndroi pranë meje në stacionin e policisë në Istog tërë natën. Më 

kishin arrestuar për dy krime sipas tyre: Një ishte themelimi i LDK në Istog, dhe i dyti pjesëmarrja 

në një varrim  në fshatin Grejkoc të Suharekës. Aty po varrosej ushtari i ushtarit shqiptarë i 

vrarë në armatën Jugosllave nga shërbimet sekrete të Serbisë. “Pse nuk e pranon që je serb?”- 

më tha polici., “Çka të pengon”?, “ Jam shqiptar”,- i thash, “nuk jam serb për këtë. Ai u ofrua 

më ngatë meje dhe më tha gjyshi im ka folur shqip, babi imë ka ditë shqip, por unë nuk di dhe 

nuk po më pengon gjë. Jam nga Krushevci fshati Qiqevac. Pasi ai pranoi të fliste, fillova të i 

shpjegojë. Ai në fund më tha ndoshta. Por kur e pyeta a trajtoheni  të barabartë si serb, ai më 

tha publikisht po. E në jetën e lirë? Nuk u përgjegj.  Pra shqiptarët  ortodoks në Serbi detyrohen 

të regjistrohen serb. Por në jetën e përditshme  nuk pranohen dhe nuk trajtohen si serb. Nga 

Kosova janë shpërngulur familje shqiptare të asimiluar më dhunë. (Shkij) Ata që dihen kush 

janë: Dakiqet (Dakaj) kushëri me Rexhaj, Bojiqet (Bojaj) kushëri me Bojaj në Klinë. Lushiqet 

(Lusht) kushërinj më Bojupt. Shaliqet, Shaljanë,  Peqinoviqet janë të ardhur nga Peqini i 

Shqipërisë, etj. Këta as deri sa ishin në Kosovë nuk u deklaruan së janë shqiptarë ortodoks, nga 

frika u deklaruan serb dhe shumë anti shqiptarë. Serbia këta serb i keqpërdori, vuri në konflikte 

deri në vrasje dhe dhunime më vëllezër të vet shqiptarë. Shqipëria ka obligim të kërkojë të drejta 

për shqiptarët ortodoks në Serbi. Kthimin e kishave tona në tani janë nën administrimin 

Serb, kudo që janë e në veçanti në Nish. Kthimi  e priftërinjve shqiptarë në kisha ortodokse të 

shqiptarëve në Serbi. Aty ku Gjergj Kastrioti filloi luftën kundër Turqisë. Për këtë besoj që do të 

angazhohet Ministri Pandeli Majko.  Dua të besoj në përkushtimin dhe sinqeritetin e tij. Kisha e 

Sudunicës është e vjetër. Kjo kishë i takon kompleksit të kishave të Kasrtriotëve (Kastratëve). 

Kisha me kult të njëjtë ka që nga Kastrati afër Nishit. Livadhet e kishave të kastriotëve quheshin 

Jovane. Jovanët e kësaj kishe gjendën në veri të kishës, aty ku fillon lugu i Gerdhecit. Kisha u 

shërbente këtyre familjeve: Belaj, Stehaj, Bugojë, Maxharraj, Gorçaj dhe Gashi. Ishte kjo kishë 

shumë e lavdëruar për mirëmbajtje,shërbim dhe për mirëkuptim. Kishte një karakteristikë të 

veçantë. Pas skadimit të mandatit zgjidhej prifti nga këto familje dhe secilës familje i vinte radha. 

Pas kalimit të qendrës ortodokse në Turqi filluan ndryshime të rënda. Turqia po përkrahte Rusinë 

që të vendoste nën kontroll kishat ortodokse.  

Kështu që fillon okupimi i kishave ortodokse. Kjo fatkeqësi i gjeti edhe kishat ortodokse 

shqiptare. Në Sudunicë paskan ardhur disa njerëz dhe paskan takuar priftin, i cili kishte qëlluar 

i familjes Belaj. Udhëheqësi i këtij delegacioni kishte prezantuar planin. Prej tani e tutje kjo kishë 

do të ketë këtë pop, bënë më gisht kah popi rus. Por prifti shqiptar kundërshtoi. Pas disa ditësh 

ata erdhën edhe një herë, por, tani me kërcënim. Këtë duhet ta bësh me dëshirë apo pa të, i 

kishin thënë priftit shqiptar. Jo tha ky i fundit, këtu pyetëm ne. Këtu nuk pranojmë njerëz të 

huaj. Ne nuk e dimë gjuhën e tij. Mos kini merak tha kryesuesi i delegacionit; ju do mësoni të 

gjithë gjuhën e këtij dhe do të flisni të gjithë si ky. Por as prifti as këshilli që udhëhiqte fshatin 

nuk pranonin. Këshilli i fshatit përbëhej prej këtyre përfaqësuesve: Kastratit (Maxharraj) Gashit 

(Gashi-Sadikaj), Morina (Stehaj-Zeqiraj) (Bugoja-Maksutaj) (Gorçaj-Gorçaj) dhe ( Belaj-Belaj). Në 

mbrëmje nga njerëz të errësirës vritet prifti Belaj nga Sudunica. Popullata vendëse acarohet 

shumë. Njerëz nga Peja vinin pa ndalë duke ju bërë presion popullatës për ta pranuar popin. 

Fshati nuk e pranoj popin. Një ditë popin e kishin sjellur njerëz të armatosur dhe e kishin vendos 
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në Kishë. Udhëheqja e fshatit kishin shkuar dhe i kishin thënë popit: ”Shihe! dielli tash asht que 

ni konop samari nga lindja” më ba e më të nxanë prarimi i diellit në këtë vend ti nuk ki me u 

kthye i gjallë në Pejë. Prarim i thonë kur dielli hyn mbas kësaj kodre”, sqarojnë grupi udhëheqës 

i fshatit, duke i treguar Ishtedimin. Popi nuk kthehet dhe në mbrëmje vritet. Për një kohë shumë 

të gjatë Sudunica vazhdon më priftërinjtë e vet por Kisha nuk pranohej askund në administratën 

e kishave ortodokse. Presioni nuk ndalej sikur që nuk ndaleshin as shantazhet dhe vrasjet që i 

bëheshin Sudunicasve nga kishat tash më, të okupuara nga ruset në Pejë dhe Istog. Kisha e 

Istogut Gorrioqi ishte Kishë që e kishin ndërtuar Bujupët. Vetëm një familje nga Bujupt u ndan 

dhe pranuan popin rus. Kjo ishte familja e Lushëve më vonë (Lushiqt). Sudunicasit për të u liru 

nga ky presion e prishën Kishën. Pas një kohe kaluan në fenë Islame. Familja e parë në Sudunicë 

që ka kaluar në fenë islame janë familja Belaj. Edhe në Vrellë filloj konvertimi në fenë islame 

familja e parë që u konvertua ishte familja e Golanit. Jo pse donin por në këtë fe nuk kishte 

shumë presion për asimilim. Nuk pengohej gjuha sa do që njerëzit, që flisnin turqishten ishin 

më të respektuar. Pra këta njerëz në mes identitetit dhe fesë, zgjodhën identitetin e tyre. Ruajtën 

traditat, gjuhën, veshjen, këngën, dasmën, vdekjen, verzat, ngjitjet në bjeshkë, zhdjergat, darkat 

e lamës, darkat e postermës, këngët, vallet, lojërat, mikpritjen, burrërinë, trimërinë, dashurinë 

për atdheun, familjen, pra, traditën më të gjitha tiparet kualitative që bënin kulturën e tyre 

shumë shekullore. Martesat jashtë fisit, respektin ndaj mikut, bamirësinë, besën, humanizmin, 

ndihmën për dobëtin dhe të varfërinë etj. Njerëzit që shkuan në kombin tjetër i quajtën të shkuar 

shkurt. Shka. Kjo fjalë si duket ka origjinë nga dialekti shqip i Pollogut: Ka shka për të shkuar. 

Pra fjala shka nuk është fjalë për të ofenduar dike. Kjo fjalë u dedikohet shqiptarëve që e kanë 

lëshuar kombin e vet dhe kanë shkuar në një kom tjetër. Populli ka nevojë për klerik shqiptar. 

Hoxhët që si profil të Hoxhës nuk e kanë Hoxhë Tasinin, Koto Hoxhin, Mula Idrizin, Hoxhë Januz 

Zejnullahin, Mulla Zekën, dhe shumë të tjerë që i njeh historia jonë dhe i kujton më shumë 

respekt nuk duhet të gjejnë vend në ballin e oxhakut të shqiptarëve. Pa marrë parasysh 

përgatitjet e tyre teologjike.  

Priftërinjtë po ashtu duhet të jenë të profilit të Gjergj Fishtës, Ndre Mjedës, Shtjefën Gjeqovit, 

Jani Vretos, Xhon Buzukut, Pjetër Bogdanit, Pjeter Budit, Frank Bardhit etj. Shqiptarët kanë 

nevojë dhe i shkollojnë Hoxhët shqiptar dhe priftërinjtë shqiptar të besimit katolik apo ortodoks. 

Për të u shërbyer shqip dhe më interes shqiptar. Në as një mënyrë nuk mund të lejohet Hoxha 

shka apo prifti shka të predikojë të shqiptaret për interes të dikujt tjetër dhe në dëm të tyre. Këtë 

e shpjegon më së miri legjenda e Kishës së Sudunicës. “Kemi Bajram dhe pashkë por Shqipërinë 

e kemi bashkë”.1 Si të dallohet hoxha apo prifti shka? Nga përvoja e kaluar shqiptarët që shkuan 

në mesin e kombit të rij ishin të përbuzur. Për të i shpëtuar përbuzjes dhe urrejtjes ata duhej të 

paraqiteshin shumë më të zellshëm dhe servil së amviset e tyre. Kështu këta dilnin armiq të pa 

mëshirshëm ndaj vëllazërive të vet. Më këto sjellje donin të shpëtonin injorimit që iu behej duke 

i quajtur shiftari ose arrnauti. Por, jo gjithmonë kjo bëhet deklarativisht. Për të i dalluar ata që 

shkuan nuk është vështirë. Ata mohojnë vetveten, fyejnë vlerat e veta kombëtare, kulturën e vet, 

historinë, figurat historike me të cilat krenohemi si Skënderbeu, Nënë Tereza, fytyrat eminente 

të Rilindjes tonë kombëtare. Mohojnë historinë dhe monumentet kulturore dhe historike, vlerat 

kombëtare etj. Ata predikojnë martesën më të afërm si vajzë të hallës, tezes, etj. Kjo dukuri ka 

filluar tani në disa vende edhe në Istog. Rusia dhe Serbia ndajnë fonde të majme për të fut farën 

                                                                        
1 Gjergj Fishta 
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e keqe në popullin tonë. Ata e panë rrezikun kur një popull di të bashkohet. Tani përçarjen tonë 

e shohin të suksesshme përmes religjionit. Ata që nuk kanë fije nderi pranojnë këto fonde. Kjo 

nuk po ndodh për herë të parë në kombin tonë andaj edhe përvoja për këtë sherr këtë të keqe 

nuk mungon. 

2. PËRFUNDIME 

1. Shqipëria ka obligim të kërkojë të drejta për shqiptarët ortodoks në Serbi. Kthimin e 

kishave tona që tani janë nën administrimin Serb,  kudo që janë e në veçanti në Nish. 

 


