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             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 

 

Unë do të doja të theksoj që zgjidhja më e 
mirë për Kosovën është pavarësia, 
kuptohet me të gjitha garancitë për serbët 
që jetojnë në Kosovë.  

Pavarësia e Kosovës do të lejojë kthimin e 
paqes dhe stabilitetit ne këtë pjesë të 
Evropës, duke filluar me Shqipërinë, 
Maqedoninë e madje edhe Serbinë.- 
BRUKSEL 1998 

https://youtu.be/u4elvoCmXCI 

 

 
 
Ne vatranet duhet te jemi kryelart per 
rolin qe Vatra ka luajtur per atdhen. 
Eshte kjo dite te na jep kurajo  te 
vazhdojme rrugen tone per nje Vater 
shekullore. 
 
Eshte detyra jone te bindim politikanet 
shqiptare te ngrene nivelin e jetes duke 
eliminuar korruocionin, e permiresimin e 
te drejtave te njeriut. 
 
https://youtu.be/ShFUIk85LwQ 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

KUJTOJME DR IBRAHIM 
RUGOVEN 

DR. RUGOVA NE PARLAMENTIN 
EUROPIAN 1998 

KRYETARI I VATRES Z. 
AHMET XHAFO 

PERSHENDET KOMBIN 
SHQIPTAR NE DITEN E 

PAVARSISE 28 NENTOR  
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Federata Pan-Shqiptare E Amerikës VATRA I Uron 
Gjithë Shqiptarëve Në Trojet e Tyre në Mal Të Zi, 
Kosovë, Maqedoni E Veriut, Shqipëri Dhe Çamëri 

Dhe Gjithe Shqiptarëve Në Botë 
 
 
 

GEZUAR DITEN E PAVARSISE 
ZOTI E BEKOFTE KOMBIN 

SHQIPTAR 
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ARSHI PIPA KTHEHET NE VATER 
 

Shkrimtari, publicisti studiuesi, Profesor Arshi Pipa kujtohet dhe studiohet nga Federata Pan- 
Shqiptare e Amerikes VATRA  Ne Bashkepunim me Revisten KENS 

 
Profesor Arshi Pipa eshte nje nga studiuesit me te medhenj te letersise dhe gjuhes shqipe, profesor 
ne universitet amerikane, ish kryetari i Federates Panshqiptare te Amerikes VATRA dhe njeriu qe 
vuajti 10 vjet ( 1946-1956)  tmerrin e  burgjeve te komunizmit enverian shqiptar.  Ai ishte  avokati me i 
madh i  nacionalizmit shqiptar dhe me 12 Dhjetor 2020 perkujtohet 100 vjetori i tij lindjes  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ME RASTIN E 100-VJETORIT TË LINDJËS TË ARSHI PIPËS  
FEDERATA PANSHQIPTARE E AMERIKËS VATRA NË 

BASHKPUNIM ME REVISTËN KÊNS ORGANIZOJNË 
SIMPOZIUMIN SHKENCOR-PËRKUJTIMOR MBI VEPRËN 

SHUMËDIMENSIONALE TË PROF. ARSHI PIPËS  
ME 12 DHJETOR 2020 NË ORËN 10:00 AM EST  

(NË 16:00 ME ORËN E TIRANËS) 

The Pan-Albanian Federation of America 
V A T R A  (THE HEARTH) 

   SIMPOZIUMI JUBILAR -ARSHI PIPA 1920-2020 

12          12 DHJETOR 2020Dhjetor 2020 
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PROGRAMI DO TË JETË ONLINE. PËR TË MARRË PJESË NË SIMPOZIUM, 

REGJISTROHUNI KËTU: 

You are invited to a Zoom webinar.  

When: Dec 12, 2020 10:00 AM Eastern Time (US and Canada)  
Topic: SIMPOZIUMI JUBILAR ARSHI PIPA 1920-2020 

 
Register in advance for this webinar: 

https://meetmsk.zoom.us/webinar/register/WN__XJ2vZbZQ9WHYPk1lDlOkg 

 

After registering, you will receive a confirmation email containing information about 
joining the webinar. 

 

 

PROGRAMI 

VIKTOR BERBERI, University of Minnesota 
Përshëndetje në emën të Universitetit të Minnesota-s (anglisht) 

MATTEO MANDALÀ, Università degli Studi di Palermo 
Arshi Pipa midis arbëreshëve sicilianë 

MICHELANGELO LA LUNA, University of Rhode Island  
Pipa dhe De Rada (anglisht) 

ANTON N. BERISHA, Studiues, autor/Prishtinë   
Rreth dy krijimeve poetike tronditëse të Arshi Pipës (Kosovës dhe Kanali) 

AGRON TUFA, Studiues, autor, përkthyes/Zvicër 
Credoja e mbijetesës me Muzat: Mbi raportin e poetit Arshi Pipa me Muzat 

ARBEN PRENDI, Universiteti i Shkodrës ‘Luigj Gurakuqi’   
Trilogia Albanica 

PLATOR KALAKULLA, Nipi i Arshi Pipës/Tiranë    
Kujtime 

VEHBI MIFTARI ,Universiteti i Prishtinës /Universiteti i Pejës   
“Letërsia më vete” - Kritika letrare e A. Pipës  

ARISTEA KOLA, Kêns, botuese, University of Michigan, CREES-Master Program   
Giordano Bruno, mnemopoezia që aludon diktaturën dhe rezistencën intelektuale  

ASTRIT LULUSHI, Studiues/Washington DC  
Montale, Dante dhe Arshi Pipa 

LISANDRI KOLA, Kêns, botues/autor, studiues, përkthyes  
Me përkthye poezinë e Arshi Pipës në gjuhën shqipe: sfida përvûjtnie 

ANTON ÇEFA, Poet, studiues/New Jersey  
Arshi Pipa dhe gjuha  
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EULOGJIA E PROFESOR ARSHI PIPES 

PER SHKRIMATARIN, POETIN STUDIUESIN 
DR. MARTIN CAMAJ 

EULOGJIA U MBAJT NE GJERMANISHT ME 19 MARS 1992 PERPARA 200 KOLEGEVE GJERMARNE TE 
DR. MARTIN CAMAJ 

MARRE NGA BULETINI KATOLIK VOLUMI XIII FAQE 174 

 
Kisha Stadtpfarrkirche  
Bad Tolz Gjermani 
19 Mars 1992 
 

Të dashun bashkatdhetarë Zonja e zoterinj Miq e 
dashamirës,  

Vdekja e Martin Camajt ashtë nji humbje e madhe, nji humbje 
kombetare. Martinin e kam njoftë së pari në Rome, mbasi lashë 
Shqipninë. Kjo ka qenë në vitin 1957. Kemi ndejtë bashkë për afër tri 
javë para se të shkoja në Shtetet e Bashkueme. Qysh prej athere kemi 
qenë në kontakt të vazhdueshem. Po të shihet dosja e korrespondencës 
që kam me Martinin, ajo ashtë ma e madhja në zyrën time. Po filloj me 
nji frazë përmbledhëse:  

Martini ashtë përfaqësuesi ma i naltë i kulturës shqiptare. E them 
këtë jo vetem sepse ai ashtë nji poet, poeti ma i madh që ka Shqipnia 
sot, por edhe për cilësina të tjera intelektuale të tij. Sikurse e dini, Martini 

ka qenë editor i nji reviste, "Shëjzat", që ashtë revista ma emdite në kohnat e vonshme. Martini ashtë 
edhe linguist, nji njeri i cili i ka dhanë albanologjisë ndoshta si pak vetë të tjerë, sidomos në fushën e 
gramatikës dhe të dialektologjisë. Martini ka nji emën shumë të randësishëm si pedagog. Ai ka qenë 
mbajtësi i së vetmes katedër të gjuhës shqipe në Gjermani. Ai ka qenë profesori i kushedi se sa 
nxansave, të cilët sot janë albanologë të shquem dhe janë ndoshta këtu bashkë me ne sot. Asnji 
intelektual tjetër shqiptar, me sa di unë, nuk përmbledh në personin e tij të gjitha këto merita sikurse i 
spjegova. Revista Albanica e ka emnue Martinin si kandidat për çmimin Nobel në letërsi. 

Unë do të kufizohem per me thanë diçka per Martinin si letrar, si poet. Pse po kufizohem vetëm në 
këtë lamë të Martinit, do ta shihni prej sa do të thuhet ma tej. Në nji letër të vitit 1959 drejtue mue 
Martini shprehet me këto fjalë: "Nga lirika kam kalue në shkencën gjuhësore, per mos me u nda nga 
krijimi letrar. Prej letërsisë kam pasë gjithçka, edhe vullnetin tim per me jetue." Unë nuk di a ka pasur 
nji tjetër person në gjithë historinë e letërsisë shqipe, i cili ka mund me folë në këtë mënyrë, i cili ka 
pasë kaq pasion intens për letërsinë.  

Nji njeri, i cili e ban letërsinë, poezinë, qëllimin e jetës së vet, ky njeri ashtë sigurisht i veçantë, 
nji njeri i jashtëzakonshëm. Në nji poezi të rinisë Martini shprehet me këto vargje: Kur të vdes 
le të bdhem uië efryma e erne dvull, nëfusha do të bie si shi. E kuptoni se fjalë të tilla janë të 
frymëzueme nga nji dhimbsuni e madhe per popullin shqiptar e sidomos per popullin e maleve 
tona, per nji vend që ka qenë vazhdimisht i unshëm, i vorfën.  
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Martini flet per Shqipninë si per nji popull të lidhun te buka. Në nji tjetër strofë të kësaj poezie të 
shkurtën Martini zhvillon nji ide e cila ka qenë e vazhdueshme në aposrullatin e tij. Kjo ashtë fryma e 
autoktonisë shqiptare, të cilën Martini e shpreh me fjalën shqipe dheas: shqiptarët janë dheas. Kur të 
vdes le të bdhem gur në skdjin e vendit tern të qindroj kufi. Me këto fjalë Martini shpreh patriotizmin e 
vet, nji roje e kufinit para anmiqve të Shqipnisë. Por poezia e Martinit nuk kufizohet me nacionalizmin. 
Te nji tjetër poezi, edhe kjo e rinisë, gjendet edhe kjo frazë: Avitu, njeri! Ngapalci i urrejtjes dëshiroj 
me dale si bima prej fare nëpranverë. Këtu Martini i lëshon vendin humanizmit, nji humanizëm që 
sigurisht ka nji tingull kristian, por nji humanizëm i cili ka nji shtrirje universale, pa dallim seksi, feje, 
race, gjinie.  

Fjala ashte" per njeriun në përgjithësi. Poeti shprehet këtu për atë që quhet solidaritet njerëzor. E me 
këtë thotë diçka, e cila kalon në letërsi përtej vleravet etike të zakonshme, përtej edhe së mirës e së 
keqes, ashtu sikurse e gjejmë tek fraza evangjefike "Zoti e lëshoi shiun mbi të mirin edhe mbi të 
keqin". Ky ashtë nji ideal poetik, i cili, per me e arritë në atë shkallë sikurse e shpreha, ashtë filtrue te 
Camaj, në mendjen e në shpirtin e tij, në nji proces psiqik që ashtë i pashembullt në historinë e 
letërsisë shqipe.  

E kam fjalen tek kryevepra letrare e Camajt me titullin "Dranja". Dranja ashte nji emën i zakonshëm 
grueje në malet e Veriut. Dhe njeni prej personazheve të kësaj vepre ashtë nji vajzë e re, ma tepër 
fëmijë sesa grue, e cila quhet Dranje. Por ajo që duhet vënë në dukje ashtë se po me këtë emën 
Martini quen nji... breshkë. Poeti identifikohet me breshkën. Po, mund të thoni ju, çka i pelqen kaq 
shumë breshkës Martini? Martini i pëlqen breshkës disa cilësi, të cilat përbajnë etikën e të jetuemit si 
breshkë. Per shembull, breshka ecën në vijë të drejtë, pa ba dredha si gjarpni. Ashtë e dumeshme. 
Ashtë e paqshme. Nuk ankohet. Nuk idhnohet. Ashte indiferente per pronën. Jeton pa plang e pa 
shtëpi. Pullazin e shtëpisë së vet e ka përmbi kurriz. Ashte nomade. Poeti e quen në nji vend 
kozmopolite. Ai vëren rrashtën e saj, e cila ka do kutia, të cilat i kujtojnë Martinit gjeografinë e 
hemisferit.  

Edhe ma e randësishme sesa kjo që thashë, ky simbolizëm emblematik i breshkës, ashtë përkufizimi 
i breshkës prej Camajt. Breshka ashtë per Martinin një qenie e papërsosun. Kjo ashtë shumë e 
randësishme për mendimin poetik të Martinit. Kur ai thotë qenie e papërsosun, edhe këtë e 
përcakton, madje imagjinon në papjekuninë shtazore të breshkës diçka të ndërmjeme midis 
mamiferëve, sisorëve, edhe reptilëve. Me fjalë të tjera, ai flet pë breshkën si për një qenie transitore 
në evolucionin e jetës përmbi dhë. Mua më duket se në këtë definicion që Martini i jep breshkës ai 
merr nji qëndrim per gjendjen e sotme të njeriut. Njeriu sot ashte shumë larg së qeni i përsosun. Ju e 
shihni se çfarë po ngjet në bote.  

Ne ende jemi njerëz të cilët jemi shumë afër kafshës, ne vrasim, ne shkatërrojmë. Por, prapëseprapë 
e dimë, e ndiejmë se njeriu nuk mund të kufizohet me këtë gjendje që ashtë sot, se duhet të kalojë 
përpara. Ashtë nevoja nga ana tjetër për njifarë pastrimi mendor, për njifarë katarsis. Ashtë kjo rendje 
e njeriut per ta kalue këtë fazë, ashtë kjo që e shpëton njeriun prej damnacionit. Kuptoni prej kësaj 
edhe qëndrimin filozofik të Martinit. Kjo mund të përkufizohet me fjalen optimizem.  

Ata që e kanë njoftë Martinin natyrisht e dinë mjaft mire që ai ka qenë nji njeri me gjallni të madhe, 
me nji dëshirë të madhe per me u shprehë në nji mënyrë që shprehja e tij të vendoste kontakt me 
njerëzit. E kjo natyrisht shprehte optimizmin në drejtimin e nji fare rilindjeje të njeriut. E kur unë flas 
per njeriun, nuk flas per ndonji njeri të jashtëzakonshëm, por per njeriun e zakonshëm.  
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Këtu del në shesh nji tjetër përmasë shumë e randësishme e personalitetit të Martinit, në atë që e 
kemi quajtë demokratizmi i Martin Camajt, diçka që ashtë në kundërshtim krejt me kultin e heroit, 
diçka prej së cilës del se Martini ka qenë përbuzës i këtij kulti. Martini nuk e donte heroizmin, nji ashtu 
si breshka. Martinit nuk i pëlqejshin ideologjitë revolucionare, qofshin ato të djathta ose të majta. Por 
nuk duhet ta kuptoni këtë se Martini ishte për rezignatë. Jo nënshtrim pasiv ndaj së keqes. Mesazhi i 
Martinit në këtë mes mund të shprehet me fjalën rezistencë. Jo rezistencë pasive, por rezistencë 
aktive. Në veprën e tij "Dranja" Martini e përcakton këtë koncept me nji titull shumë të rëndomtë e 
grotesk: "Ngjarje dite".  

Për çka ashtë fjala? Ashte fjala per nji vendim që merr qeveria, s'ka randësi çfarë qeverie, per me 
çfarosë breshkat. Agjentët e qeverisë, tregtarët e breshkave, mbushin vagona me breshka, të cilat i 
çojnë në kasaphanë. Ai që çon nji breshkë, paguhet si çmim me kafe e me sheqer, në peshën e vet 
breshkës. Por mandej lind pyetja, çka me ba me rrashtat e breshkës? Mirë që mishi të hahet, por çka 
me ba me rrashtat e breshkës. Ndërsa bisedohet në instancat e nalta të qeverisë, çka ndodh? Nji 
annate breshkash shkon te hekurudha, vihet ndër binarët e trenit e kështu ndalon trafikun. Kjo ashtë 
nji alegori, por e cila, më duket mua, i shkon fort bukur per shtat diçkaje qër ka ndodhë në kohët e 
fundit.  

Flitet këtu pë bllokimin e trenit. Çka banë studentët e Tiranës, kur bllokuen sheshin "Skanderbej" 
edhe rrëzuen monumentin e diktatorit? Ata dhanë sinjalin për nji mënyrë komportimi, e cila ta 
shkatërronte diktaturën pa gjak. Mund të thuhet se të njajtën gja janë rue ba kosovarët në Jugosllavi. 
Moisiu iu prini hebrejve për me i çue te Toka e Premtueme, por ai vetë nuk hyni mbrendë.  

Camaj vdiq, pa pa fitoren e demokracisë ndër këto dy fronte kombetare shqiptare që përmenda. 
Ndoshta ky krahasim mund t'i duket dikujt tepër i shtymë. Por nuk duhet të harrohet edhe nji gja: se 
poezia e madhe ashtë disa here profetizuese. Në latinishten ka nji fjalë per këto dy cilësi të 
përmbledhuna në nji. Kjo ashtë fjala votes. Vepra e Martinit nuk u plotësue per shkak të vdekjes së tij 
të parakohshme. Edhe këtu unë gjej pak a shumë nji profeci të tij. 

 Ai e përshkroi breshkën si nji qenie të papërsosun. Por ajo çka ka mbetë e papërsosun, ajo do të 
vazhdojë, do të vazhdojë të jetoje me shpirtin. Martinit mund t'i thuhet pikërish kjo, që vepra e tij do të 
vazhdohet. Kjo ashtë edhe dëshira e të gjithë të dashunve të Martinit, e gmes së tij, e familjareve të tij 
në Shqipni, e shokëve të tij ma të dashun. Pusho në paqë. 

 

Foto nga: http://www.albanianhistory.net/1959_Pipa/index.html 
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NEN-KRYETARI I FEDERATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES 
VATRA Z. UKE GJONBALAJ NE 76 VJETORIN E LINDJES SE 

PRESIDENTIT DHE ARKITEKTIT TE KOSOVES SE PAVARUR DR. 
IBRAHIM RUGOVA 

 

 
 
New York  
2 Dhjetor 2020 
 

"Në Ditlindjen e 76 te arkitektit te Pamvaresise de Kosoves. 
 
Te dashur miqe në kte Pervjetor te lindjes se Intelektualit dhe 
politikanit te paharruar në historin moderne te Kosoves dhe 
Shqiptarve e perkujtojme me dinjitet dhe I perkulemi me respekt 
figures se tije! 
 
Në keto kohra te Veshtira te Pandemis qe po kalon Njerzimi, 
Kosova dhe Shqiptaret në ballkan po kalojne edhe veshtiresi pos 
asaj ekonomike edhe kriz te thell-Politike , me nje klas politike te 
papergjegjshme qe vazhdon te mendoj vetem per :”xhepat” e vet 

dhe jo per popullin e shumevuajtur te Kosoves heroike ! 
 
Shpresojme qe vizioni I tije te reflektohet te populli I Kosoves qe në Zgjedhjet e 
ardhshme te zgjedh , dhe votoj vetem ata qe nuk do punojne sipas directivave te 
partise, por interesit te Vendit dhe Popullit. 
 
Nje rast tipik ishte politikanja e re Znj. Osmani, nje gjenerat e tille duhet te udheheq 
Kosoven dhe në Shqiptaret e Amerikes kemi nje Shpres te madhe se kjo do ndodh . 
Zoti e bekoft figuren e Rugoves se madhe dhe Popullin heroik te Kosoves!" 
Uke Gjonbalaja 
 
Photo by NATO 18 May 1999 https://www.nato.int/multi/photos/1999/m990518b.htm 
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PANDEMIA E HESHTUR NE SHQIPERI 

Dr. Marietta Poshi 

Tampa - Florida 
30  Nentor 2020 

A do trembeshit ju nese do ju thoja qe eshte nje virus i cili mund te 
shfarose deri ne 60% te shqipetareve ne Shqiperi? Fjala pandemi ka 
qene nje nga me te permendurat pergjat ketij viti (2020) ne Shqiperi dhe 
kudo ne bote. Kur diçka rrezikon te na vjedhe jeten, i japim nje vemendje 
te menjehershme. Por ky artikull nuk eshte mbi pandemine e COVID-19, 
por mbi pandemine qe po zgjat prej disa dekadash dhe sapo vjen e 
intensohet: ajo e largimit te Shqipetareve nga Shqiperia ne nje 
numer alarmues qe mund te krahasohet me ate te vendeve ne lufte. 
Po ashtu si nje virus i rrezikshem, ky fenomen kanos mbijetesen e nje 

kombi. 
Atdheu eshte si nje shtepi, qe sado e bukur te jete, merr me shume vlere nga njerezit qe 
jetojn ne te. Dhe nese nje dite nuk do te kishte me banore, do te mbetej veç nje legjende 
urbane, mbase e permendur me ndonje rresht te ndonje tregimi si diçka e larget dhe pse jo, e 
paarritshme. Po pse ikin Shqipetaret valle dhe si mund te ndalohet ky fenomen? 
Shqiperia ka nje klime me kohe ideale e perbere nga kater stine dhe terren te larmishem 
malor, fushor, dhe bregdetar, ato qe shume shteteve te tjera te perparuara ju mungojne.  

Largimi i Shqipetareve nga Shqiperia ka marre vemendje edhe nga shtetet e tjera te cilat jane 
munduar te kuptojn arsyet pse Shqipetaret largohen. Ne fakt alarmimi i tyre eshte me vend. 
Nese do kishe nje fqinj qe gjithnje vinte ne shtepine tuaj, a nuk do deshiroje dhe ti te kuptoje 
kush ishte arsyeja? Ne siperfaqe, arsyeja primare qe Shqipetaret japin si shkak i largimit nga 
Shqiperia eshte varferia dhe gjendja e mjerueshme ekonomike. Per te njejten pune apo 
zanat qe ushtrojn ne Shqiperi, ne nje shtet perendimor, Shqipetaret mund te fitojn nje jetese 
te kenaqshme, madje edhe te kursejne e te ndihmojne familjaret e tyre ne vendlindje. Por kur 
shohim ne thellesi, arsyeja nuk eshte varferia dhe ekonomia e Shqiperise, por korrupsioni i 
vendit i cili krijon pasiguri per te ardhmen.  

Shqiperia eshte vend socialist ne sistemin ekonomik (jo ate politik). Kjo do te thote qe 
shumica e institucioneve siç jane shkollat, universitetet, spilatet etj, jane nen pronesine e 
shtetit. Shteti i mundeson fondet per keto institucione nga taksat qe mbledh nga banoret e 
vendit. Por sherbimet ne nje spital apo universitet shteteror duhet te jene falas ose kundrejt 
nje pagese shume modeste. Shpeshhere ne vendin tone ndodh qe personeli i nje spitali nuk 
te jep kujdesin e duhur nese nuk paguan ryshfet. Ky eshte nje shembull ordiner apo i shkalles 
se pare ta quajm i korrupsionit ne Shqiperi por qe ne disa raste ka kushtuar deri jete 
njerezish. Korrupsioni merr forma dhe perfshirje te ndryshme si ne shume parash dhe ne 
sistemin e organizimit te tij ne vendin tone.  Por diçka eshte per tu veçuar ketu: kur 
korrupsioni praktikohet nga udheheqesit e vendit, kjo i jep nje “leje kalimi” çdo personi tjeter 
te veproje keshtu pasi konsiderohet e pranueshme. Krijohet nje sistem ku gjithsekush ka 
marre rolin e nje sipermarresi biznesi duke harruar ti shperbejne popullit te tyre.  
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Korrupsioni prej disa dekadash eshte bere tani pjese a rutines se perditshme te jetes se 
shqipetareve. Edhe pse deklarojme qe shendetesia eshte falas, behemi gati ti japim ryshfet 
infermiereve te pare qe takojm ne nje institucion shendetsor. Ose ndodh qe jemi te pregatitur 
per te dhene nje provim dhe serish duhet te “qerasim” profesoret qe mos te na ulet mesatarja. 
Pa apo me dashje, kemi krijuar nje rrjet te viktimizuar sistemi dhe e vetmja menyre se si te 
shkeputemi prej saj, eshte te largohemi nga Shqiperia.  

Nese ju duket sikur shume shqipetare çdo dite e me teper zgjedhin te largohen prej 
Shqiperise, kjo eshte e vertete. Organizata boterore Gallup vendosi te bej nje ankete pikerisht 
mbi kete teme prej 2015 deri ne 217 dhe konstatoi qe nga 152 shtete qe morren pjese ne 
studim, Shqiperia renditet e katerta ne liste si vendi me emigrim me te larte te banoreve te 
saj. Per me teper 60% e Shqipetarve deklarojne se duan te largohen pergjithmone nga 
Shqiperia. Çka eshte edhe me alarmuese eshte fakti qe personat te cilet duan te largohen 
nga Shqiperia jane te rinj dhe te arsimuar. Pjesemarresit e anketes qe konstatuan te ishin me 
pak te arsimuar, nuk donin te largoheshin nga vendi.  

Shqipetaret mbajne mbi supe peshen e nje vendi qe çdo dite e me shume i braktis dhe 
zhgenjen endrrat e tyre per nje te ardhme me te mire. Te ja dalesh mbane ne Shqiperi duhet 
patjeter te jesh pjese i nje sistemi te korruptuar; system i cili i lodh njerezit deri sa e braktisin 
ate. Duke filluar qe nga emerimi ne pune, bursat ne shkolle, kujdesi i shendetit apo dhe 
zbatimi i ligjit. Por te jeni te sigurt qe kura e kesaj pandemie qendron brenda ne Shqiperi. 
Sherimi duhet te filloj nga udheheqesit e vendit dhe vete ato duhet te behen shembull per 
popullin Shqipetar.  Por dhe populli duhet te jete me kerkues ndaj udheheqesve qe kane 
zgjedhur ti perfaqsojn e t’ju kerkojn llogari deri ne fund per veprimet e korruptuara. Pra duhet 
balancim ne fuqine e pushtetit me ate te popullit. Eshte nje mentalitet i tere qe duhet thyer 
dhe t’ja nis nga e para.  

Ne nje koh afatshkurter, sistemi i korruptuar i Shqiperise funksionin per ate persona qe 
mbushin xhepat me ryshfete apo fitojn nje tender te cilin do e shesin tek nje kompani tjeter 
per cilesi me te dobet vetem e vetem qe te fitojn sa me shume para. Ne nje kohe afatgjate, 
shteti jone braktiset nga rinia e arsimuar dhe ju le vend mentaliteteve afatshkurtra. Pra 
Shqiperia nuk eshte e varfer por e korruptuar. “Askush nuk eshte me i skllaveruar se ai qe 
gabimisht mendon qe eshte i lire” – At Gjergj Fishta.  

https://exit.al/en/2019/01/05/gallup-survey-on-migration-and-brain-
drain/#:~:text=Gallup%3A%20Albania%20Ranks%20Fourth%20Worldwide%20in%20Terms%20of%20People's%20Desire%20to%20M
igrate,-05%2D01%2D2019&text=In%20Albania%2C%2060%20percent%20of,place%20out%20of%20152%20countries. 

 

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 
30 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/ 

 

PROCEDURAT PER EMIGRIM NE BAZE TE BASHKIMIT FAMILJAR 

 
Aplikimi 
 
Hapi i pare për të filluar procesin e emigrimit në bazë të bashkimit familjar është plotësimi i 
formularit I-130 nga ana e shtetasit Amerikan ose personit me Green Card dhe dorëzimi i tij 
në agjencinë USCIS. Formulari duhet të shoqërohet me dokumentacion që provon statusin e 
emigrimit ose nënshtetësinë e sponsorizuesit si dhe dokumentacion që provon lidhjen midis 
sponsorizuesit dhe aplikantit për vizë emigrimi. Gjithshtu, sponsorizuesi duhet të provojë që 
është në gjendje të mbështesë të afërmin e tij me të ardhura që duhet të jenë 125% mbi 
nivelin e varfërisë. Pë të plotësuar këtë kriter financiar mund të bashkon edhe dy 
sponsorizues. 
 
Kategoritë që mund të sponsorizohen 
 
Shtetasit Amerikanë mund të sponsorizojnë bashkëshortin/en, fëmijët, prindërit dhe 
vëllezërit/motrat. Personat me Green Card mund të sponsorizojnë bashkëshortin/en dhe 
fëmijët e pamartuar.   
 
Miratimi i Aplikimit 
 
Aplikimi shqyrtohet nga Qendra Kombëtare e Vizave (NVC) e cila cakton një numër 
identifikimi me anë të të cilit aplikanti mund të kontrollojë statusin e aplikimit në portalin në 
faqen e internetit të NVC, të bëjë pagesen e tarifës së aplikimit, të plotësojë formularin DS-
260, të dorëzojë dokumentat financiare duke përfshirë formularin I-864, Afidaviti i Mbështetjes 
dhe dokumentat biografike. 
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Numri i Vizave në Dispozicion 
 
Pas miratimit të formularit I-130, Departamenti i Shtetit vendos në së ka viza të 
disponueshme për aplikantin për vizë emigrimi. Vizat e emigrimit janë pa limit për kategorinë 
e të afërmve të menjëhershëm që janë bashkëshorti/ja, fëmijët e mitur dhe prindërit e 
shtetasit Amerikan. Procesi i bashkimit familjar në këtë rast zgjat rreth 18 muaj.  Ndërsa 
aplikantet me kategori preference mund të aplikojnë për vizë vetëm kur të ketë numër për 
vizë. Numri i vizës bëhet i disponueshëm kur data e prioritietit që gjendet në formularin I-797, 
që është Njoftimi i Aprovimit te formularit I-130, shpallet në Buletinin e Vizave të 
Departamentit të Shtetit dhe është më vonë se data e prioritetit 

 

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 

 

 

 


