
 GUSHT 2020 
 

 1 
 

BULETINI INFORMATIV I KOMISIONIT  VATRA 5 TETOR 2019 

 
 

 

 

 

Website i VATRËS i krijuar nga 
nje bashkëpunim i Komisiont 
VATRA 5 Tetor 2019 dhe Degës 
së VATRËS në Washington DC 
dhe jep një informacion të plotë 
për historinë e VATRËS, 
kanunoren dhe aktivitet e kësaj 
organizate dhe punën e 
Komisionit VATRA 5 Tetor 2019 
për ta kthyer VATRËN në vlerat e 
Konicës, Kirkës dhe Nolit. 
 
The New VATRA Website is 
created by Vatra 5th October 
Commission and Vatra’s DC 
Branch and provides information 
regarding VATRA’s history, by 
laws and the work of Vatra’s 5th 
Commission to bring back the 
values of VATRA 

 

 

 

 

 

          

Zef Perndocaj gjithmone ne krah te 
vertetes dhe te drejtes.  
Duke grisur hipokrizine e Dritan 
Mishtos ish kryetar i VATRËS brenda 
ne seline e VATRËS 3 Mars 2018. 
Video e fjalës së tij : 

https://youtu.be/dno-8-j81o8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Humbja e Zef Perndocaj asht humbje 
për  familjen e tij te dashtun, qe i ndejte 
pranë në ditët ma të vështira deri në 
fund të jetës së tij. Si perfundim them 
se Zefi len nji zbrazëti për familjen, 
farefisin, vendlindjen dhe kombin, 
sepse në e tij kudo që ka qëllue ka lanë 
nji shembull të shkelqyeshem si burrë i 
viryteve, beses, fjalës, drjetësisë e 
sinqeritetit. 
 
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020
/08/shoqni-65-vjecare-prishtine-dhe-new-
york-sejdi-sergio-bitici/ 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

 

Fjala e Zef Perndocaj në 
Selinë e VATRËS në Bronx 

New York -3 Mars 2018 

 

Shoqni 65 Vjeçare, Prishtinë 
Dhe New York- Sejdi (Sergio) 

Bitiçi 
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KOMISIONI VATRA 5 TETOR 2019 I JEP LAMTUMIREN E FUNDIT 
VATRANIT, NACIONALISTIT DHE ANTIKOMUNISTIT TE KOMBIT  

SHQIPTAR  ZEF NDUE BIBE PERNDOCAJ 
 
24 Gusht 2020 
White Plains New York 
  

Më 24 Gusht 2020 në White Plains  New York  komuniteti i Diasporë s Shqiptare në 
SHBA dhe gjitë kombi Shqiptar humbi një  nga figurat më  të  forta të nacionalizmit 
shqiptar, personin që i shërbeu lirisë, demokracisë së kombit shqiptar Zef Ndue Bibë 
Përndocaj.  

Z.Zef Perndocaj filloi emigrimin që në moshë të  re për tju shmangur krimeve të  
komunizmit në  Shqipëri.  Në krah gjithmonë  të  nacionalistëve të  mëdhenj si Prof. 
Ernest Koliqi, Prof. Martin Camaj si dhe Prof. Zef Vorf Ndekaj Zef Perndocaj do të 
bëhej anëtarë i VATRËS që kur mbërriti në SHBA, dhe pikërishit me 28 Nëndor 
1967. 

Për 53 vjet Z. Zef Perndocaj ja kushtoi gjithë veprimtarinë e tij VATRËS lirisë së kombit shqiptar nga 
zgjedha e komunizmit, lirimin e Kosovës nga zgjedha serbe si dhe nuk pushoi së luftuari për frymën e 
së drëjtes dhe lirisë ne VATER që për fat të keq u zhduk në VATËR në 3 vitet e fundit.  

Ai u zgjodh kryetari i VATRËS për Degën e New York dhe konsiderohej nga komunizmi i Tiranës si 
tepër” element i rrezikshëm” sipas dokumentave të sigurimit të shtetit komununist që survejonte dhe 
përcante VATREN .  Megjithëse gjithmonë nën trysninë dhe survejimet e sigurimit shqiptar dhe UDB-
së Zef Perndocaj nuk u ndal në rrugën e tij të vendour për të mirën dhe lirinë e Kombin Shqiptar.   

Ai nuk u ndal  dhe atëhere kur VATRA i mbylli dyert në fillim te  2018 dhe as atëherë kur demaskoi 
më 3 Mars 2018  në selinë në  VATER kryetarin e asaj kohe Dritan Mishto për rrugën që po ndiqte 
rrugën ë arrogancës dhe përcarjes së VATRËS. 

Largimi i Z.Zef Perndocaj është një humbje e thellë për komunitetin shqiptar në SHBA dhe gjithë 
kombin shqiptar. Megjithatë puna e tij e madhe dhe dedikimi i tij janë burimi frymëzimi jo vetëm për 
Komisioni VATRA 5 Tetor që ecën në shëmbullin e tij por dhe për gjithë brezat e rinj që vijnë dhë qe 
duan të mirën e Kombit Shqiptar.  

 

THE MISSION 
 

To return to VATRA the freedom of opinion 
and expression, to obey and respect the 
by-laws, and to combat dirty politics and 
corrupt practices that damage the strong 

friendship between Americans and 
Albanians.  
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Ne këto ditë të vështira Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 shpreh dhe njëherë ngushëllimet më të thella 
familjes Përndocaj, bashkëshortes Miren, vajzës Belindës dhe familjes së saj si dhe djalit të tij Albertit  
që  ka ndjekur rrugën e babait  te tij në VATËR që në moshën 12 vjecare.  

 

 

I PERJETSHEM QOFTE KUJTIMI I KETIJ HEROI TE HESHTUR TE  KOMBIT SHQIPTAR 

 

LAMTUMIRË ZEF PËRNDOCAJ 

Dr Gjon Bucaj -Ish Kryetari i Federatës Pan-Shqiptare të Amerikës VATRA 
 
White Plains 
New York  
29 Gusht 2020 
.  

Me Zefin u njoftova së pari në vitin e largët 1954 në Vushtrri, që në atë kohë quhej 
Vuçitërn. Axha i jem më pat thanë se “po shkojmë me ndejë pak të Ndue Biba që ka 
ardhë tash vonë prej Gjilani”. Ishte periudha kur vllau i Zefit, Biba, ishte në burg ose në 
kampin e Gerovës ku ma vonë iu ka bashkue edhe i jati. Prej Gerove ma vonë ata kanë 
kalue në Itali, e ma vonë në Amerikë. Ndërsa Zefi pat mbetë në Jugosllavi deri në vitin 
1966. Prej asaj kohe në Vushtrri ka qenë si pjestari i familjes sonë tue pasë pi edhe 
gjakun me djalin e axhës.  

Shtegtimi 80 vjeçar i Zefit fillon në Sang të Fanit të Mirditës, ku andrrat e bukura 
fëminore ia ruejtën prindët të paprishuna nga vështirsitë e jetës, deri në rininë e hershme 

kur përjetoi burg, internim me gjithë familje edhe arratisje bashkë me babën e vllaun e madh Bibën.  

Përjetoi tëmerret e rregjimit antinjerzor komunist: shpijat e djegme, burgosjen e babës, vrasjen e Dodës, axhës së 
tij shumë të dashtun dhe gjithëkund përrreth tëmerret përgjakshme, dhe ndamjen prej familjes.  
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Në Jugosllavi mbas ndalesave të shkurta në Gjakovë e në Pejë Zefi me babë e vlla u vendosën në Gjilan. Aty 
vazhdoi shkollimin tue u dallue si nxansës i shkelqyshëm. Nji epizodë intersant- ku ishte në program me gjuejtje 
shejin ku merrshin pjesë edhe nxansat. Zefi dallohet tue i ra shejet në mes, ma mirë të tjerët tue përfshi edhe nji 
officer që nuk i erdh mirë kur ia kaloi Zefi, por arsimtarët sidomos njani me emën Enver Dukagjini i bani urim 
Zefit me gëzim e krenari. Tri vjet ma vonë vjen periudha e shkurtë e Vushtrrisë kur e njofta së pari. Mandej Zefi 
kaloi në Prishtinë. Periudha e Prishtinës për Zefin ka zgjatë deri në nandor të vjetit 1966. Aty Zefi mbaroi maturën 
dhe filloi studimet e nalta universitare por organet jugosllave ia penguen përparimin arsimor. Ai asht detyrue me 
shkue “vullnetar” në ndertimin e autostradës Beograd-Shkup. Mbas mbarimit të asaj periudhe vullnetare ka tentue 
me u kthye në Prishtinë dhe me iu kushtue përgatitjes për provimet që e pritshin në fakultet, por i kanë thanë se 
duhet me vazhdue punën vullnetare në Shkupin e shkatruem prej termetit. Kur ka insistue, komandanti i brigades 
vullnetare i ka tregue Zefit dokumentin me urdhnin e UDB-së që ai duhet të shkojë përsëri në aksion.  

Gjatë qendrimit në Prishtinë ka qenë gjithmonë nen mbikëqyrje dhe nen presion që të bahej spiun. Dhe dikur 
organet kanë hjekë dorë kur e kanë pa se qendrimi i tij ishte i pathyeshëm por janë hakmarrë tue i ulë ndihmën 
mujore përgjysë në krahasim me të tjerët dhe tue i pengue vazhdimin e studimevet. Për t’u tregue si njeri larg 
politikës, ai asht marrë me sport dhe me lojën e shahut, ku asht dallue dhe ka gëzue respekt. E ka njoftë pothuejse 
i gjithë qyteti i Prishtinës. Skuadra e volibollit ku ka luejtë Zefi, ka mbrrijtë me u ba kampione në ligën e Serbisë. 
Janë shumë epizode që tregojnë karakterin unik të Zefit që kishte fitue respektin e të gjithëve. Por po përmendi 
vetëm disa: skuadra e përbame me shqiptarë e serb, gjindej për nji lojë në Beograd dhe nji prej shokvet i fton të 
gjithë me ba nji vizitë në shpijen e tij aty në Beograd. E ama serbe sjell më tavolinë shumë meze dhe mysafirët e 
untshëm merrshin me hangër sidomos kur zoja e shpisë u këthente shpinën nepër ship, sepse u vinte keq, ndersa 
Zefi merrte meze vetëm kur ajo ishte prezente. Ajo e kishte vu re dhe i ka tregue djalit të vetë për sjelljen fisnike 
të atij Albanac-i, natyrisht pa i gjykue shokët të tjerë që u vinte turp.  

Me shokët e vet emigranta kishte shumë kujdes që të mos gabojshin dhe ata pritshin këshilla prej tij. Në aksionin 
e punës “vullnetare”, shoku i tij dhe Zefi janë dallue në punë, kanë marrë lëvdata dhe, “si shpërblim”, udhëheqësat 
u kanë thane se “ju të dy do të pranoheni antarë partie”. Shoku u entuziazmue por Zefi ia priti me ngadalë: 
“faleminderës por na nuk mund të bahemi antarë partie sepse jemi emigranta, jo shtetas jugosllavë”. Mandej e ka 
marrë shokun mënjanë dhe e ka qortue: “me pasë dashtë me u ba antarë partie, komuniste, ishim ba në atdheun 
tonë, jo në Jugosllavi!”  

Ka shumë për Zefin me tregue edhe shokët e tij, disa ma të rij që ende jetojnë, i kujtojnë mirë. Mue më ka takue 
me i kalue dy vjet e fundit e gjimnazit në internat në Prishtinë. Në nji mbramje letrare dikush lexoi nji tregim që 
ishte plagiat i nji tregimi të Koliqit. Zefi nuk diskutoi vetë, por porositi nji shokë me e përmendë këtë fakt. Autori 
u tregue gjoja i befasuem që nuk e kuptonte diskutuesin, por Adem Demaçi i cili i njifte novelat e Koliqit, e vuni 
në vend autorin.  

Gjatë jetës në Prishtinë ishte i vllai Biba i dërgonte shpesh ndonji paketë me artikuj veshmbathje atij e shpesh 
edhe vllaut të gjakut. I ka pasë dërgue nji radio tranzistor të cilin e përdorte me ndigjue orkestrinën popullore të 
Tiranës pa ra në sy por zanin e Amerikës e ndigjonte vetëm me shokët ma besnikë. Ma në fund, kur erdh në Itali 
u takuem përseri (unë ishem largue në korrik 1965) me vizë që i kishte garantue vllau. Personalitete të politikës 
e të kulturës, Ndue Gjomarkaj, Ernest Koliqi, Kolë Bib Mirakaj, që takoi në Romë u la përshtypjet të mira, si 
njeri i ri i squetë me gjykim të pjekun dhe i vlefshëm për komunitetin shqiptar në amerikë.   

Në Amerikë Zefi erdh në prill 1967. Menjiherë lypi “Nanën Vatër” dhe gjatë darkës së 28 nandorit, në korridoret 
e hotelit, tue bisedue me nji shok se si mund të bahen vatranë, i ndigjoi kryetari i atëhershëm Llazo Vishnja dhe 
u tha: “ju doni të bëheni vatranë?  Unë ju bëj vatranë menjiherë, vetëm mbushni formularët”. Prej atëherë Zefi ka 
qenë anëtar i përkushtuem i saj. Asht fakt i njoftun se ai ka qenë gjithmonë në anën e nacionalizmit. Megjithëse 
ka punue dy punë, ai ka qenë gjithmonë përkrahës aktiv, edhe financiar, i Vatrës, i Komitetit Shqipnia e Lirë, i 
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Bllokut Kombtar Indipendent, i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, i institucionevet fetare dhe i çdo aktiviteti 
të komunitetit me karakter kombëtar. Në shoqni bujaria e tij përmemdet edhe shumë si proverbiale.  

Dokumentat tregojnë se qendrimi i tij gjithmonë proshqiptarisë i ka bezdis shërbimet antishqiptare në komunitet 
e sidomos në Vatër, qofshin ato të Sigurimit a të UDB-së. Por ai me nji tubë shokësh të vendosun ka ruejtë me 
sukses vijën nacionaliste, shpeshherë jo pa rrezik.  

Në nji kuvend të Vatrës, Zefi propozoi që Vatra të bante nji kërkesë publike qeverisë se Tiranës për lejimin e 
besimit. U banë shumë debate, sepse propozimin e kundërshtojshin antarët që ishin nën influencën e propagandës 
së agjentave të sigurimit që ishin shumë aktiv dhe gjejshin bashkëpuntorë në komunitet. Ma në fund u vendosë 
që kërkesa të bahet dhe Eduad Liço editori i atëhershëm të Diellit  i tha: “Zef, u bëre i famshëm, se propozimi yt 
fitoi”. Zefi iu përgjegj me modesti se fitorja asht e Vatrës.  

Kur ka qenë kryetar i degës ma me randësi të Vatrës në New York, asht vërejtë presioni indirekt i agjenturave që, 
në zgjedhjet e ardhshme të cilat zhvilloheshin çdo vjetë, Zefi të mos rizghidhej, sepse konsiderohej “tepër 
ekstremist” ndaj “mëmëdheut”, dmth ndaj qeverisë së Tiranës. Ketë gja e vërtetojnë edhe dokumentat e dalun në 
shesh mbas përmbysjes së diktaturës. 

Kurrë nuk pretendoi, por përkundrazi evitoi lëvdata e shpërblime për aktivitetin dhe bujarinë e tij. Këtë e tregon 
edhe rasti kur me indinjatë shkeu publikisht nji dokument që e proklamonte Zefin si vatran të përjetëshëm, kur u 
pa se ajo proklamatë bashkë me disa të tjera ishte ngjyrosë me hipokrizi. Kush nuk e ka njoftë mirë, sjellen e tij 
të njerzishme e fjalet e buta i ka marrë për dobësi. Por miqtë e bashkëpuntorët e tij të shumë vjetëve kanë pasë 
raste me ia njoftë karakterin tejet të guximshëm. Ai nuk ka ngritë zanin as nuk ka tregue trimni kurrë në shoqni 
pa qenë vërtetë e domosdoshme. Zefi ka pasë durim edhe zemrën e madhe, gabimet e shokëvet ndaj tij ka pasë 
burrninë me i kapërcye edhe me i falë, por hiporizinë e ka pasë randë.   

Do të duhej nji libër me përshkrue epizodet interesante për Zefin, të cilat kanë zanë vend në memorjen time gjatë 
periudhës ma se gjashtë dekadash. Por po shtoj edhe nji: në vjetin 1987 dikush nga vendlindja me telefonoi dhe 
më kërkoi nji takim pa më tregue se kush asht. Kishin fillue me u dukë shejat disidence në Shqipni prandej pranova 
takimin por lajmrova kryetarin e Bllokut Kombtar Indipendent dhe FBI-në për çashtje sigurie pse kishem frigë 
mos të jetë ndonji kurth. Për tu sigurue lajmrova Zefin edhe nji besnik tjetër të cilët të dytë armatosun dhetë 
minuta para orës së caktueme zunë vend në restorantin e takimit.    

 E ndiej veten se jam i nderuem dhe se kam përfitue shumë nga afërsia vllaznore që kam pasë me Zefin. Kur e 
kam vizitue në Michigan ose edhe këtu në NY gjatë sëmundjes, asht gëzue por më ka qortue pse e ke marrë 
mundimin me i shkue, por do të mbaj përherë në mend me dhimë e mallë, kur para vizitës së fundit na lidhi Mirja 
me telefon e më tha: “Pse s’erdhe”.  

Ma në fund, megjithë përpjekjet e mjkëvet dhe kujdesin e pakufi të Albertit e Brlindës dhe sidomos të Mires, 
bashkëshortes së tij fisnike që nuk iu da ditë as natë gjatë gjithë sëmundjes që vuejti, thue se po e mbante në jetë 
me zor, dhe megjithë lutjet e mija e të shumë tjerëvet, të hanen e kalueme Zefi u nda këso jete. E na këtu sot, 
bashkë me familjen e pikllueme, po e përcjellim trupin e tij të pajetë në pushimin e mbramë, të prijmë prej Dom 
Pjetrit, famullitarit tonë të nderuem e të dashtun.  

Kumarë e miq, shokë e dashamirë ndajmë dhimën me familjarët dhe farefisin, përpiqemi me i ngushllue, por kemi 
nevoje edhe me ngushllue njanitjetrin, sepse e ndiejmë dhimën për Zefin dhe do të na mungojnë thirrjet dhe urimet 
e tij në rasa gëzimi dhe vizitat e ngushëllimet dashamirëse në rasa idhnimi.   

Për ngushllimin e krenarinë e familjes e t’onën, Zefi na len kujtimin e nji njeriu të dashtun, nji burri të nderuem 
nga të gjithë ata që e njoftën, i çmuem për cilsitë e tij fisnike e burrnore, i pajisun me traditat ma të mira me të 
cilat u brumos në familjen e njoftun të Përndocajve të Fanit të Mirditës.  
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Ai len mbrapa, Miren, Albertin e Belindën me fëmijt e bashkëshortin, si dhe vëllaun, Pjeterin në vendlindje, por 
edhe shumë nipa e mbesa këtu e n’atdhe, të cilëvet u shkojnë ngushëllimet tona të përzemërta, me urimin që të 
kenë gëzime mbas sodit.  
 

23 GUSHT DITA E VIKTIMAVE TE SISTEMEVE TOTALITARE NE BOTE 

Ne Kujtim të Arbereshit Terenc Toçi 

                                                 

LUFTAR PENDET E PUSHKET PER PAMVARSIN 
E SHQIPNIS  

 
Kolë Bibë Mirakaj 
Marrë nga gazeta Albania Libre 
Romë 28 Nentor 1961  
 

Gjate ksaje perjudhe të mërgatës 

antikomuniste, e, sidomos me rasën ë « 28 

Ndandorit», janë përkujtue me artikuj fletoresh 

e fjalime shum veterana që patën ndez'ë 

shkëndin e shpnesës e qite kushtrimin e luftës 

për te fitue pamvarsin kombtare; por ka edhe 

asi pjonerësh të rendit e ores së parë që gadi janë mbulue 

me pluhnin e harresës, ndërsa nuk asht mungue(nga njerëz. 

t’interesuem) t'exaltohen si veterana e superpatrijota njerz që 

aso kohet perbuzëshin Flamurin e  Skanderbegut.  

 
E quejme pra për detyrë sahereqe të n'a paraqitet rasa e të 

kemi dijeni e prova, te vemë në dritë njerz e fakte të 

Rilindjes,që së pakut mhas vdekjes t'u apim shpërblimin e 

mirenjoftjes, sidomos atynë qi u martirizuen, tue j ' a-u shënue 

brezave t ' ardhshëm si dritë udhëheqëse. Nji ndër kta të gati-
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harruem, e qe veprat e Tija e konsakrojnë veteran të rendit të 

parë, asht edhe Terenc Toçi. 

 
Lindë në S. Cosmo Albanese (Cosenza) më 19 mars 1880 ng 

familja fisnike Arbreshe TOÇl, (te cillës Papa Sisto IV dhe 

Perandori Karli i V-te i paten njofte tituj e privilegje princore), 

mhasi kreu studimet liceliale në S.Demetrio Corone me 

1896,q'at-herë filloi të shkruejnë artikuj ndër fletore e rivista 

me kryefjalën «CASHTJA SHQIPT A R E. 

Me vonë u doktorue ne Drejtësi por prap më tepër i'u kushtue 

politikës sesa advokaturës. Më 1901 botoi volumin «La 

questione Albanese» në të cillin proklamonte e mbronte të 

drejtën e vetvendimit te popujve dhe të drejtën e Shqipnis për 

pamvarsi të plotë. 

 

Kje kryeredaktor i rivistës «Corriere dei Balcani» (1906) dhe i 

«Shpresa e Shqiprisë» (1908), përherë në bashkëpunim me 

Anselmo Lorecchio edhe ky nji Arbresh qi si shum të tjerë i 

pat kushtue krejt zemrën punën qashtjes  s 'Atdheut të 

stërgjyshëve. Mbas nji udhtimi të gjatë n'Amerike të Veriut e 

të Jugut, tue mbajte konferenca e shkrue artikuj me randësi 

dokumentimesh mbi të drejtën ë Shqipnis për vetqeverim, 

kaloi në Malsit e Shqipnis së Veriut për të munde me 

kontribue në nxitje për kryengritje dhe organizim më frymë  

kombëtare (kryengritja kishte fillue që prej nji vjeti në Malsi të 

Madhe e në Shale).  

 

Me 26 Prill 1911 formoi (nën kryesin e Tij) Qeverin e 

Përkohshme në Kimez të Mirditës, sig kishte paracaktue me 

Gjeneral Ricciotti Garihaldin,per të munde me i dhanë formë 

zyrtare thirrjes së vullnetarve të garibaldid që ishin pregatitë 

ender te cillët bante pjesë edhe i mavonshmi Mareshal i Ajriti 

Italis i famshmi Italo Balbo. Ky qëllim nuk u arrijt nga pengime 

ndërkombëtare e blokimi qe i'u bë Adriatikut.  
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Pak më vonë (nuk dijmë datën e sigurtë), me luftarë Mirditas, 

Pukas e Bregamatas sulmoi qytetin e Lezhës ku kje vra 

kajmekami turk. Ktu, mbas gadi pesë shekujsh, në Decic me 

para e mandej në Lezhë përhidhej në ball të luftës Flamuri I 

Skanderbegut (pranverë e 1911-tes).  

Kthye  n'ltali me 1912 për të vazhdue punën me shkrime si' 

drejtues i së përkohshmes « Rivista Balcanica», shkrou me 

pseudonimet Milo Shini, Bishti i Dreqit, Nji Vandean etj., në 

polemikë me personalitete e shkrimtarë kombësinash të 

ndryshme që shpreheshin në dam të cështjes shqiptare, si 

me deputetin Francez Juan Juares, deputetet Italian Barzilai, 

Bissolati,Chiesa etj.  

 

Për ngushticë vëndi, kufizohemi të citojmë nga ato shkrime 

kto reshta t'ë «letrës s'e hapet» q'i drejtonte Z. Juan Juares 

sa për të më njoftun stilin e Tij, shpatë në polemikë më ata që 

cënojshin Shqiptarët: «Ju i ndritshëm q'e queni veten 

humanitdr e nji shprehje e Frances s'ashtuquejtun socialiste... 

Ju q 'e keni guximin të fyeni ate që bjen në fushën e luftës për 

nj'ë ideal... nuk jeni gjë tjatër vecse o nj'ë injorant. . . ose në 

keqbesim një shpifes volgar...». Aq u thonte edhe Italjanvet 

q'ë përmendëm.  

Mbas luftës së pare botnore, Terenc Toci u vendos pergji 

thenji n'ë Shqipni (si shtetas shqiptar) e shum herë pat vënde 

me randësi n 'administrat ' e politike të Shtetit: deputet, 

Kryetar i Diktimit , prefekt , ministër i Ekonomisë, Kryetar I 

Dhomës Legislative etj. e gjithenji vazhdoi edhe tuej shkrue. 

Që shkurtimisht, figura e vepra e ktij patrjoti të cillit, për 

shërbimet q'i bani Atdheut, dit'ene zezë të 14 Prillit 

1945,zbashkut me 16 patrjota e veterana t'ë tjerë, ndër të 

cillët Lef Nosi, Kol Tromara, Zef Kadarja e Gjeneral Aqif 

Permeti,përfunduen odisen e jet'ës s'ëTyne nga mitralozat e 

asaj barbarizme moderne qi quhet komunizëm . 
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SUKSESI ARSIMOR I SHQIPTAREVE NE SHBA 

Dr. Marietta Poshi 

Tampa Florida 
31 Gusht 2020 
 

Fjala sukses është shumë tërheqëse dhe dicka për të cilën të gjithë punojmë për ta 
arritur në një farë mënyre apo një tjetër. Suksesi është subjektiv dhe  ndryshon në 
koncept dhe ide duke u varur së cfarë ne kemi përcaktuar si sukses. Për disa njerëz 
suksësi është fama, për disa janë arritjet financiare, për të tjerë mund të jetë edukimi 
apo dhe kujdesi ndaj familjes dhe të afërmëve. Pra suksesi nuk është definitiv. 
Megjithatë është shumë a qartë të shohësh përreth komunitetit tonë dhë të  spikatësh 
Shqipetarë në role udhëheqëse duke filluar nga Universitetet më prestigjoze sic është 
Harvard, në kinematografi, në politikë, biznes, etj. 

Për ti shtuar besimin  observimit tim ndaj suksesit të Shqiptareve në SHBA mu desh 
te kerkoja dicka më konkrete sesa këndveshtrimet e mia. Qëndra për Zhvillimin Internacional në Universitetin 
Harvard, në vitin 2015 publikoi dy studime pikërisht mbi këtë temë. Njëri nga studimet (ku morrën pjesë 1468 
Shqipëtarë) fokusohet në suksesin dhe gadishmërinë që Shqipetaret e Diaspores mund të kontribojë per vendin e 
tyre (pra Shqiperinë). Kurse studimi i dyte (ku morrën pjesë 5000 Shqipetarë) krahason nivelin e edukimit dhe 
punësimit të Shqipëtarëve përgjatë tre gjeneratave në SHBA. 

Njëri nga studimet konstatoi nga Shqipetarët e anketuar që:  

 82%  kanë mbaruar studimet universitare (Bachelor)  
 34% kanë mbrauar studimet pas universitare (Master) 
 Dhe më shumë se 12% kane Doktoraturë ose diploma profesionale (si p.sh. avokat) 

Këto rezultate janë shumë interesnate kur i krahasojm me edukimin e përgjithshëm të popullsisë në SHBA. 
Sipas Census.gov, ku: 

 48.2% e popullsise kanë mbaruar studimet universitare (Bachelor)  
 21% kanë mbaruar studimet pas universitare (Master) 
 4.5% kanë Doktoraturë ose diploma profesionale 

Pra në një krahasim paraprak të nivelit të edukimit të Shqipëtarëve në SHBA me atë të popullatës së 
përgjithshme, dhe nëse edukimi do ishte i vetmi kriter për te matur suksesin, atëherë, Shqipëtarët janë me të 
suksesshëm.  

Gjithashtu, studimi mbi Shqipëtarët në Amerikë konstatoi që 73% e Shqipëtarve ndjehen shumë afër me 
kulturën dhe rrënjët Shqiptare dhe më shumë se gjysma (51%) janë aktivë në komunitetin e tyre.   

Studimi tjetër i cili u përqendrua mbi edukimin dhe punësimin e Shqiptarëve gjatë tre gjeneratave në Amërikë 
konstatoi që Shqipëtarët janë me të edukuar dhe të punësuar në pozita më të mira apo të larta se rezidentët e 
tjerë të Amerikës. Dicka që është shumë interestante është që gjenerata e parë e Shqipëtarëve në Amerikë 
është më e edukuar dhe e punësuar më mirë sësa gjenerata e dytë apo e tretë. Sipas eksperteve qe u morrën 
më këte studim, kjo është si rezultat i mbizoterimit dhe perkushtimit te brezit të parë (duke marrë parasyh që 
shumë nga ne emigrojnë për një të ardhme më të mirë).  
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Së fundmi, Shqipëtarët janë karakterizuar prej vitesh nga forma te ndryshme suksesi. Sukses është ti shpetosh 
nje situate të vërshtirë ekonomike (varferise) apo dhe politike (luftes civile, të ftohtë apo dhe pastrimit etnik që 
Shqipetarët kanë hasur ndër shekuj). Sukses është të kesh mundesi ti përkushtohësh fëmijëve. Sukses është të 
jesh bamirës dhe gjithmonë të ndihmosh të tjerët pa pritur të shpreblehesh mbrapsh. Pra suksesi nuk ka kritere 
përmbledhese dhe cdo kush nga ne ka suksese të ndryshme në arritjeve personale apo profesionale. Megjithatë, 
besoj se është krenari të lexosh statistika të tilla mbi edukimin e Shqipatërëve në SHBA. Edhe kjo është sukses 
më vete.  

Po ju si e perkufizoni suksesin? 

 

Rezultatet e studimeve të përmnedura më sipër mund ti gjeni: 

https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/diaspora_survey_results_report_v5.pdf 

https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/usadiasporaprofile_final.pdf 

 

Dr. Marietta Poshi është nga Elbasani. Mbasi mbaroi shkollën e mesme në Shqipëri emigroi në SHBA. Këtu ka kryer 
studimet e larta: Bachelor për Biznes nga Roosevelt University; MBA nga Keller Graduate School of Management, Master 
of Accountancy nga Keiser University, Doktoraturë nga Northcentral University, Certificate of Leadership nga Harvard 
Business School. Marietta është profesore businesi dhe marketingu, dege në të cilat ka publikuar kërkimet e saj 
shkencore. Ajo është anëtare e bordit drejtues të Light House of Pinellas dhe International Institute for Private, 
Commercial, and Competition Law. Marietta jeton me bashkëshortin dhe 3 fëmijët e saj në Florida. 
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