
Nentor 2020 
 

 1 
 

             BULETINI ELEKTRONIK INFORMATIV 

       

                                 
KRISTO KIRKA                      FAIK KONICA                              FAN S. NOLI 
 

 

 
 
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 

 

Zhdukja e demokracise ne Hong Kong 
duhet te jete nje zgjim per gjithe 
vendet e lirise dhe demokracise se 
shtypesit dhe vrasesit e lirise nuk 
ndryshojne rrugen e tyre te zhdukjes 
dhe shkaterrimit te demokracise dhe 
institucioneve te saj. Ata tashme 
perdorin teknologjine ne vend te 
gardes se kuqe. 

https://federatapanshqiptarevatra.com/
2020/11/fundi-i-nje-demokracie/ 

 
Agresorët dhe vrasësit e shqitparëve në 
Çamëri dhe Kosovë të nderuar botërisht 
dhe viktimat e genocideve në gjyqet 
Ndëshkimore.  Përpara këtij realiteti do të 
duhej të rikujtoja edhe ato krime që janë 
kryer në ato vite, që janë regjistruar si 
krime kundër njerëzimit, siç është rasti i 
masakrave që u bënë në Paramithi, në 
Filat e në gjithë Çamërinë nga bandat 
ultranacionaliste fashiste greke ndaj një 
popullate të pafajshme shqiptare. 
nazistëve.?  
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/
11/mosndeshkimi-i-genocidit-grek-camet-
dhe-hebrejt-perballe-realiteteve-nga-hyqmet-
zane/ 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

FUNDI I NJE 
DEMOKRACIE 

 

MOSNDËSHKIMI I 
GENOCIDIT GREK, ÇAMËT 
DHE HEBREJT PËRBALLË 

REALITETEVE-NGA 
HYQMET ZANE 
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KESHILLI DREJTUE I FEDERATES PAN SHQIPTRE TE AMERIKES VATRA 

 
MBLIDHET KESHILLI I RI DREJTUES I FEDERATES PAN SHQIPTARE 
TE AMERIKES VATRA I DALE NGA KUVENDI I VATRES ME 31 TETOR 

2020 NE BRONX NEW YORK 
 
20 NENTOR  2020 
New York 
 
Keshilli i Ri i VATRES i dale nga Kuvendi  I VATRES 31 TETOR 2020 ka zhvilluar dy here 
mbledhje me date 14 dhe 21 nentor ku ka diskutuar platformen e Kuvendit te VATRES dhe ka 
caktuar pergjegjesite per realizimin e ketyre objektivave. Nderkohe Kryesia ne mbledhjen e 
saj te dates 20 Nentor 2020 ka caktuar pozicionet e saj ne kete mandat te ri: 
 
 Z. Ahmet Xhafo – Kryetar,  
 Z Uke Gjobalaj – Nenkryetar,  
 Z. Ahmet Hoti  – Nenkryetar,  
 Z Elton Mara  -  Sekretar 
 Z Eduard Bucaj - Arketar 

 
Keshilli Drejtues diskutoi menyrat per te arritur objektivat e platformes 2020-2021 te VATRES 
te vendosura ne Kuvendin e VATRES 31 Tetor 2020 te cilat perfshijne 
 
Rritja e ndërgjegjes kombëtare shqiptare mbi krimet e regjimit komunist nga formimit të 
partisë komuniste deri në 1991, si dhe mbi krimet në Çamëri, Kosove, dhe të viseve të tjera 
shqiptare të ish-Jugosllavisë.   
 
Të punohet ngushtë me sektorë të ndryshëm të Qeverisë Amerikane për të luftue praktikat 
korruptive në Shqipëri dhe në Kosovë dhe për të krijue nji sistem të pavarun gjyqësor.  
 
Të bashkpunojme me institucione që hetojnë dhe dokumentojne krimet komuniste, për t’i 
shpërnda ato në publik përmes imazheve (ekspozitave lëvizëse), mediave, dhe shtypit. 
 
 Forcimi dhe promovomi i marrëdhënieve SHBA-Shqiperi - Kosovë.  Të informohen 
amerikanët sa ma shum mbi kulturën dhe historin shqiptare me anë të konferencave, 
simpoziumeve, evenimente kulturore, botimeve, diskutimeve, dhe promovimeve te studimeve 
me temakike shqiptare.   
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Me date 13 Nendor 2020 Keshilli Drejtues dhe Kryesia aprovuan nje deklarate te perbashket 
publike  me Organizaten Diaspora e Lire dhe Mbroj Demokracine ne lidhje me ndryshime në 
ligjin nr. 10242, datë 25.2.2010 "Për Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 
Komunizmit në Shqipëri" (ISKK ku u bëne  këto shtesa dhe ndryshime: Në nenin 3, shkronja 
a), bëhet ndryshimi si më poshtë: "Periudha e komunizmit" është periudha e historisë së 
Shqipërisë nga 29 nëntori 1944 deri më 8 dhjetor 1990." 

Ky ndryshim është një goditje e rëndë që I bëhet punës së ISKK. Kjo manovër është sa anti-
ligjore aq edhe anti-historike, është një tentativë e qartë e politikës për të limituar studimet 
dhe hulumtimet e nevojshme duke ju kundërvënë qartazi parimeve të kërkimit shkencor dhe 
përpjekjeve për zbardhje të së vërtetave historike! 
 
Kjo deklarate ju dergua gjithe institucioneve shteteroe shqiptare dhe do ti dergohet 
institucioneve si : Victims of Communism Memorial Foundation – Washington DC, 
USA,“Tribute to Liberty” – Ottawa, Canada, Platform of European Memory and Conscience – 
Prague, Czech Republic, ÖAW, Österreichische Akademie der Wissenschaften – Vienna, 
Austria. 

Ne mbledhjen e tij Keshilli Drejtues aprovoi zhvillimin i nje simpoziumi shkencor online per nje 
nga figurat e fuqishme te letersise, gjuhesise shqipe dhe nje nga zerat e antikomunizmit 
shqiptar qe eshte lene me qellim ne harrese. Se shpejti data e ketij sipoziumi do behet 
publike dhe kushdo mund te rregjistrohet ne lidhje elektronike per te marre pjese  

Keshilli Drejtues vendosi punen per zgjerimin e anetaresise se VATRES dhe krijimin e 
Degeve te reja .  Zevendes Kryetari i VATRES Z.Uke Gjonbalaj u caktua te drejtoje kete 
projekt te rendesishem qe do ti jape mundesine shume te rinjeve te sjellin kontributin e tyre 
ne Federaten PanShqiptare VATRA  

Gjithashtu Keshilli Drejtues vendosi ta beje ceshtjen e harruar te Camerise pjese e debatit 
kombetar sidomos ketu ne komunitetin shqiptar ne SHBA duke punuar me organizatat e 
Camerise ketu ne SHBA dhe aktiviste per kete ceshtje.  
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DEKLARATË- KËRKESË E PËRBASHKËT! 

DIASPORA PËR SHQIPËRINË E LIRË 
FEDERATA PAN SHQIPTARE E AMERIKËS VATRA 

MBROJ DEMOKRACINË 

 

 
New York  
Toronto  
 Zyrich 
 Vienna 
 13 Nentor 2020 

 
Në seancën e datës 22 Tetor 2020, në një lëvizje të pa-precedent, Kuvendi I Shqipërisë, vendosi të 
limitojë me ligj aktivitetin hulumtues të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 
Shqipëri (ISKK), si më poshtë: 

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Vendosi: Ne ligjin nr. 10242, date 25.2.2010 "Për Institutin e 
Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizimit në Shqipëri", bëhen këto shtesa dhe ndryshime: Në 
nenin 3, shkronja a), bëhet ndryshimi si më poshtë: "Periudha e komunizmit" është periudha e 
historisë së Shqipërisë nga 29 nëntori 1944 deri më 8 dhjetor 1990." 

Ky ndryshim është një goditje e rëndë që I bëhet punës së ISKK. Kjo manovër është sa anti-ligjore aq 
edhe anti-historike, është një tentativë e qartë e politikës për të limituar studimet dhe hulumtimet e 
nevojshme duke ju kundërvënë qartazi parimeve të kërkimit shkencor dhe përpjekjeve për zbardhje të 
së vërtetave historike! 

Ky ndalim është antiligjor sepse bie ndesh me ligjin nr. 7514 datë 30.9.1991 “Për pafajësinë, 
amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve politikë” (ndryshuar në vitin 1993) ku në nenin 7/a 
thuhet qartësisht se krimet komuniste për të cilat trajtohen dhe reahabilitohen të përndjekurit fillojnë 
që më 1.8.1943. Gjithashtu ky ndalim bie ndesh me objektin dhe qëllimin për të cilin është krijuar 
ISKK me Ligjin aktual nr. 10242 datë 25.2.2010. Dihet gjerësisht se krimet e komunizmit në regjimin 
komunist (1945-1991) ishin rrjedhojë dhe vazhdimësi e pandarë e krimeve të komunizmit në vitet 
1943-1944. Mohimi arbitrar me ligj I kësaj periudhe përbën një akt të pra-precedent dhe minues ndaj 
pëpjekjeve për zbardhjen e së vërtetës së hidhur komuniste shqiptare. 

Kufizimi në kohë i studimit të pasojave të komunizmit është një praktike arbitrare e cila nuk ekziston 
në asnjë institucion homolog me ISKK në Europë dhe më gjerë. Me këtë kufizim synohet të lihet në 
hije aktiviteti i disa figurave të errëta komuniste të cilët dyshohet se patën rol kryesor në një seri 
krimesh kundrejt rrymave anti-komuniste para vitit 1945.  

Shembuj konkretë të këtyre masakrave janë: 
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- 21 tetor 1943 – Ngjarja e njohur si masakra e Myzeqesë ku u vranë mbi 80 nacionaliste1. 

- 4 nentor 1943 – Lufta e Gjormit – Vrasja e dhjetëra partizanëve dhe nacionalistëve si dhe djegia e së 
paku 230 shtëpive në zone e Gjormit - Lepenices2 

Raste si të mësipërmet janë të shumta dhe kanë nevojë për studim serioz dhe të thelluar. Tentativat e 
manipulimit të historisë dhe shmangies së konceptit të luftës civile, nga e cila erdhën në pushtet partizanët 
komunistë, nxjerrin në pah qëllimet e mbrapshta të kësaj nisme ligjore. Mundimi për të zhdukur nëpërmjet 
harresës fakte të kësaj periudhe kaq vendimtare, nuk i shërben refleksionit historik mbi motivet që cuan në atë 
konflikt civil. Pikërisht për këtë mungesë refleksioni ky konflikt është ende kaq i gjallë në shoqeri dhe në 
politikë. 

Diaspora Për Shqipërinë e Lirë, Vatra dhe Mbroj Demokracinë i konsiderojnë këto ndryshime si thellësisht 
politike të cilat dëmtojnë jo vetëm punën kërkimore të institucionit por edhe moralin shoqëror në tërësi. Për 
rrjedhojë, ne do të ndjekim të gjitha hapat institucionale dhe ligjore për anullimin e këtyre amendimeve, duke 
përfshirë: 

Lobimin e fuqishëm kundër amendimeve të mësipërme dhe denoncimin e tendencave të qeverisë shqiptare për 
të lënë në hije të kaluarën komuniste dhe krimet e saj. Do të dërgohen shkresa dhe do të kërkohet mbështetje 
nga: 

o Victims of Communism Memorial Foundation – Washington DC, USA 

o “Tribute to Liberty” – Ottawa, Kanada 

o Platform of European Memory and Conscience – Prague, Czech Republic 

o ÖAW, Österreichische Akademie der Wissenschaften – Vienna, Austria 

 

- Dërgimin e kësaj deklarate dhe kërkesë per për mos-dekretim të këtyre ndryshimeve anti-ligjore 
Institucionit Të Presidentit të Republikës. 

 

- Dërgimin e kësaj deklarate dhe kërkesë Institucionit të Kuvendit të Shqipërisë për tërheqje nga kjo 
iniciativë 

 

- Bërjen me dije të organizmave ndërkombëtare të akredituara në Tiranë, BE dhe USA për rrezikun që 
paraqesin nisma të tilla në raport me liritë akademike dhe kërkimin shkencor në përgjithësi por edhe në 
vecanti në raport me një institut të krijuar posacërisht për hulumtimin e krimeve të komunizmit.  

Reflektimi dhe përballja me të kaluarën lehtëson rrugën drejt së ardhmes! 

#diasporaleviz 

 

 
1 https://institutistudimevelumoskendo.al/masakra-e-myzeqese-21-tetor-1943/ 
2 https://www.facebook.com/institutistudimevehistorikelumoskendo/posts/3461241870627224 
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FEDERATA PAN SHQIPTARE E AMERIKES VATRA NDERON 
VATRANET- VETERANE NE SHBA 

 

 
New York  
11 Nentor 2020 
 
Ne Diten e Veteraneve ne SHBA Federata Pan Shqiptare e Amerikes  pershendet te gjithe 
ata shqiptaro - amerikane qe kane qene pjesmarres ne forcat e armatosura amerikane. 
Pershendet te gjithe ata qe si pjesetare te forcave te armatosuar amerikane luftuan nazismin, 
komunizmin dhe terrorizmin ne bote dhe sollen lirine nga brigjet e Europes ne ato te Azise 
dhe nga shkretetirat e Afganistanit. deri ne Irak, Sot Dega e VATRES Washington DC 
pershendet: 
 

Albert Filip Nasi -US Army djali i Thoma Nasit themeluesit te bandes muzikore 
VATRA  qe humbi jeten me 1944 - Enlgand 
 
 
 
Rudolf Kici - US Army- qe u nda nga jeta me 2007- Michigan 
 
 
 
 
 
Fran Sokoli - US Army qe u nda nga jeta me 1 Nentor 2019 dhe u nderua nga 
Presidenti Amerikan Donald Trump – New York   
 
 
 
 
Vatrani Jonuz Ndreu -US Army qe u nda nga jeta ne Prill 2020- New York 
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Vatrani i Deges Washington DC - Muharrem Maralusha - US Marines - Maryland  
 
 

 
Vatrani i Deges Washington DC Alexander Leke Bucaj - US Navy – Virginia  
 
 
 
 
Vatrani i Deges Washington DC Armin Zotaj - US Navy- Virginia 
 
 
 
 

 
 

TRE DEKADA PAS SHEMBJES SE MURIT TE BERLINI DHE 
SHKATERRIMIT TE SISTEMIT GJAKATAR KOMUNIST NE EVROPE 

 
Washington DC 
9 Nentor 2020 

 
Me 9 Nentor 1989- 31 Vjet me Pare U Shemb 
Muri i Berlinit i cili simbolizoi renien e nje nga 
ideologjieve diktatoriale me makabre te historise 
se njerezimt e cila per nje periudhe prej 100 
vjetesh do ti shkaktonte botes 100 milion te 
vdekur dhe miliona te tjere qe ju shkaterrua jeta 
ne kampet e punes apo ne burgjet politike 

Asnje ideologji ne historine e njerzmit pervec 
skllaverise nje periudhe kaq te gjate nuk shtypi cdo liri elemtare njerezore qe nga prona 
private deri tek e drejta e te menduarit, sa cberi ideologjia barbare komuniste 

9 Nentori i 1989 rrezoi ate perandori qe pretendonte se do jetonte perjetesisht me gjak e 
dhune me bar dhe pa bar dhe u shkaterrua si kuti kartoni me shembjen e nje muri. Kur muri i 
Berlinit u shemb  300 milion njerez vrapuan drejt lirise. 

Fatkeqesisht 31 vjet me vone sipas nje sondazhi te zhvilluar ne SHBA nga fondacioni 
Viktimat e Komunizmit dhe You Gov 52% e te rinjve te lindur ne fund te viteve 80 dhe fillim 90 
preferojne te jetojne ne komunizem ose perqafojne idete komunisto-socialiste 

Me te drejte lind pyetja sidomos nga te gjitha ata qe kane jetuar komunizmin si eshte e 
mundur? 

Se pari- deshtimi i demokracive perendimore te denote fuqishem me gjyq dhe ne opionin 
boteror krimet e komunizmit. Ky deshtim dhe ideja se dhe besniket e komunizmit do te 
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ndryshonin sa po te futeshin ne shoqerine e demokracise kapitaliste te bollekut dhe 
mundesive doli totalisht nje deshtim spektakolar. 

Shume pak pothuajse asnje nga kriminelet e kuq komunist u vu perpara drejtesise per krime 
kunder njerezimit . Ne shkolla dhe universitetet e vendeve te demorkacive perendimore 
tmerret e komunizmit dhe barbarise se tij nuk ziheshin me goje, jo me te studioheshin me 
detaje dhe te analizoheshin 

Megjithese me mijera fakte dokumenta deshmitare te ketyre krimeve ishin prezent ata u 
harruan ose u neglizhuan .  

Media ne demokracine perendimore vetem sa i anashkaloi vuajtet dhe vrasjet e milionave 
njerezve ne sistemin barbark komunist qe fillonte nga kampet e punes dhe burgjet e tmerrit 
ne Shqiperi tek kampet vdekjes se Siberise dhe tek kampet e punes se orizit te riedukimit ne 
Kine. 

Shume historiane dhe agjensi te mediave ne vendet e demokracive perendimore  krimet dhe 
barbarite e komunizmit  mezi i merrni ne studim. Media do te mjaftohej me nje faqe ne ndonje 
gazete dhe jo me shume se 3 min ne ndonje kronike lajmesh televize me raste perkujtimore 

Fatkeqesisht krimet e komunizmit u trajtuan si ceshtjet politike sesa si ceshtje 
thelbesore te te drejtave te njeriut 

Gjithashtu duke pare keto sondazhe ngrihet pyetja si ka mundesi qe keta te rinj qe jetojne ne 
kulmin e suksesit te sistemit demokratik kapitalist, ne pafundesine e te mirave materiale, ne 
sigurine e zgjedhjeve dhe mundesive te pafundme preferojne nje sistem barbar qe shtyp cdo 
drejte elementare njerzore dhe sjell me miliona jete te humbura? 

Pergjigja e kesaj pyetje nuk fillon sot ajo fillon ne dekaden e dyte te shekullit 20 vitet 1920-
1930. Dhe ne ate periudhe si sot rinia e universiteteve, femijet e familjeve te kamura apo 
atyre intelektuale e shikonin zgjidhjen e problemeve te kohes tek ideologjia komuniste. Ata 
ishin te bindur absolutisht ne suksesin e kesaj ideologjie ashtu sic eshte rinia sot ne dekaden 
e dyte te shekullit 21 megjithese as ata dhe as keta te shekullit 21 nuk kishin jetuar asnje dite 
ne komunizem dhe nuk e imagjionin dot se cfare pasoja katastrofale do te sillte ose do te 
sjelle nqs perseritet prape. 

A valle do te kemi perseritje te historise?  

Ne krahasim me nje shekull me pare jane akoma gjalle ata qe kane jetuar ne ferrin e 
ideologjese komuniste. Jane ata deshmitare te heshtur qe ju takon te flasin dhe te flasin me 
ze te larte te denojne krimin qe ndodhi dhe tu tregojne brezave hipokrizine gjakatare te 
ideologjise komuniste . 

Kjo nuk eshte thjesht detyre ky eshte mision per te gjite ata qe kane vuajtur dhe e njohin se 
cfare ka bere ideologjia komuniste.  I takon ketij brezi te mos lejoje perseritjen e nje ideologjie 
makabre pavaresisht cfare forme qe merr sot ne shekullin e 21 pasi synimi kryesor i saj ashtu 
si 100 vjet me pare eshte zhdukja e lirise dhe te drejtave te njeriut dhe sundimi i jetes njerzore 
me cdo lloj forme 
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SHQIPERIA, SA E MADHE, SA E VOGEL, DHE SA E LARMISHME! 

Dr. Marietta Poshi 

 
Tampa - Florida 
2 Nentor 2020 
 

 
Per bashkatdhetaret tane ne mergim, fjala Shqiperi, perfaqson vendin 
tone te dashur i cili na mungon shume. Shume prej nesh kane kaluar 
nje pjese te jetes atje, gje per te cilen flasim me nostalgji me miqt dhe 
familjaret tane. Per te tjeret, sic jane femijet e mergimtareve te lindur 
jashte, Shqiperia simbolizon nje pjese te orgjines, tradites, dhe 
kultures, te cilen e mbajme me vete me krenari. Shpeshhere edhe 
gjestet tona ne nje situate, apo nje tjeter, perkufizohen si rezultat i te 
qenit Shqipetar dhe kjo na ben te ndjehemi unik dhe te vecant ne nje 

bote kaq te madhe.  

Shqiperia si shtet, me kufijte e saj dhe perkufizimet me shtetet fqinj, mund te percaktohet si 
nje shtet i vogel persa i perket struktures gjeografike. Infrastruktura e kufizuar perpara renies 
se sistemit komunist, por edhe menyra se si jetesa ishte e ndertuar, te bente te ndjeheshe qe 
ishe pjese e nje shteti shume te madh. Per the udhetuar nga Jugu ne Veru apo nga Lindja ne 
Perendim dhe anasjelltas, ju duhej te merrnin disa mjete udhetimi si autobuz, tren, mbase 
dhe veture, dhe zakonisht udhetimi merrte nje dite te tere. 

Po ashtu, edhe vendet e jeteses ishin shume te percaktuara. Ishte shume e veshtire qe nje 
familje nga qyteti te shperngulej ne kryeqytet pa autorizim nga organet perkatese, apo dhe 
nje familje nga fshati te levizte me banim ne qytet. Duke pasur mjete te kufizuara udhetimi, 
levizjet nga nje vend ne nje tjeter ishin pothuajse gjithmone te planifikuara dhe per nje arsye, 
dhe shume rralle vetem per kenaqesi, si pershembull kur shkonin ne plazh apo ne kamp 
pushimi.  

Jeta e perditshme e shqiptareve ndodhte dhe rridhte ne qytetet dhe fshatrat perkatese. Ditet 
ishin shume te ngjashme me njera tjetren, po ashtu sic ishin dhe jetet e tyre pasi lirija ne 
zgjedhje karriere apo dhe jete kishte shume pak opsione. Shpeshhere banoret e nje vendi 
ishin te perkufizuar dhe ne konsumimim e ushqimit vetem me cfare kishin prane zones se tyre 
ose cfare prodhonin. Kjo ndarje kaq e ashper eshte nje arsye pse pothuasje ne cdo qytet te 
Shqiperise, edhe pse vetem disa kilometra larg nga njeri tjetri, kemi tradita, ushqime, dhe 
zakone, shume te ndryshme nga nje tjeter.  

Shpesh-here e anoncojm me krenari qe jemi nga nje qytet apo nga nje krahine ne te cilen 
ushqimet gatuhen ne nje menyre, dhe dasmat apo ritualtet mortore behen ne nje menyre 
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tjeter. Por ne te vertet, keto ndryshime ne tradita dhe rituale ne nje vend kaq te vogel ne 
hapesire gjeografike sic eshte Shqiperia, nuk jane asgje me teper sesa mungese komunikimi 
dhe bashkpunimi me njeri tjetrin.  

Vetem kur jetojm jasht shtetit, dhe na duhet te udhetojm kilometra te tera per te shkuar per 
vizite tek nje mik apo dhe ne pune, e kuptojm qe Shqiperia ka qene shume e vogel vertet dhe 
haperisa apo ndarja nga nje vend tek nje tjeter, nuk ka qene asgje me shume se sa nje 
iluzion i krijuar artificialisht nga sistemi ne fuqi. Ndarja e qyteteve, fshatrave, dhe krahinave, 
krijoi nje division midis nje populli me nje gjuhe, nje flamur, dhe nje tradite. Duke qene larg 
dhe te angazhuar me nje jete qe poshuajse ishte e planifikuar se si do jetohej nga te tjere, 
populli Shqiptar ishte gjithmone i zene duke mos pasur kohe per te menduar si  te 
ndryshonte.  

Eshte ne natyren njerezore te perbuzim gjerat apo situatat te cilat nuk jane te ngjanshme me 
parimet tona, dhe duke i perbuzur, shpeshhere dhe i largojm: gjerat e panjohuara na trembin. 
Nese do ju pyesja se cila eshte dicka qe ju ben te ndjeheni te huaj ne mergim, jam shume e 
bindur qe do me pergjigjesht qe eshte gjuha. Sepse gjuha dhe komunikimi jane ato qe na 
bejn te bashkaur, te ndjehemi afer me njeri tjetrin, apo dhe te zgjedhim nje mik jete pasi na 
pelqen se si merremi vesh me te.  

Shqiperia jone eshte e vogel ne terren, e madhe ne praktike kulturore, rituale, por dhe te folur 
me dialekte te ndryshme. Sot, kur teknologjia dhe infrastruktura ka mundesuar komunikim 
dhe udhetimin, e kuptojm qe Shqiptaret nga Jugu ne Veri, nga Lindja ne Perendim, edhe pse 
te larmishem ne praktiken krahinore, jane te gjithe njesoj, vetem Shqiptar. Shpresoj qe kur te 
ndani me miqte tuaj Shqipetar, te cilet jane nga nje vend ndryshe nda vendi juaj ne 
vendlindje, informacioni te jete vetem per te treguar dhe jo per te gjykyar. Ndarja qe na u be 
nga sistemi komunist nuk ishte ideal, por e beri dhe me te larmishme te qenit Shqipetar. Pra 
Shqiperia eshte e vogel ne terren, e madhe ne koncept, dhe a larmishme ne kulture. 

 

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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CESHTJET E IMIGRACIONIT NE SHBA 
Dr. Ina Farka 

Washington DC 
17 Nentor 2020   

 Anetarja e Deges se VATRES Washington DC,  Dr. Ina Farka ka hapur nje faqe 
elektronike per ceshtjet e imigracionit ne SHBA. Dr Ina Farka eshte juriste dhe 
mban titullin Doktor i Shkencave Juridike nga American University Washington DC. 
Ajo punon në Agjencinë e Zbatimit të Ligjeve të Emigracionit në Departamentin e 
Sigurisë Kombëtare Te Brendshme ( Homeland Security) ne Washington DC.  
Sipas saj : "Mirsevini ne Amerike." se ne pamundesi per t'ju pergjigjur te gjitha 
pyetjeve qe do te vijne, ju inkurajoj te kontriboni dhe ju me njohurite dhe 

eksperiencat tuaja rreth emigrimit ne Amerike.  Gjithashtu, mirepres sygjerimet tuaja per temat qe 
jane me interes te trajtohen ne kete platforme informative. 
Ata mund ta ndiqni dhe tek Faqja e Facebook : https://www.facebook.com/inafarka/ dhe Web 
site https://inafarka.weebly.com/ 

Çfarë janë vizat K-1 dhe K2?   
Shtetasit Amerikanë mund të sponsorizojnë për vizë K-1 të fejuarit e tyre që janë shtetas të huaj dhe 
që nuk kanë status emigrimi në Amerikë. Po ashtu, dhe fëmijët e të fejuarit mund të sponsorizohen 
me vizë K-2. Martesa duhet të bëhet brenda 90 ditëve nga data e pranimit në Amerikë. Pas martesës, 
statusi mund të ndryshohet nga jo-emigrant në emigrant. 
 

Kushtet që duhet të plotësohen për të marrë vizën K-1 dhe K2:   

 Per vizen K-1 duhet të jesh i/e fejuar me një shtetas Amerikan; Qëllimi i vajtjes në Amerikë 
është për të bërë martesën. 

 Për vizën K-2 duhet të jesh fëmija i mitur (i pamartuar dhe nën 21 vjec) i të fejuarit me vizë K-1 
qe do të shoqërojë të fejuarin në Amerikë ose do ti bashkohet atij më vonë. 

Si aplikohet për vizat K-1 dhe K-2?   
 
Shtetasi Amerikan duhet të dorëzojë Peticionin për të Fejuarin/ën e Huaj, Form I-129F 
në emer të të fejuarit/ës duke përfshrë edhe emrat e fëmijëve të tij/saj. Viza K-1 është 
e vlefshme për 4 muaj dhe mund të rinovohet për periudha 4 mujore. Pasi të aprovohet 
peticioni, duhet të doëzohet formulari Form DS-160 në Konsullatën Amerikane.   
 
Kushtet për aprovimin e peticionit jane:   

 Qëllimi për tu martuar brenda 90 ditëve të pranimit në Amerike duhet te jetë me mirbesim, do 
me thënë që martesa nuk është e rreme; 

 Nuk ka arsye ligjore për pengesën e martesës, për shembull, palët duhet të kenë arritur 
moshën ligjore për martesë; 

 Palët janë njohur personalisht brenda dy vitesh nda dita e dorzimit të peticionit Form I-129, me 
përjashtim të disa rasteve që bien në kundërshtim me normat sociale dhe kulturore të palëve; 
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 Sponsorizuesi duhet të paraqesë dëshminë e penalitetit për vepra penale të caktuara, per 
shembull, të mos ketë urdhër mbrojtje kundër tij/saj; të mos jetë dënuar për krime seksuale, 
dhunë në familje, abuzim ose neglizhim të fëmijëve ose pleqve, gjurmim, etj. 

Në përgjithsi, peticionet nuk miratohen në se sponsorizuesi ka dorëzuar të paktën 2 peticione të tjera 
për viza K-1 brenda dy viteve nga data e dorzimit të peticionit aktual. 

 
Si ndryshohet statusi mbas aprovimit të vizës K-1 dhe K-2? 
Personat me viza K-1 dhe K-2 mund të marrin autorizim pune që do të jetë i vlefshëm po aq kohe sa 
edhe statusi K. Pas martesës dhe aplikimit për ndryshim statusi, duhet të merret një autorizim të ri 
pune. Statusi i ri do të jetë status me kusht, ose resident i përhershëm me kusht qe jepet për 2 vjet 
dhe në përfundim të periudhës 2 vjecare mund të ndyshohet në statusin rezident i përhershëm 
ligjshëm.  

Në rast divoci para heqjes së kushtit, për të ruajtur statusin e emigrimit te bashkeshortit/es, shtetasi 
Amerikan mund të plotësojë formularin Afidavit pë Mbeshtetje Form I-864 në emër të ish 
bashkëshortit/es emigrante, me përjashtim të rasteve të vdekjes së bashkëshortit sponsorizues 
(shtetasit Amerikan). 

 

Contact Information- Na kontaktoni: federatapanshqiptarevatra@gmail.com 

Kryesia e Federates Pan Shqiptare te Amerikes VATRA  

1. Z. Ahmet Xhafo – Kryetar,  

2. Z Uke Gjobalaj – Nenkryetar,  

3. Z. Ahmet Hoti –  Nenkryetar,  

4. Z Elton Mara -   Sekretar 

5. Z Eduard Bucaj  -Arketari  

Keshilli Drejtues i Federates Panshqiptare te Amerikes VATRA 

1. Z. Ahmet Giaffo 

2. Z. Ahmet Hoti 

3. Z. Albert Perndocaj  

4. Z. Armin Zotaj 

5. Z. Kris Kirka 

6. Z. Eduard Buçaj 

7. Dr. Elton Mara 

8. Dr. Mithat Gashi 

9. Dr. Nexhat Kaliçi  

10. Z. Uk Gjonbalaj 

11. Z. John Lito 


