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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 

 

Sipas Britanikeve : “  Abaz Kupi ishte 
cilesuar si nje zgjedhje e natyrshme e 
politikes se Britanise se madhe ne 
Shqiperi. Abaz Kupi kishte reputacionin te 
nje luftetari te guximshem.Gjate pushtimit 
Italian me 1939 Abaz Kupi organizoi 
mbrojtjen e portit te Durresit , pika me e 
rendesishme e zbarkimit dhe i vetmi vend 
ku resistenca ndodh” 

https://federatapanshqiptarevatra.com/202
1/01/abaz-kupi-zgjedhja-e-natyrshme-e-
politikes-britanike-ne-shqiperi-1939-1944/ 

 

 
 
NENSHKRUANI PETICIONIN NE 
INTERNET  
 
https://www.change.org/p/greece-must-
recognize-the-albanian-
genocide?fbclid=IwAR3CtEWB9-
F4_UkvIhyyEb991a6U-zJwl-
CC50HC77kfMurB9vIAbRufxZE 
 
 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

ABAZ KUPI ZGJEDHJA E 
NATYRSHME E POLITIKES 
BRITANIKE NE SHQIPERI 

1939-1944 

 

GREQIA DUHET TE 
NJOHE GENOCIDIN 

SHQIPTAR NE ÇAMERI 
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KRYETARI I FEDERATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES VATRA Z. 
AHMET XHAFO URON PRESIDENTIN E 46 TE SHBA JOSEPH BIDEN  

 
 

The Pan Albanian Federation of America VATRA - The Hearth  
PO Box 622504, Bronx New York 10462 

      
 

 
Honorable President Joseph Biden 
 
 
On behalf of the Pan-Albanian Federation of America Vatra,- The Hearth we congratulate you on your 
inauguration as the 46th President of the United States and we congratulate Vice President Kamala 
Harris on this historic occasion.  
 
The American leadership is vital, especially in times of global crisis.  
 
We look forward to working with you for unity, peace, stability, and economic development in the 
Balkan region and the world.  
 
We also welcome your continued support to Kosova  
 
Sincerely  
Ahmet Giaffo 
President  
The Pan Albanian Federation of America VATRA – The Hearth  
 
I Nderuari  President Joseph Biden 
  
Ne emër të Federatës Pan Shqiptare të Amerikës VATRA ju urojnë në inagurimin tuaj si Presidenti i 
46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe urojmë Zv Presidententen Kamala Harris në këtë arritje 
historike 
 
Udhëheqja e Amerikës është gjithmonë shumë e rëndësishme sidomos në kohë krizash globale 
 
Në shikojmë përpara për të punuar me ju  për bashkim, paqe, stabilitet dhe zhvillim ekonomik për 
rajonin e Ballkanit dhe në botë. 
 
Ne mirëpresim mbështetjen tuaj të vazhdueshme për Kosovën  
 
Sinqerishit 
Ahmet Xhafo 
Kryetar i Federatës Pan Shqiptare të Amërikes VATRA  
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SEKRETARI I RI SHTETIT I ADMINISTRATES BIDEN DHE CFARE 
DREJTIMI DO TE MARRE POLITIKA E JASHTME AMERIKANE 4 VJET 
PAS ADMINISTRATES TRUMP 

 
Antony Blinken që mendohet të aprovohet si Sekretari i ri i Shtetit vjen 
nga një experiencë diplomatike dhe e politikës së sigurisë kombëtare 
amerikane duke filluar që nga administrata e Presidentit Klinton i cili 
autorizoi sulmet e NATOS për të ndaluar barbaritë dhe genocidin serb 
ndaj shqiptarëve në Kosovë 12 vjet më parë.  
 
I lindur në vitin 1962 në Yonkers New York Z. Bliken vjen nga një 
familje me orgjinë hebreje me suksese në fushën financiare politike 
dhe diplomatike .   
 
Babai i tij Donald M. Blinken i cili luftoi në Luftën e Dytë Botërore ishte 

bankier në fushën e investimeve ku krijoi kompaninë e tij të investimeve E.M. Warburg, Pincus & Co. 
më  1966. Më 1976 ai u caktua nga guvernatiori New York si Presidenti i Bordit Te Universitetit te 
Shtetit te New York që ka rreth 400 mijë studentë dhe 64 shkolla dhe qëndroi  ne këtë pozitë për 14 
vjet.  Më 1998 përvec në drejtimet në busineset dhe fondacione të muzeve të artit në New York ai 
ishte Kancelar i Keshillit Ndërkombëtar i Universitetit të Europës Qëndrore  dhe 2004 Sekretari i 
Përgjthshëm i Federates Për Vëndet e Kombeve të Bashkuara.  Nga viti 1994-1997 ai u  emërua 
amabasadori i SHBA-së në Hungari gjatë administratës së Presidentit Klinton.   
 
Ndërkohë xhaxhai i tij Alan J. Blinken është kryetar i bordit të Washington Center, një qënder e 
madhe arsimore që siguron praktika për studentë  nga 200 universitete në SHBA dhe 25  universitete 
të botës në korporatat, bizneset, organet administrative dhe organizatat joqeveritare në SHBA. 60 
mijë studentë që kanë bërë praktikat nëpermjet kësaj qendre sot mbajnë pozita drejtuese në fusha të 
ndryshme në SHBA si në ato të ligjeve, politikës, diplomacisë, biznesit dhe cështjeve sociale. Ai 
gjithashtu është anëtari i bordit per insitutitn  Politikat Kombëtare dhe Grupit Ndërkombëtar për Krizat 
në Botë si dhe zv/president i Fondacionit Americacorp.  Nga viti 1993-1998  u emërua ambasador në 
Belgjikë gjatë administratës së Presidentit Klinton.  
 
Pasi do të kalonte një pjesë të fëmijirisë së tij në Francë pasi prindërit u divorcuan ku ai mori 
edukimin e shkollës së mesme,  Z. Antony Blinken do të vazhdonte edukimin ë lartë  në gjurmën e 
babait te tij dhe do të perfundonte në Universitetin e Harvardit për shkenca sociale ku  u dimplomua 
në vitin 1985 dhe më 1988 do te përfundonte shkollën e ligjeve në Universitetin e Columbia në New 
York .  Ai punoi pas dimplomimit  si avokat në New York dhe Paris. Duke pasur parasysh traditën 
familjare në fushën e shërbimit publik Antony Bliken ndoqi të njëjtën rrugë. 
 
Karriera e tij në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare filloi më 1994 ku ishte anëtar 
i Keshillit Kombëtar të Sigurimit të Presidentit Klinton pozicion që e mbajti deri më 1998 dhe më 1999 
do të caktohej Ndihmës Special i Presidentit Dhe Drejtor per Cështjet Europiane dhe Kanadeze.  Do 
të ishte kjo kohë që i dha  Z. Antony Bliken jo vetëm një njohje të thellë të cështjes së Kosovës por 
dhe vënien në zbatim të politkës amerikane nëpermjet hartimit të planit të Këshillit të Sigurimit të 
administratës Klinton për këtë ceshtje dhe zbatimit të tij qe resultoi me ndërhyrjen ushtarake në 
Kosovë për të ndaluar genocidin serb.  
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Nga viti 2002-2008 Z. Bliken punoi  si Drejtor i Partise Demokratike i  Komisionit te Senatit Amerikan 
në  Politikën e Jashtme kur senatori Biden drejtonte këtë komision.  Nga 2009 deri më 2015 ishte 
zëvëndës Këshilltari i Sigurisë Kombëtare për Presidentin Obama dhe më vonë Këshilltari i Sigurisë 
Kombëtare për Zv/Presidentin Biden. Më Janar të 2015 ai do të fillonte punë si Nen Sekretar i 
Departamentit të Shteti  pozicion që do ta mbante deri më Janar të 2017  
 
Nga shtypi amerikan ai pershkruhet si internacionalist, frankofon dhe pro europian. Ai beson në 
fuqinë e dimplomacisë të shoqëruar me nderhyrjen ë forcës kur është e nevojshme. Gjashtë vjet ne 
senatin amerikan e ndihmoi z. Bilken të kish komunikim të vazhdueshem me të dyja partitë në Senat. 
Kjo mund ti japi mundësi për konsensus politik për sa i përket cështjeve të ndryshme të politikës së 
jashtme  në Senatin amerikan. Kjo periudhë gjithashtu e ndihmoi të njihet me aktor që zbatojnë 
politikën e jashtme dhe sigurisë amerikane  
 
Është nga të paktat hërë që në krye të departamentit të shtetit vendoset një person me një njohuri të 
thëllë për situatën rajonale në Ballkan dhe sidomos për  cështjen e Kosovës, cështje për të cilat ai ka 
punuar vete në dy administrata të presidenteve amerikanë.  Ai ka njohuri të thellë për gjithë aktorët 
politikë në Ballkan dhe sidomos ata të Kosovës dhe Serbisë. Gjatë procesit të konfirmit të tij në 
Senatin amerikan disa ditë më parë ai pergezoi  marreveshjen ekonomike e arritur nga administrata e 
presidentit Trump mes Kosovës dhe Sërbisë.  
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Sipas tij, idetë e mira në politikën e jashtme amerikane nuk janë vetëm monopoli i një partie por është 
detyrë e të dy partive për të avancuar sigurinë e SHBA-së. Sipas fjalës së tij gjatë konfirmit në Senat 
ai theksoi se: “Presidenti Amerikan Biden ka qënë disa herë në Kosovë dhe Serbi dhe besoj në 
ndajmë të njëjtin konsensus të përbashkët  me ju për gjërat që mund të bëjmë bashkë  për të cuar 
Kosovën përpara dhe shpresojmë Serbinë gjithashtu”  
 
Ky fakt tregon dhe njëherë se si e shikon politka e jashtme amerikane cështjen e Ballkanit dhe 
sidomos atë të Kosovës, e sheh si një cështje të sigurisë amerikane sesa thjesht një cështje të 
politkave të partive amerikane. Fakti që politika amerikane nuk ka ndryshuar asnjëherë në 23 vjet e 
fundit  përsa i përket ceshtjeve në  Ballkan sidomos asaj të Kosovës megjithëse janë ndërruar 4 
presidentë republikanë dhe demokratë tregon qartë vijën e pandryshuar të politikës së jashtme 
amerikane kur vjen tek ceshtja e Ballkanit dhe sidomos Kosovës.   Fatkeqësisht në këto zgjedhjet e 
fundit në SHBA pati faktorë politikë nga Kosova dhe Shqipëria që paraqitnin se zgjedhja mes dy 
kandidatëve për President te SHBA-se do të ishte vendimtare përsa i përket politikës së jashtme 
amerikane në Ballkan dhe sidomos ne Kosovë. Ky jo është një mendje shkurtësi politike po dhe 
tërësisht e gabuar dhe e dëmshme.  
 
Vendosja Antony Blinken në krye të diplomacisë amerikane dhe eksperienca e tij për më shumë se 
20 vjet ne diplomaci dhe politikat e sigurisë kombëtare jep mundësinë të shihen më shumë hapa 
konkrete zgjidhjeje  për  ceshtjet në Ballkan dhe sidomos për cështjen e Kosovës dhe pranimin e saj 
në Bashkimin Europian dhe në NATO.  Mbas 22 vjetësh nderhyrjes së NATOS për të ndaluar 
barbaritë serbe në Kosovë është koha për zgjidhje konkrete në vënd të diskutimeve pa mbarim.  

 
 
https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/biog/236057.htm 
 
https://hu.usembassy.gov/embassy/budapest/embassy-history/chiefs-of-mission/donald-m-blinken/ 
 
https://www.americanambassadors.org/members/alan-j-blinken 
 
https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-blinken-secretary-state-
confirmation/2021/01/19/fa657ade-5aa4-11eb-a976-bad6431e03e2_story.html 
 
https://www.politico.eu/article/nine-things-to-think-about-antony-blinken/ 
 
https://www.c-span.org/video/?507953-1/secretary-state-nominee-antony-blinken-testifies-
confirmation-hearing&vod 
 
Photo by Washington Post Dhe Kongresi Amerikan. 
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KESHILLI DREJTUES I FEDERATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES 
VATRA ZHVILLON MBLEDHJEN E PARE TE VITIT 2021 DHE TE 4 TE 
SAJ QE NGA KUVENDI I VATRES ME 31 TETOR 2021 NE BRONX NY 

 
 

Me 16 Janar  u zhvillua mbledhja e 4-të e Këshillit Drejtues të 
VATRES dhe e para për vitin 2021.  Në këtë mbledhje u 
analizua vendimi i shtetit grek për shtimin e kufirit detar me 
Shqipërinë në 12 milje dhe paftesinë dhe transparencën e 
qeverisë Shqiptare për ti përgjigjur këtij vendimi absurd të 
qeverisë greke.  
 
Sic dihet Federata Panshqiptare e Amerikës VATRA bëri nje 

deklaratë të fortë proteste kundër këtij vendimi të Grëqisë vendimi që është në kundërshtim 
me ligjet ndërkombëtare.   
 
Po në këtë mbledhje u diskutua cështja e Çamërisë dhe domosdoshmëria e zgjedhjes së saj.  
Këshilli Drejtues i VATRES diskutoi punën që duhet bërë se si cështja Çame duhet bëhet 
parësore për mërgaten shqiptare kudo që ndodhet në botë dhe të parashtrohet përpara 
faktorëve ndërkombëtare për zgjidhje. 
 
Këshilli Drejtues i VATRES ndau dy grupe pune për cështjen e kufirit detar me Greqinë dhe 
atë te Çamërisë .  Grupet kanë filluar nga puna për të dyja këto ceshtje.  
 
Këshilli Drejtues dëgjoi propozimet për një projekt të ri simpoziumi të organizuar nga VATRA 
për vitin 2021 detajet e së cilit do te aprovohen në mbledhjet e ardhshme të Këshillit Drejtues  
 
 
Këshilli Drejtues paraqiti mundësitë për zgjerim më tej të anëtarësisë së VATRES dhe 
përgëzoi anëtarësimet e reja që janë bërë me VATRANE rinj nga shtete te ndryshme në 
SHBA si nga Florida dhe New Jersey dhe diskutoi mënyrat për të thirrur pranë VATRES 
studentë shqiptarë që jetojnë në SHBA dhe të bëjnë mendimet dhe zërin e tyre më të njohur 
në të gjitha format e mundshme.  
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STUDENTET SHQIPTAR NE SHBA LETER TE HAPUR 

QEVERISE SHQIPTARE 
New York 23 Janar 2021 

 

                                                                                                 
Nensi Mara           Sibora Peca  
 
I nderuar Zoti Kryeministër 
Për dijeni Ministrit të Shëndetësisë, 
  
Uroj që kjo letër tju gjejë mirë juve dhe familjet tuaja. Ne jemi dy vajza që e duam shumë Shqipërinë, 
por vendosëm të largoheshim 7,431 km larg për të patur nje edukim me të mirë dhe të kishim akses 
ndaj teknologjive më të fundit të fushës mjekësore. Pavarësisht se jetojmë në SH.B.A, ne ende e 
shohim Tiranën si vendin ku do të kthehemi së shpejti dhe të japim kontributin tonë. Në ëndrrat tona 
ne krijojmë një Shqipëri ku shërbimet shëndetësore janë të përmirësuara dhe me aparaturat më të 
fundit të teknologjisë, një Shqiperi ku njerëzit nuk kanë frikë të vizitohen, një Shqipëri ku janë të 
pranishme metodat më të fundit të trajtimeve shëndetësore, një Shqipëri ku mjekët kanë një 
infrastrukturë që ju lejon të ushtrojnë profesionin e tyre, një Shqiperi ku mjekët paguhen mjaftueshëm 
për punën e veshtirë që bejnë, dhe një Shqipëri ku mjekët nuk largohen per të punuar në Gjermani 
apo vende të tjera të Europës. 
  
Synimi jonë përmes kësaj letre është të tërheqim vëmendjen tuaj rreth një problemi aktual në 
Shqipëri dhë të ofrojmë një zgjidhje bazuar mbi ekperiencat tona. Sot kemi vendosur tju flasim për 
menaxhimin e pandemisë bazuar mbi një numër të konsiderueshem problematikash të paraqitura tek 
ne nga familarë dhe miqtë tanë. Si fillim, realisht duam tju përgëzojme për mënyren si e keni 
menaxhuar epidemine në Shqiperi, por na tërhoqi vëmendjen ndjekja e protokollit mjekësor në rastin 
kur dikush preket me COVID-19. 
 
 Pavarësisht se ekziston një protokoll, miq dhe familjarë tanë në Shqiperi të cilët janë të prekur me 
COVID-19, vazhdojnë të trajtohen me antibiotikë dhe steroide, duke e përkeqësuar gjendjen e tyre 
akoma më shumë. Si studente të cilat studiojnë mjekësi dhe per cdo person që ka pak njohuri ne 
biologji, është njohuri themelore se viruset nuk trajtohen me antibiotikë. Infeksionet bakteriale janë 
ato që trajtohen me antibiotike dhe COVID-19 nuk është një bakter, por një virus.  
 
Kjo është një situatë alarmante pasi tregon se Komiteti i Emergjecave nuk është duke ushtruar 
kontrollin dhe menaxhinin e protokollit nga zyrat mjekësore apo spitalet. Si rezultat, njerëzit janë 
konfuze dhe nuk dine se cfarë të bejnë në rastet kur kanë simptoma të lehta. Rastet e lehta, mjaft 
mirë, mund të trajtohen në kushte shtepiake. Trajtimi me antibiotikë rekomandohet vetëm tek 
pacientët tek të cilet COVID-19 ka prekje në forma të moderuara dhe më tej të pulmoneve 
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(mushkërive) të cilat avancojnë në sindromën respiratore distresuase akute si psh pneumoni. Kjo e 
fundit diagnostifikohet pasi pacienti ka bërë  rreze-X dhe skaner të mushkrive.  
  
Kjo situatë tregon se një pjesë e konsiderueshme e popullësisë nuk eshte e mirë informuar. Ne jemi 
ne dijeni se aktualisht, menyra të parandalimit të përhapjes së COVID-19 janë duke u bërë përmes 
informimit në reklama, arsimit (online ose neper institucione), emisioneve televizive, bashkëpunimeve 
me figura të dashura për publikun dhe rrjeteve sociale, por këto forma nuk e kanë arritur plotësisht 
qëllimin e tyre për të edukuar njerëzit. Si studente të mjekësisë ne e shohim këtë situatë si mjaft 
shqetësuese.  
 
Edhe pse jemi ne vitin 2020, familjarëve tanë ende nuk ju ofrohet një kujdes shëndetësor i 
kontrolluar. Ne jemi të vetëdijshme që ndryshimet në systemin e mjekësisë kërkojnë një kohë më të 
gjatë, por ajo cka mund të bëhet ne kohë reale është përmirësimi i protokollit shëndetësor per 
COVID-19. Më poshtë mund të gjeni rekomandimet dhe urojmë të merren në konsideratë nga 
Ministrja i Shëndetësise:  
  
Nje mënyrë efektive trajtimi i personave me simptoma të lehta te COVID-19, protokoll i cili është duke 
u ndjekur aktualisht ne SH.B.A dhe ka qënë efektiv, është trajtimi me “Tylenol” dhe vitamin C, një 
medikament i cili është një variant i paracetamolit. Rekomandohet që pacientet e prekur më 
simptoma të lehta te COVID-19 të marrin nje tablete (500 mg) cdo 6 orë dhe të monitorojnë 
temperaturën.  
 
Kur temperatura të jetë sërisht normale, rekomandohet të ndalohet marrja e Tylenol (paracetamol), 
por te vazhdohet vitamina C e cila sherben per te permiresuar sistemin imunitar. Dhjetë dite pas 
shfaqjes së simptomave të para, pacienti nuk konsiderohet më i rrezikshëm për të ikfektuar të tjerët 
dhe mund të përfundojë karantiminin pa patur nevojë te ritestohet.  
  
Nje pjesë tjetër shumë e rëndësishme që nuk i kushtohet mjaftueshem vemendje është shëndeti 
mendor i pacientëve, sidomos i atyre të cilët janë prekur fizikisht dhe financiarisht nga pandemia. 
Eshtë shumë e nevojshme krijimi i një programi i cili merret me ndjekjen e pacientëve pasi kanë dale 
nga spitali apo janë prekur në një formë apo në një tjetër nga pandemia, për të ndejkur gjendjen e 
tyre mendore dhe shendetesore.  
 
Është detyra e spitaleve dhe psikologëve për të ndihmuar njerëzit, por që ekspertët të ofrojnë 
ndihmën e duhur duhet të kënë infrastrukturen e duhur. Ne SH.B.A ekziston “Contact Tracer” i cili 
eshte i ngjashem me nje  “call center”. Ky program është krijuar për të kontaktuar njerëzit e prekur me 
COVID-19 dhe per të ndjekur ecurinë e tyre shendetësore, mendore dhe financiare. Ky program ka 
rezultuar i suksesshem pasi ka krijuar mundësi punësimi dhe ka ndihmuar me minimizimin e 
perhapjes së pandemisë në përgjithësi.   
  
Ne bësojme se këto metoda janë të suksesshme për të menaxhuar pandemine dhe tashmë është në 
dorën tuaj për ti konsideruar dhe për ti përfshirë në protokollet tuaja. Problemet dhe zgjidhjet që ne 
paraqitëm përmes kesaj letre janë te rëndësishme për rikuperimin e shpejtë të pacienteve dhë 
gjëndjen e tyre shëndetësore dhe mendore. Urojmë shumë që kjo letër të përfundojë në duart e 
duhura dhë të merren në konsideratë.  
  
Mbetemi në kontakt, 
  
Nensi Mara 
Sibora Peca NEW YORK  
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IMZOT FAN S. NOLI NJE NGA IKONAT ME TE MEDHA TE KOMBIT 
SHQIPTAR 

 
imzot Fan S. Noli qF lindi më 6 Janar 1882 - në kujtimit të lindjes të themelesuesit 
të Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë, bashkë themeluesit të Federatës 
Pan Shqiptare të Amerikës VATRA, poetit, shkrimtarit, studiuesit dhe politikanit të 
kombit Shqiptar. 
 
Më 25 Korrik 1918 Fan S Noli pati një bashkfjalim të gjatë në Harvard Club, New 
York City, me ish Presidentin Amerikan Theodore Roosvelt. Fan S. Noli do të 
deklaronte pas takimit se ish Presidenti Roosvelt çuditërisht ishte shumë i 

informuar dhe në detaje mbi Shqipërinë dhe ngjajrjet e ndodhura atje. Ndër të tjera Roosvelt i kishte 
thënë Nolit" Shqiptarët i dua dhe i admiroj, se janë një racë e vjetër dhe trime që meriton të shpëtohet 
dhe vetëqeveriset.  
 
“Di që në shumë raste, Turqit, Grekët dhe Serbët bashkoheshin dhe lidheshin mes tyre që t'u 
bënin ballë shqiptarëve. Di pastaj që shqiptarët janë besnikë dhe të ndershëm, dhe kur e japin 
fjalën, e mbajnë si burra....Thuaju shqiptarëve që dëshiroj ta shoh Shqipërinë independente 
dhe që indepipendenca e tyre duhet të sigurohet nën mbrojtjen dhe garantinë e painteres të 
Fuqive Aleate, si Amerika, Anglia dhe Franca. Nga ana ime, do bëj ç't'më vij doresh për të 
drejtat e racës shqiptare'-Gazeta Dielli e 26 Gushtit 1918, 
 
Himni i Flamurit -Nga Imzot Fan Noli – SHBA 1918 
 
O Flamur gjak, o flamur shkabë, 
O vënt e vatr' o nën' e babë, 
Lagur me lot, djegur me flagë, 
Flamur i kuq, flamur i zi. 
 
Fortesë shkëmbi, tmerr tirani, 
S'të trëmp Romani, as Veneciani, 
As Sërp Dushani, as turk Sulltani, 
Flamur i math për Vegjëli 
 
Flamur që lint Shën Kostandinin, 
Pajton Islamn' e Krishtërimin, 
Çpall midis feve vllazërimin, 
Flamur bujar për Njerëzi. 
 
Me Skënderben' u lavdërove 
Dhe në furtun' i funtmi u shove, 
Me Malon prapë lart vrapove, 
 
Yll i pavdekur për Liri. 
Sa shpesh pastaj përdhé u shtrive 
Me zjarr e zi u ndeze u nxive, 
Po çdo mizor me shpat' e grive, 
O fushë-kuq, o shkabë-zi. 
 
Përpjetë prije Shqipërinë, 
Përlintj'a shpirtin dhe fuqinë, 
Diell për vllanë, yrnek për fqinë 
Për botën ëndrr' e qjell i ri. 
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ESAT MUHARREM BAJRAKTARI – JETA E NJE HEROI TE HESHTUR TE KOMBIT 
SHQIPTAR 

Dr.Mithat Gashi 
New York  
15 Janar 2021 
 

Ka ndërruar jetë në New Jersey Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës Esat Muharrem Bajraktari.  

Esat Bajraktai, i biri i Muharrem Bajraktarit, ndërroi jetë 
në Valley Hospital në Ridgewood, New Jersey me 14 
janar 2021. Esati u lindi me 5 korrik 1931 ne Dome të 
Imishtit të Lumës. U internue me familje në Ballsh të 
Fierit nga forcat pushtuese italiane, dhe qysh në moshën 
13-14 vjeçare, ai iu bashkangjit çetës së babës së tij në 
luftë kundra brigadave partizane, të cilat në pabesi, i 

kishin shpallë luftë Muharrem Bajraktarit në vitin 1944.  

Muharrem Bajraktari ishte shque për qëndrimin dhe rezistencën e tij kundra forcave fashiste e 
naziste, dhe kishte refuzue ofertat e shumta që i kishin ba udhëheqësit komunistë që ai të bante 
pjesë në frontin “nacionalçlirimtar”.  

Komunistët shqiptarë, të cilët ishin të mvarun tek serbët, nuk mund të pranonin dy kushtet e M. 
Bajraktarit. Kushti i pare ishte: Të luftojmë derisa të lirohet Shqipnia, dhe mbas, në menyrë 
demokratike, me vota të lira, të formojmë qeverinë. Kushti i dytë: Kosova asht pjesë e Shqipnisë. 
Këto kushte Bajraktari i kishte deklarue si me gojë ashtu edhe me nji letër që ia kishte dërgue 
Winston Churchill-it. 

Gjatë periudhës 1944-1946, Esati kaloi shum prita dhe përleshje me forcat partizane të cilat ishin në 
ndjekje të Muharrem Bajraktarit dhe të shum lumjanëve të tjerë që ishin në arati. Dy vëllezën, 
Hamdija dhe Brahimi, iu plagosën nga forcat partizane në vitin 1946, dhe të dy vdiqen. Brahimi vdiq 
nga plagët, dhe për Hamdiun thonë që e mbytën partizanët pasi e dërguen në Bicaj.  

Pjesa e tjetër e familjes iu internue në Berat. Vellau, Genci, kaloi gjith jetën e tij në internim dhe burg -
deri më 1991. Nana i vdiq në Tepelenë kur Genci ishte në Burg, dhe eshtnat e saj kurrë nuk u gjetën. 
Motrat, Dija dhe Liria, e kaluen jetën nëpër kampet e internimit deri me 1991 

Me daten 26 gusht 1946, Muharrem Bajraktari kishte mbledhë nji grup luftëtarësh nga Luma, Hasi, 
Kosova si dhe nji nga Labëria, gjithsej 56 vetë, që ndiqeshin nga forcat komuniste si në Kosovë ashtu 
edhe në Shqipni. Janë nisë për Greqi nga Lera e Sorrave (Bjeshka e Kolesojanit), kanë kalue kufinin 
e Shqipnisë në tokat shqiptare të Maqedonisë, dhe në kufinin greko-maqedon, kanë ra në nji 
përlejshje të përgjakshme me forcat ndjekëse jugosllave me datën 7 shtator 1946.  

Pas humbjes së 21 luftëtarëve në atë betej tragjike, Esati del në Greqi me 13 shtator 1946, dhe u 
vendos në kampet e refugjatëve në afër Athinës ku qendroi për disa vjet. 
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Mbas formimit të Komitetit Kombtar “Shqipnia e Lirë” në korrik 1949, ku Muharrem Bajraktari ishte 
anëtar i grupit drejtues, Esati, pa e pyet babën e vet, u regjistrue dhe u trajnue në Kompaninë 4000 
në Gjermani. Kjo kompani finanancohej nga Shtetet e Bashkueme të Amerikës si operacion i fshehte 
për të rrezue regjimin komunist të Shqipnisë, dhe logjistikisht ishte nën drejtimin e Komitetit “Shqipnia 

e Lirë”. Esati tregonte që iu bashkangjit kësaj kompanije se e 
ndjente në ndërgjegjen e tij me ba diçka me lirue popullin 
shqiptarë nga diktatura komuniste. Pas dështimit të këtij 
operacioni, Kompania 4000 u shkri. Esati emigroi fillimisht ne 
Kanada, dhe mandej në SHBA.  

Pasi erdhi ne SHBA, Esati u martue me Nurien, vajzen e 
antikomunistit Hamit Perollit të Hasit. Nuk u angazhue me 
aktivite në formacione politike shqiptare në SHBA. Qendroi 
independent, por gjithnji mori pjesë në protestat që shqiptarët 

antikomunistë organizonin në New York dhe Washington D.C. në mbështetje të Kosovës si dhe 
kundra regjimit komunist të Tiranës 

Esati len mbrapa bashkëshortën, Nurien; dy femije, Dritën dhe Klitin; vëllaun, Gencin, si dhe shume 
nipa e mbesa. 

Federata Panshqiptare e Amerikes VATRA shpreh ngushëllimet me të thella familjes dhe përjete 
qofte kujtimi i ketij heroi te kombit shqiptar 

Fotot:  

1. Muharrem Bajraktari dhe Esat Bajraktari dale në Greqi në vitin 1949 

2. Mithat Gashi, Esat Bajraktari, Uran Butka dhe Genci Bajraktari ne New Jersey Nentor 2015 
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PER SHKAK TE VIRUSIT NDRYSHOHEN RREGULLAT PER TE 
UDHETUAR NE SHBA  

12 JANAR 2021 
WASHINGTON DC 
 

Duke filluar nga 26 janari, nëse udhëtoni me avion nga një 
vend tjetër drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju 
duhet të paraqisni një rezultat negativ testi COVID-19 ose 
prova që e keni kaluar COVID-19 përpara se të udhëtoni.  
 
Ky rregull përfshin  të gjithë personat të moshës më të 
madhe se 2 vjec dhe jo vetëm ata që vijnë me viza në 
SHBA por dhe ata që janë shtetas amerikanë apo ata që 
janë emigrantë të përhershëm në SHBA ( Green Card 

Holders) dhe udhetojnë drejt SHBA-së nga vende të tjera.  Ky rregull është vetëm për ata që 
udhëtojnë me avion drejt SHBA-së . Kompanitë e fluturimit konfirmojnë testin negativ përpara se 
pasagjerët të hypin në avion.  
 
Sipas udhëzimeve të Qëndërs Për Ndalimin e Sëmundjeve dhe Kontrollin e Tyre (CDC) pasi keni 
udhëtuar dhe arritur në SHBA kërkohet :  
 

 Të bësh Testin e COVID -19 3-5 ditë pas udhëtimit dhe qëndroni në shtëpi 7 ditë pas udhëtimit 
 Dhe sikur të keni dalë negativ pas tëstit qëndroni 7 ditë pas udhëtimit 
 Nqs testoni pozitiv isoloni veten të mbroni veten dhe të tjerët nga infektimi 
 Nqs nuk testoheni qëndroni në shtëpi për 10 ditë dhe qëndroni larg njerëzve të pakten për 14 ditë nqs 

testohesh apo jo 
 
 
NQS avioni drejt SHBA-se vonohet dhe kalon 3 ditë limit për testin pasagjerët duhet te testohen 
prapë përpara se të hypin në avion  
 
Ky rregull nuk aplikohet tek ata që duan të largohen nga SHBA megjithatë duhen të keni të qarta 
kërkesat e vendi që udhëtoni nëse është e nevojshme të bëni testin apo jo  
 
Për më shumë detaje klikoni këtu: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-
international-air-travelers.html?fbclid=IwAR38m4nwp6Q6L7n4u-
m8BnSdWPM8tCGqLAo12nM02UEKdNzKSyOskf6Jutw 
 
Ose - https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/UK-Airline-Testing-Order_CLEAN-R3-signed-12252020-
encrypted.pdf 
 
Gjithashtu duke filluar nga data 22 Janar 2021 më urdhër ekzekutiv të Presidentit Biden të gjitha 
deportimet e imigrantëve të paligjëshëm në SHBA janë ndaluar për një periudhë 100 ditëshe.   
 
Memorandumi i detajuar  Departamentit të Homeland Security në lidhje më këtë urdher gjendet tek : 
 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0120_enforcement-memo_signed.pdf 
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NE KUJTIM TE MANDELES SHQIPTARE PJETER ARBNORI 
 
Z.Agron Tufa 

Ne kujtim te shkrimitarit, politikanit, mesuesit dhe Mandeles kunder 
komunizmit enverian Pjeter Arbnori . Nderkohe studjuesi, shkrimatari poet 
dhe ish Drejtori i Insistutit te Krimeve te Komunizmit ne Shqiperi Z. Agron 
Tufa shprehej keshtu per Pjeter Arbnorin ne nje artikull me titull " Pjeter 
Arbnori - Shkrimtar botuar me 14 Shtator 2020 tek VOAL -  
https://www.voal.ch/pjeter-arbnori-shkrimtar-nga-agron-tufa/ 
 
"Kur bie fjala për Pjetër Arbnorin shpesh mendoj, se ky njeri i paqtë, 
këmbëngulës, i pathyeshëm e durimtar u largua nga kjo jetë me një farë 

pengu: të qenët e tij Shkrimtar, pikërisht Shkrimtar me germë të madhe. Askush nuk u mor kurrë 
seriozitetin me këtë anë të personalitetit të tij. As ai vetë (në kuptimin e përhapjes së veprës së tij). 
Nuk e morën seriozisht ata që duhet dhe mund ta merrnin, për një shkak banal e të pafalshëm: nuk e 
lexuan fare! 
 
Përveç disa parathënieve të zbehta, ndonjë recensioni sipërfaqësor, apo shënimi gazete, vepra që 
botoi Arbnori, e tëra në të gjallë të tij, nuk u lexua si duhet, nuk u shpërnda, nuk u studiua 
profesionalisht, me një përjashtim të vetëm – libërthin e profesorit të “La Sapienzas”, Giuseppe 
Gradilone me titullin “Pjetër Arbnori – shkrimtar. 
 
Korpusi realist i veprës së Arbnorit si faktografi letrare është shumë i rëndësishëm për letërsinë 
shqipe të pas luftës së Dytë Botërore, për shkakun e njohur të mungesës katastrofike të këtij 
formacioni shkrimor. Po, ne kemi pasur “realizëm socialst”, po jo realizëm. Me përjashtim të ndonjë 
elementi tek-tuk te ndonjë, ne nuk kemi shkrimtarë apo shkrim realist. Vepra romanore e Pjetër 
Arbnorit mbush një boshllëk të madh letrar të pas vitit ’60 në një model të shkrimit realist. Dhe 
realizmi është faza e pjekurisë së një letërsie"  
 
 
Veprat e Pjeter Arbnorit 
"Kur Dynden Vikingët" Novelë- 1992 
"Mugujt E Mesjetës" Roman - 1993 
"Bukuroshja Me Hijen" Novelë - 1994 
"E Bardha Dhe E Zeza" Roman - 1995 
"E Panjohura" - Vdekja E "Gebelsit" Novela, 1996 
"Shtëpia E Mbetur Përgjysmë"- Roman 1997  
"Vorbulla"- Roman, 1997 
"Letër Nga Burgu" 
"Nga Jeta Në Burgjet Komuniste", Studime Historike 1992 
"Brajtoni, Një Vetëtimë E Largët", Roman 2000 
"Lufta Për Të Mbetur Njeri" - Intervista 1990-2000 
"Andre Morua, Historia E Anglisë", përkthim 1996 
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LIBRI I TEODOR KEKOS PERKTHEHET NE GJUHEN ANGLEZE 
 

 
Zj. Doriana  Molla që jeton në New York sjell për herë të parë në gjuhën 
angleze me shpenzimet e saj financiare  librin me tregime  Prosituta të 
shkrimtarit publicistit Teodor Keko .  Zj. Doriana Molla punon prej më shumë se 
10 vjetësh si Drejtoreshë për Concord, një prej kompanive muzikore publikuese 
më prestigjoze në Amërike. Ajo ka mbaruar studimet e larta në Hunter College 
dhe Masterin për Marrëdhënie Ndërkombetare në The New School në New 
York.  
 
Doriana është e apasionuar rreth arteve në përgjithësi – letërsisë, artëve vizive, 
muzikës, filmit, teatrit, kërcimit – cdo zhanër që reflekton fuqinë krijuese të 

njeriut në përpjekje të pandërprerë për t’i dhënë vlerë dhë shije jetës. Me këtë mision ajo ka 
bashkëpunuar për krijimin e VSW ArtHouse Corp, një kompani jo fitimpruresë në New York qe synon 
të promovojë artiste të fushave të ndryshme, nga cdo cep i botës dhe në cdo fazë të karrierës së tyre. 
HocTok është gazeta onlinë ku publikohen intervista, projekte, bashkëpunime të artistëve pjesmarrës. 
 
Zj Doriana flet më shumë pasion për projektin e saj më te fundit, përkthimin në Anglisht të librit me 
tregime të shkurtra të një prej shkrimtarëve  të shquar shqiptar, Teodor Keko. Ky është libri i parë i 
Kekos i perkthyer në Anglisht dhe mund te blihet ne amazon në versionin e printuar. 
 
Në analizen e saj ajo thekson se : “Teodor Keko, i biri i kinematografeve të shquar shqiptarë, Endri 
dhe Xhanfise Keko, lindi në Tiranë në vitin 1958. Ai mbaroi studimet e larta për Gjuhën Shqipe dhe 
Letërsi në Universitetin e Tiranes në vitin 1983. Gjatë gjithë veprimtarise së tij si shkrimtar i 6 
botimeve me poezi dhe 12 librave në prozë, si gazetar (ai ishte nje nga bashkethemeluesit e Liges se 
Pavarur te Gazetarëve dhe seksionit shqiptar te Shoqates së Gazetarëve Europianë) dhe politikan 
(Teodori ishte një nga Deputetët e parë të Partisë Demokratike prej vitit 1992 – 1996)  
 
Teodor Keko u dallua për shpiritn e tij te lire dhe perkrahjen për lirinë e fjalës dhe të të shprehurit. 
Teodori ishte ndër intektualët e parë që mbështeti levizjet studentore të viteve ‘90 per permbysjen e 
regjimit komunist dhe krijimin e sistemit politik demokratik ne Shqiperi. Ai nuk rreshti asnje dite se 
“luftuari”, perkrah bashkepunetoreve te tjere, per demokratizimin e shoqerise shqiptare ne cdo fushe 
te jetes. Teodori u nda nga jeta ne 2002 po krijimtaria e tij vazhdon te terheq lexues te rinj. Ai la pas 
bashkeshorten dhe dy djemte; nje lum veprash te botura dhe nje fryme perparimi ne ide dhe veprime 
qe edhe sot sherben si energji per dite me te mira per te gjithe shoqerine shqiptare, brenda dhe 
jashte kufinjeve.  
 
Te 17 historite, te gjitha te perkthyera per here te pare ne Anglisht, pasqyrojne me se miri shpirtin e 
lire te autorit. Personazhet e tij jane personazhe te jetes se perditshme qe perpiqen ne cdo menyre 
per t’i mbijetuar padrejtesive, paragjykimeve te shoqerise dhe per te gjetur te verteten qe ndihmon jo 
vetem ata por edhe brezat me pas duke nxjerre mesime nga gabimet. Cdo pjese permban edhe 
momente humori dhe mbi te gjitha ofrojne rreze drite aq te kerkuara per te mbajtur shpresen gjalle 
dhe vemendjen e lexuesit gjithashtu” 
 
Ju mund te kontaktoni Zj Doriana Molla tek : : info@hoctok.com  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


