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Persekutimi i klerit katolik nga Kosova që shërbeu në Shqipëri gjatë 

regjimit komunist. 

Në listën e gjatë të martirëve të Kishës Katolike të persekutuar, burgosur dhe vrarë 

ndodhen edhe klerikë katolikë nga Kosova, të vrarë nga diktatura komuniste me arsyen se 

kryenin shërbesa në Shqipëri apo“ishin të lidhur me shërbime të huaja”. Shumica e tyre, përveç 

shërbesave fetare, kontribuuan në arsim, kulturë dhe në themelimin e organizata nacionaliste. 

Të tillë klerikë të lindur në Kosovë, e që shërbyen në Shqipëri, ishin edhe: At Serafin Koda, At 

Anton Muzaj, Dom Shtjefën Kurti, etj. Të gjithë këta gjeten vdekjen nga regjimi komunistë, 

përmes pushkatimit, internimit në kampet e përqendrimit me vite të tëra, dhe disa në pleqëri 

nga plagët dhe nga vuajtjet në burgje. 

Në këtë punim, mëtojmë që përmes dokumenteve, të dala nga institucionet e shërbimit 

të shtetit, e që tani gjenden në Arkivin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit (më tej: AIDSSH), të sjellim disa të dhëna, të njohura pjesërisht apo të 

panjohura mbi arsyet, shkaqet dhe “arsyetimet” që u bënë nga autoritetet e kohës me rastin e 

internimit apo ekzekutimit të tyre. 

Me marrjen në dorë të pushtetit në Shqipëri nga partia Komuniste, qëndrimi që kishte 

Kisha Katolike ndaj pushtetit të ri, nxiti një kalvar të paparë e të pa merituar ndaj saj nga viti 

1945 për të vazhduar deri në fillim të viteve 90-ta të shek. XX. Për këtë arsye, kleri i saj u 

akuzua për komplote kundër qeverisë dhe u morën në shënjestër, duke e rritur pakënaqësinë e 

popullsisë ndaj pushtetit. Përkeqësimi do të shkonte deri në atë masë, sa që kleri katolik u 

cilësua si “bashkëpunëtorë” në shërbim të vendeve të huaja. Ky kategorizim, i jepte të drejtën 

Frontit Demokratik, të drejtuar nga Partia Komuniste e Shqipërisë, që të ketë si pretekst për të 

filluar përndjekjet ndaj klerit dhe Kishës Katolike. 

Në Arkivin AIDSSH kishim fatin të kemi në dorë dosjet gjyqësore të tyre, të cilat janë 

voluminoze, të mbushura me “vendime në emër të popullit” e “dëshmi” të shumta të fabrikuara 

që binin mbi barrën e të akuzuarve. 

Mirëpo, siç dihet, klerikët padyshim qenë patriotë të sinqertë, me opinione 

antikomuniste dhe me një besnikëri ndaj Kishës së përbotshme dhe atdheut. Kështu, ndjehej se 

fryma e përgjithshme e Kishës Katolike në Shqipëri, dhe gjithashtu pjesa më e madhe e 



besimtarëve të saj, nuk e pranuan vullnetarisht komunizmin.29 Që klerikët qenë njëzëri kundër 

sistemit komunist ateist dhe kundër përcaktimit të Shqipërisë përkrah bllokut lindor, tregon 

edhe fakti se ata ishin të angazhuar privatisht në organizata të ndryshme politike, si: partia 

Demokristiane, Partia e Legalitetit, Partia e Ballit Kombëtar, të cilat ishin kundër Partisë 

Komuniste. 

Këtë komunitet, pushteti i ri po e shihte si pengesë, meqë ishte, pothuajse i vetmi zë që 

mund të dëgjohej këtu në Shqipëri ndër qarqet e Evropës Perëndimore, ku vendosej fati i 

kombeve. 

Në këtë fushatë ndjekje e persekutimi, nuk u kursye as kleri dioqezan apo shekullar, nuk 

u mor në konsideratë as kontributi i tyre, në kulturë e arsim që ishte dhënë deri në atë kohë. 

Nuk u përfill as veprimtaria e tyre kombëtare gjatë gjithë historisë së ekzistimit të tyre. Edhe 

me keq, nuk u morë në konsideratë edhe fakti se një pjesë e tyre ishin të përndjekur në 

vendlindjen e tyre në Kosovë nga regjimi komunist jugosllav. 

Komunizmi, me sa duket, në përgatitjen e meshtarëve shihte potencialin e vërtetë të 

kundërvënies ndaj një ideologjie të re, të panjohur më parë, por që kërkonte të imponohej 

përmes dhunës së egër të diktaturës ateiste.30 Në realitet, gjuetia ndaj klerit u ndërmor për shkak 

se ata nuk përkrahën verbërinë e Enverit për tu bërë koloni e armiqve të vjetër sllav, por 

përkrahnin projektin anglez për një Shqipëri demokratike dhe properëndimore, siç theksonte, 

në të kohë, delegati Apostolik Leone Nigris,31 ku në gjirin e saj, sipas disa mendimeve britanike, 

më një plebishit do të gjendej edhe Kosova.32 

Në mesin e klerit që patën fatin tragjik të persekutimit nga regjimi komunistë kishte 

edhe të tillë që ishin nga Kosova, të cilët po shërbenin në Shqipëri. Në mesin e tyre, ne kemi 

marrë për trajtim tri portrete klerikësh, duke u bazuar në dokumentet e AIDSSH: At Serafin 

Koda (1893-1947), At Anton Muzaj (1921-1948) Dom Shtjefën Kurtin (1898-1971), dhe të 

cilët edhe janë objekt i trajtimit të punimit tonë. 

Si kulminacion i armiqësisë së pushtetit komunist krijuar ndaj klerit katolik, ndër 

viktimat e para që u mbytën nga ata që kishin ardhur nga Kosova për të shërbyer në Shqipëri 

ishte At Serafin Koda. 
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At Gjon Serafin Koda (1893-1947),  i biri i Gasprit dhe nënës Ananijeta, u lind më 25 

prill 1893, në Janjevë të Kosovës, në një familje me tradita fetare, patriotike e atdhetare, familje 

e Malësisë së Karadakut, zonë e njohur për heroizëm dhe atdhedashuri. 

Nga emri i lindjes, Gjoni ishte edukuar që në fëmijëri me përkushtim ndaj atdheut. 

Studimet e larta i mbaroi në Austri. Sipas traditës së Fretërve, mori emrin Serafin. Meshën e 

parë e kremtoi më 30 Korrik 1925. Më pas, Frati nga Janjeva do të vijonte në udhën e bariut 

duke shërbyer edhe ndër vise të tokës mëmë, Shqipërisë, si në: Dushman, Shalë, Prekal, 

Bushkash, Vukël, Kelmend dhe, së fundi, u caktua në Dioqezën e Sapës së Lezhës. Kur Atë 

Serafini mbërriti në qytetin e vjetër të Lezhës, me atë zhgunin Françeskan e një konop lidhur 

mes trupit, ai meditonte me syrin e një njeriu që po i shkelte për herë të parë ato treva të 

panjohura për të. Me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dhe me vendosjen përfundimisht të 

regjimit komunist në Shqipëri, Atë Serafini dhe sivëllezërit e tij françeskanë, do të kalonin 

përmes një kalvari dhembjesh, nga krimet më të paskrupullta të regjimit, nëpërmjet Sigurimit 

policor famëkeq shqiptar. Arrestimi dhe burgosja Serafin Koda ndodhi deri sa ishte famullitar 

në Lezhë. Kjo ndodhi pasi punonjësit e sigurimit më parë bënë një takim, për të diskutuar rreth 

problemeve ekonomike, me Fretërit e Kuvendit, por në fakt, aty oficerët e sigurimit u aktivizuan 

sikur ndonjëherë për t'i dhënë kuptim politik. Ashtu të lidhur e veçojnë në një nga dhomat e 

Kuvendit, duke e torturuar me metodat më çnjerëzore, psikologjike dhe fizike, me alibi të 

sajuara, si: “një ndër kundërshtarët e regjimit komunist dhe për rrëzimin e pushtetit të tyre”. I 

kërkonin bashkëpunim, për të dëshmuar kundër klerikëve të tjerë, që Sigurimi i Shtetit të 

arrestonte inteligjencën e klerikëve. Ishte maji i vitit 1947, në moshën 54 vjeçare. 

At Serafini ju nënshtrua pyetjeve nga hetuesit e Sigurimit të Shtetit, dhe torturave nga 

me çnjerëzoret. Të tre hetuesit që e kishin marrë në pyetje, u lëshuan mbi Atë Serafinin, duke e 

torturuar e rrahur barbarisht, derisa ai humbi ndjenjat. Ashtu i shtrirë në dysheme, i gjakosur, i 

dërmuar dhe i pavetëdijshëm, njëri nga hetuesit i fut duart në fyt, për ta mbytur meshtarin. Nga 

fyti filloi të rridhte gjak. Torturat vazhdojnë edhe për disa orë të tjera. Kur ata u larguan Atë 

Serafini po jepte shpirt në çimenton e ftohtë të dhomës. Nga mesnata e datës 11 maj1947, Atë 

Serafini, i rënduar nga plagët, dha shpirt. Vëllezërit e tij klerikë e murrën për ta çuar tek 

infermierja. 

Infermierja e atyre viteve Marie Ndoja, e cila mjekonte Atë Serafinin në momentet e 

agonisë së plotë, bëri të pamundurën ta shpëtonte, por plaga e madhe e dëmtimit të venave e 

rrjedhja e gjakut nga fyti ia morën jetën. Maria e varrosi me mjaft mundim e në fshehtësi të 



plotë meshtarin trim, poshtë një ulliri, që ishte në oborrin e Kuvendit te Fretërve, në kodrën që 

populli e thërriste "Kisha e Dom Lleshit".33 

At Anton Muzaj (1921-1948) u lind n Vërnakollë të Kosovës, më 15 maj të vitit 1921 

nga prindërit Dedë dhe Dile. Shkollën fillore e kreu në Prizren, ndërsa të mesmen në Seminarin 

Papnor të Shkodrës. Gjatë studimeve në Seminar, pati fatin të takojë dhe mësojë nga 

mësimdhënës italian dhe shqiptarë nga të cilët u pajis me një kulturë të lartë. Në vitin 1938 me 

autorizimin e argjipeshkvit të Shkodrës, u dërgua në Romë në Kongregatën Propaganda Fide 

ku dhe studioi teologji dhe filozofi në Universitetin Gregorian, të cilin e përfundoi në vitin 

1945. Gjatë studimeve në Romë, më 1944 u vizitua nga argjipeshkvi monsinjor Thaçi, ku sipas 

procesverbalit gjyqësor ishte njoftuar mbi formimin e partisë së Balli Kombëtar dhe partisë 

Nacionalçlirimtare. 34 U shugurua meshtar më 19 mars 1944. Në vitin 1946 u kthye në atdhe. 

Pas arrestimit të Dom Tomë Lacajt, e zëvendësoi këtë si sekretar të Argjipeshkvisë së Shkodrës. 

Sipas aktit të gjykimit lëshuar në Shkodër, Muzaj, ishte  arrestuar më 19 maj të vitit 1947 “Për 

faje kundër Shtetit dhe Popullit”, kurse të nesërmen, më 20 maj, me urdhër të prokurorit publik, 

sipas ligjit nr.372, datë 12.XII.1946, iu lëshua urdhri për burgosjen e tij për kohë të caktuar.35  

At Anton Muzaj ishte dëshmitar dhe bashkorganizator në organizimin e ceremonisë së 

varrimit të argjipeshkvit të Shkodrës, Dom Gaspër Thaçit. Vdekja e argjipeshkvit imzot Gaspër 

Thaqit në Shkodër më 25 maj 1946, kishte vënë në alarm gjithë autoritetet e regjimit komunist. 

Nga regjimi, nën urdhrat e Koçi Xoxes, u bënë përgatitje të hollësishme për tu sabotuar 

pjesëmarrja masive e njerëzve në funeralin e lamtumirës së argjipeshkvit. Këtë atmosferë 

sabotimi e argumentojnë një sërë dokumentesh të Komitet Qendror, ku janë urdhra dhe 

raportohen detaje për funeralin e mbajtur në Shkodër më 29 maj 1946. Sipas një dokumenti të 

Komitetit Qendror të lëshuar një ditë më herët, më 28 maj 1946, përveç tjerash thuhej: “Nesër 

në mëngjes në ora tetë bëhet salikimi i trupit të tij [argjipeshkvit të Shkodrës]. Më ketë rast ata 

do të mundohen që ta bëjnë funeralin sa më madhështor. Kanë përgatitë të thërrasin sonte 

gjithë rininë katolike sigurisht për funeralin e nesërm. Marrim informata se na populli katolik 

janë duke përgatit kurora, po kështu edhe ndër lagje. Do të thirren edhe nga krahinat si edhe 

nga ...prefektura si Durrësi e Tirana. Ata kanë kërkuar nga pushteti bandën muzikore e policë. 

Nuk është çudi që famullitë ndër krahina të bëjnë agjitacion që të vijnë së bashku me popullin. 

Këtu ata kanë favor se nesër është dittë tregu dhe ora tetë është e favorshme që një pjesë e 

33 Gj. Turmalaj, “Atë Serafin Konda: Mësojeni kohën të mos hajë bijtë e vetë”, në: Jeta Katolike, nr. 1 (2009), f. 
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34 Arkivin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (më tej: AIDSSH), Dosja nr. 

1303, fl. 3. 
35 AIDSSH, Dosja, nr. 1303, fl. 6. 



popullit është katolikë si fshatar, zanatçi e tregtar përpara se të filloj punë të shkoj atje, kështu 

që një pjesë e tregut mund të mbyllet. Këtë përcjellje madhështore do të mundohen ta 

shfrytëzojnë shumë duke treguar lidhjen në popull, kundër nesh... Ne do të mundohemi ta 

sabotojmë nga poshtë...”.36 Funerali i tij, ku morën pjesë mbi 1200 vetë, shihej si një rrezik i 

madh për regjimin komunist. Për këtë organizim dhe për numrin e madh të pjesëmarrësve u 

akuzua edhe At Anton Muzaj. Sipas akt-akuzës, Muzaj, gjoja kishte organizuar nxënësit që të 

lëshojnë mësimin dhe të marrin pjesë në këtë ceremoni. Megjithatë, ai në procesverbalin e 

gjykatës, e kishte mohuar kategorish tu kishte bërë thirrje nxënësve të dalin në rrugë, por e 

pohonte që së bashku me dom Tom Lacin, dom Mark Thaçin, dom Shtjefën Kurtin dhe dom 

Anton Zogaj-n, kishin marrë pjesë në organizimin sa më të mirë të funeralit të argjipeshkvit. 

Në mohimin e akuzës, ai deklaronte,se: “nuk është e vërtetë se unë ju kamë thënë të rinjve që 

të iknin nga shkolla nëse nuk ju lejojnë të merrni pjesë në këtë funeral. Vetëm ditën e  funeralit 

kemi parë rinin studentore duke arrit e bashkëngjitur grupit”, ai po ashtu pranon se; ”ishte 

shprehur në mënyrë të nënkuptueshme keq për arrestimin e klerit, duke i bërë thirrje popullit 

që të jetë i qëndrueshëm”.37 Në të vërtetë, At Antoni ishte angazhuar edhe në sigurimin e korit 

të françeskanëve nën udhëheqjen e At Filip Mazrekut, që të marrin pjesë në meshën lamtumirës 

të argjipeshkvit, imzot Gaspër Thaçit.38  

Më 6 janar 1948, së bashku me At Donat Kurtin dhe Dom Mark Hasin, At Muzaj, para 

trupit gjykues, sipas akt-akuzës akuzohet, se: “ka punue për përgatitur fushë të favorshme 

fashizmit italian në vendin tonë; ka tërhequr subvencione në të holla nga përfaqësuesit e 

imperializmit italian kundrejt shërbimeve që bënin në interes të okupatorit; pas çlirimit nën 

drejtimin e organizatës demokristijane dhe të krerëve fashistë klerikale ka punuar për rrëzimin 

e pushtetit me forcë...”.39   Pas shumë torturash, u lirue. Vdiq shumë i ri, në moshën 29 vjeçare, 

në ndërtesën e Argjipeshkvisë së Shkodrës, në pranverë të vitit 1948, nga torturat që kish marrë 

në qeli.  

Atë Zef Pllumbi, në librin e tij të mirënjohur “Rrno vetëm për të tregue” e përshkruan 

kështu takimin  fundit me të, para një gjykate, që dënonte 12 vetë, të gjithë klerikë. Ndërmjet 

tyre, tre me pushkatim e dy me burgim të përjetshëm: 

36 Arkivi Qendror i Shtetit (më tej: AQSH), F. 14/AP, V. 1946, D. 50, fl. 63-64. 
37 AIDSSH, Dosja, nr. 1303, fl. 5. 
38 Po aty, fl. 5. 
39 Po aty, fl. 11. 



“Kur hyni trupi gjykues, u çuen të gjithë në kambë. Edhe na, përveç dom Anton 

Muzajat…. U lexue prej kryetarit vendimi i formuluem gjatë e stërgjatë, me ato provat bindse, 

që zakonisht bien të gjithë xhelatët e botës. Prova bindëse, që nuk bindin askënd… 

… Mbas shpalljes së dënimit, filluen përshndetjet me ata, që niseshin për një jetë tjetër.

Edhe përshëndetjet me dom Anton Muzajn kishin diçka të jashtëzakonshme. Vërtetë se vendimi 

i gjyqit ishte për lirim, por ai vetë e të gjithë, e dijshim se lirimi i tij ishte vetëm qiella”.40 

Dom Shtjefën Kurti (1898-1971), i cili ishte famullitar i Tiranës, para se të bëhej vetë 

viktime e regjimit, ishte dëshmitar i këtyre salvimeve. Ai, kishte marrë përsipër si obligim 

shpirtëror të kujdesej për të burgosurit, klerikë dhe besimtarët katolikë, të cilët, këta të fundit, 

sipas Kurtit, ishin më se njëqind vetëm në burgun e Tiranës, çfarë dëshmon dokumenti i datës 

8 gusht 1945 dhe 24 dhjetor 1945. Sipas këtij dokumenti dom Shtjefni kishte dërguar një letër 

Drejtorisë së burgut ushtarak e civil të Tiranës, ku kërkonte që rrobat e siguruara nga ai, të 

shkojnë në dorë të burgosurve për Krishtlindje.41 Deri sa ishte famullitar, kërkoi nga Ministria 

e Drejtësisë që të kenë të drejtën të celebrojnë meshë private në burg, për të cilën, në letrën 

nr.906, datë 30 qershor 1945, jep për përgjigje pozitive duke përfshirë këtu edhe P.Anton 

Harapin.42 Dom Shtjefni, në kërkesën e tij shkon edhe më tej, dhe përmes një letre që mbanë 

datën 2 qershor 1945, kërkon me këmbëngulësi nga komanda e përgjithshme N.Ç. shqiptare, 

që meshtari të jetë i pranishëm çdo herë që caktohet gjyqi politik për vdekjen e një besimtari, 

në mënyrë që tu jepej ritet e ngushëllimet e fesë. 

Por, jo vetëm që nuk arriti tu delte në ndihmë sa dëshironte të burgosurve, por ai, shumë 

shpejtë do të bëhet edhe vetë viktimë e kësaj ndërmarrjeje komuniste. 

Dom Shtjefni u lind në Prizren të Kosovës me 24 dhjetor 1898, në një familje patriotike 

të njohur kosovare, si fëmija i 6 prej 9 fëmijëve sa kishin prindërit Jak dhe Katarina Kurti.43 

Pasi mbaroi shkollën fillore në Ferizaj, vazhdoi Seminarin e Shkodrës. Sipas deklarimit të tij, 

para organeve gjyqësore, familja Kurti, ishte një familje e pasur tregtare, e cila merrej, kryesisht 

me tregtinë e drithit, Gjatë Mbretërisë SKS, pasuria e tyre ishte sekuestruar dhe rrënuar, dom 

Shtjefni jetoi në Ferizaj. Në qytetin  Ferizajt e kreu shkollën fillore, kurse me kërkesën e 

argjipeshkvit të Shkupit, gjatë viteve 1914-1918 mbaron gjimnazin në shkollën e jezuitëve në 

Shkodër. Në vjeshtën e vitit 1918 shkon në Universitetin Shtetëror të  Insbrukut (Innsbruck) 

për të studiuar teologjinë. Aty qëndroi për një dhe pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, 

40 Zef Pllumi, Rrno vetëm për të tregue, Tiranë: 2006, f. 146-147. 
41 AQSH, F. 131, V. 1945, D. 6, fl. 8.; N. Ukgjini, Kisha Katolike ..., f. 251-252. 
42 AQSH, F. 131, V. 1945, D. 6, fl. 6; N, Ukgjini, Kisha Katolike ..., f. 252. 
43 AIDSSH, Dosja, nr. 2336/I, fl. 21. 



fiton të drejtën për t’i vazhduar të njëjtat studime për teologji në Romë, duke i përfunduar me 

rezultate mjaft të mira dhe duke zotëruar pesë gjuhë të huaja, mes të cilave latinishten, 

gjermanishten dhe frëngjishten. Pas përfundimit të studimeve, megjithëse i propozohet të 

punojë në Selinë e Shenjtë, ai e refuzoi këtë ofertë, meqë dëshironte t’i shërbente me 

devotshmëri popullit të tij. Kështu, pasi shugurohet meshtar në Romë, më 13 maj 1921, 

fillimisht kthehet si priftë dhe sekretar i argjipeshkvit të Shkupit për 5-6 muaj, kurse pas 

transferimit të argjipeshkvit në Shkodër, dom Kurti kthehet në nënprefekturën e Gjakovës, në 

famullinë e Novosellës, në kohë shumë të vështira për popullin shqiptar të Kosovës.44 Presioni 

dhe mizoritë ishin intensifikuar nga klika shoviniste serbe, prandaj edhe Dom Shtjefni bashkë 

me vëllezërit e tij, Dom Luigj Gashin dhe Dom Gjon Bisakun punonin ditë e natë për të mbrojtur 

popullin e shumëvuajtur shqiptar të Kosovës nga sulmet shoviniste serbe. 

    Në Kosovë kaloi për rreth tetë vjet një jetë të re aktive si meshtar, baritor dhe fetar 

dhe shpeshherë vuri jetën në rrezik. Veprimtaria e tij në dobi të fesë dhe patriotizmit ra shpejt 

në sy të autoriteteve serbe, të cilat filluan kërcënimet. 

         Gjatë viteve që punoi në Kosovë, dom Shtjefën Kurti nuk reshti së punuari,veç të 

tjerash, edhe për mbledhjen e shumë materialeve dhe dëshmive mbi keqtrajtimet, Torturat dhe 

dhunën e ushtruar mbi popullsisë shqiptare të Kosovës nga sistemi diktatorial serb. Materialet 

e mbledhura janë sistemuar dhe radhitur në formë peticione e prej tyre lindi memorandumi i tre 

klerikëve të shquar, drejtuar OKB-së, me 5 maj 1930, me seli në Gjenevë. Ky memorandum 

ishte konceptuar në 6 kapituj: Mbrojtja e jetës, mbrojtja e lirisë, e drejta e pronës,e drejta e 

përdorimit të gjuhës, e drejta e shkollimit dhe e drejta e ushtrimit të fesë për të gjithë shqiptarët 

pa dallim.45 

   Si rezultat i veprimtarisë së tij për çështjen kombëtare, dom Shtjefni u detyrua të 

largohej më 2 janar 1930 të arratisej nga vendlindja e tij, Kosova, për në Shqipëri. Pas ardhjes 

në Shqipëri, në vitin 1930, menjëherë filluan punën e meshtarëve, dom Shtjefën Kurti fillimisht 

u emërtua famullitar në Shën Premte të rrethit të Krujës, ku qëndroi pak kohë,vetëm dy vjet. 

Në nëntor të vitit 1932 shkon famullitar në fshatin Gurëz, ku qëndroi deri në vitin 1937, kurse 

nga prilli i vitit 1938 kaloi famullitar në Tiranë. 46 Por nuk do të kalonte shumë kohë dhe dallgët 

e historisë, të gatuara nga sistemi totalitar, do ta përplasnin dom Shtjefën Kurtin në brigjet e 

44 AIDSSH, Dosja, nr. 2336/I, fl. 21-22. 
45 “The situation of the Albanian minority in Yugoslavia Memorandum presented to the League of Nations by 

Gjon Bisaku, Shtjefën Kurti & Luigj Gashi (1930)”, Gathering Clouds The roots of ethnic cleansing in Kosovo. 

Early twentieth-century documents compiled, translated and edited by Robert Elsie, Pejë: Dukagjini, 2002, pp. 22-

45. 
46 AIDSSH, Dosja, nr.2336/I, fl.22. 



dhunës, torturës çnjerëzore e më vonë, në qelitë e burgut komunist. Kjo ndodhi me 27 tetor 

1946, ku pas rrethimit të famullisë, forcat e Sigurimit e arrestojnë me akuzën e sajuar: 

“Bashkëpunëtor i organizatës terroriste të Sami Qeribashit, akuzohet për agjitacion dhe 

propagandë kundër pushtetit popullor”. Në bazë të kësaj akuze, me vendim të Gjykatës 

ushtarake të Tiranës, më 17 prill 1947 dënohet më 20 vjet heqje lirie me punë të detyruar si dhe 

humbjen e të drejtave elektorale për 5 vite.47 Ky arrestim erdhi si rezultat i mospranimit të një 

thirrjeje të bërë nga diktatori E.Hoxha, që dom Shtjefni të merrte në dorë drejtimin e fesë 

katolike dhe ortodokse në Shqipëri,me kusht që të hiqte dorë nga lidhjet me Vatikanin. Refuzimi 

i dom Shtjefnit ishte kategorik, ai u tha: “Unë nuk mundem me tradhtue idealin tim, siç keni 

tradhtua ju Kosovën, dhe tani doni me i shit Titos Shqipërinë”.48 

     Pas kësaj përgjigje, arrestimi nuk do të vononte. Kështu, në moshën 50-vjeçare 

detyrohet të provojë qelitë e ftohta të burgut. Fillimisht për të shfryrë urrejtjen ndaj tij, Gjykata 

Ushtarake e Garnizonit të Tiranës e dënoi me vdekje, por dënimi iu kthye në 25 vjet burg. U 

transferua në burgun e Burrelit.     

     Pas 17 viteve privim lirie, më 2 maj të vitit 1963, lirohet nga qelitë e burgut, për t’u 

ndjerë përkohësisht i lirë. Fillimisht shkoi në famullinë e Tiranës, ku ndenji pak kohë me Dom 

Mark Dushin, pastaj u kthye përsëri në kishën e Gurëzit. Kur në vitin 1967 u mbyllën kishat 

dhe xhamitë dhe vendi u shpall vend ateist, dom Shtjefni, fillimisht shkoi te vëllai i tij Kolë 

Kurti në Gurëz dhe pastaj u detyrua të punojë si punëtor në kooperativën bujqësore të fshatit ku 

kishte shërbyer një jetë të tërë. Por edhe jeta e re prej kooperativisti zgjati vetëm 3 vjet. Këtë 

periudhë e shfrytëzoi për të pagëzuar fëmijë fshehtas dhe për të bërë propagandë në besimin tek 

Zoti dhe urrejtjen ndaj sistemit totalitar.49     

Më 5 qershor të vitit 1970 merret vendimi, kurse më datë 11 qershor, Organet e Punëve 

të Brendshme dhe të Prokurorisë së rrethit të Krujës e arrestojnë për herë të dytë dom Shtjefën 

Kurtin,50 ku detyrohet t’u kthehet qelive të burgut. Arrestohet në fshatin Gurëz, të Kurbinit, me 

“konstatimin” e hetuesit, se: “ka agjituar e propaganduar për minimin e dobësimin e pushtetit 

popullor, krim ky i parashikuar nga Neni 73/I-rë i Kodit Penal”. Me rastin e arrestimit, iu bastis 

shtëpia në Gurëz dhe iu konfiskua e gjithë pasuria që kishte.51 dhe me akuzën qesharake:“Ka 

47 AIDSSH, Dosja, nr.2336, fl.25 
48 V. Prendi, “Jetë që u shkri për atdhe: Me rastin e 41-vjetorit të pushkatimit të Don Shtjefën Kurtit”, në: 
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49 Z. Simoni, “Persekutimi i Kishës Katolike në Shqipni nga viti 1977-1990”, Krishterimi ndër Shqiptarë 

(Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë 16-19 nëntor 1999), Shkodër 2000, f. 384; Gazeta Drita, Ferizaj, nr. 3-4/1983, 

pp. 8-9; 
50 Vendimi për arrestimin e dom Shtjefën Kurtit shih: AIDSSH, Dosja, nr. 2336/I, fl. 7-8. 
51 Procesverbali mbi inventarizimin e pasurisë dhe Vendimi mbi sekuestrimin e pasurisë. AIDSSH, Dosja, nr. 

2336/I, fl.14-18. 



kryer shërbime fetare dhe ka pagëzuar një fëmijë”. Detyrohet t’u nënshtrohet tortura çnjerëzore, 

kësaj radhe në moshën 73-vjeçare. Madje u ngrit edhe hipoteza e ekzistencën së një grupi 

armiqësor që po “sabotonte” ekonominë bujqësore, duke i shërbyer kështu Beogradit. Gjatë 

procesit gjyqësor përjeton tortura të shumta, nga detyrohet të pranojë edhe akuza për veprime 

të cilat nuk i kishte bërë. Në procesverbalin e hetuesisë të datës 13 qershor 1970, dom Kurti 

rrëfen për bisedat që kishte bërë me bashkëpunëtorët e tij në lidhje me gjendjen ekonomike të 

vendit dhe zinë e bukës që vazhdonte të ekzistonte përkundër punës që bëhej: “...po çuditem se 

ka njerëz edhe gjashtë vjet që është çliruar Shqipëria dhe nuk po zgjidhet akoma nga ky pushtet 

çështja e bukës, por populli mbeti duke thirrur bukë, bukë. Kam thënë se nuk është e drejtë dhe 

është e vështirë që punëtori të punojë gjithë ditën e ditës dhe të marrë shtatëqind gram bukë. 

Kam thënë se nuk është e drejtë që nuk shpërblehen njësoj si të rinjtë dhe të moshuarit, duke 

pasur parasysh se që të dy palët punojnë dhe derdhin energji. Kam thënë se nuk është aspak e 

drejtë, ashtu siç veprohet nga ky pushtet që, fshatari, i cili prodhon grurin, mishin, qumështin, 

gjalpin dhe të tjera artikuj ushqimorë, për vete nuk ka të hajë, mbasi të gjitha këto i merren nga 

ana e shtetit...”52 

Pasi denigrohen plotësisht, nxirren në gjyq ,me datë 30 korrik 1971, dhe trupi gjykues, 

duke improvizuar 40 dëshmitarë të rremë arriti të japë dënime absurd. Dom Shtjefën Kurti u 

dënua me vdekje-pushkatim.53  

      Pas 8 muajsh burg, me 29 shtator 1971 të lidhur këmbë e duar,e dërguar para togës 

së pushkatimit.       

Lajmi i pushkatimit të Dom Shtjefën Kurtit ishte alarmi i parë në Evropë dhe në botë 

për gjendjen e mjerueshme të popullit shqiptar, të klerit katolik, të çdo njeriu në Shqipërinë 

komuniste enveriste. Ja si shkruante Ettore Petta: “Gazeta zyrtare e sundimit komunist shqiptar 

“Zëri i Popullit” vërtetoi lajmin mbi pushkatimin e priftit katolik Shtjefën Kurti, që qysh më 

parë e shpalli shtypi ndërkombëtar… Gazeta e Tiranës në një komentim mbi këtë ngjarje tejet 

të vështirë pohon se ky prift qe dënuar me të drejtë si “spiun, bandit dhe avanturist”. Shtjefën 

Kurti do të ishte anëtar i “një bande revizioniste” e financuar nga Vatikani, që së bashku me 

amerikanët dhe anglezët do të kishte projektuar rrënimin e regjimit komunist. Zëri i Popullit ka 

shtuar lidhur me këtë që “agjentet e Kishës katolike kanë përgatitur në Shqipëri “magazine 

52 Po aty, fl. 25. 
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armësh” dhe kanë organizuar “qendra për spiunime”. Po ashtu sipas Zërit të Popullit Dom 

Shtjefën Kurti “ka merituar këtë dënim”.54 

Agjencia katolike austriake “Kathpress”(Österreichische katholische 

Nachrichtenagentur) shkruan se Dom Shtjefën Kurti u dënua me vdekje sepse e pagëzoi një 

fëmijë në fushën e përqendrimit. Artikulli përfundon me këtë pohim: “Shqipëria është shpallur 

qysh në vitin 1967 shteti i parë ateist në botë”. 

Për fund, duhet të themi edhe atë që përkundër asaj, se këta klerikë dhe shumë të tjerë, 

u larguan nga sistemi okupues jugosllav për në Shqipëri dhe aty gjeten vdekjen, megjithatë kleri 

katolikë nga Kosova u tregua shumë aktivë në demokratizimin e jetës në Shqipëri në fillim të 

viteve 90-ta. 

Pas ndryshimeve të mëdha në Evropën Juglindore, në vitin 1989-1990, Argjipeshkvia e 

Tivarit, duke përfshirë edhe Kosovën, sipas fletushkës “Obavjesti-Lajmëtari”, ishte e para që 

dërgoi dy delegacione ilegalisht në Shqipëri, të cilat pas vizitës që bënë dhënë një raport me 

vlerë për kohën, për gjendjen e mjerueshme të Kishës Katolike, në këtë vend të shkatërruar prej 

regjimit komunist. Sipas këtij raporti, në vitin 1990, rezulton se nga diktatura komuniste, kishin 

mbetur gjallë 28 priftërinj, nga këta: 16 dioqezanë, 9 françeskanë, 2 jezuitë dhe 1 ipeshkëv. Të 

gjithë ishin në moshë të thyer, të kaluar vite të tëra nëpër burgje.55 

54 Corriere della Sera, 6 April 1973. 
55 N. Ukgjini, Kisha Katolike ..., f. 355-356. 




