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             BULETINI ELEKTRONIK INFORMATIV 

       

                                 
KRISTO KIRKA                         FAIK KONICA                                   FAN S. NOLI 
 

 
 
Website i Federates Pan Shqiptare te 
Amerikes VATRA eshte 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 

 

Perfaqesuesi I Partise Republikane ne 
asamblene e shtetiti te Florides Ardian Zika( nga 
Kosova) , qe perfaqeson Land O’ Lakes ne 
Florida ka propuzuar nje ligj ku viktimat e 
idelogjise komuniste te tregojne ne menyre 
direkte tmerret e ideologjise komuniste ne 
shkollat publike te Shtetit te Florides. Sipas tij 
librat per tmerret e Komunizmit nuk jane te 
mjaftushme. n Jugosllav.  Historia provoi qe ata 
kishin te drejte. 

https://m.orlandoweekly.com/Blogs/archives/202
1/03/07/florida-gop-wants-public-schools-to-
teach-the-horrors-of-communist-and-socialist- 

 

 
 
Ne diten nderkombetare te gruas 
kujtojme Nexhmije Zaimi qe erdhi nga 
Libohova ne SHBA – Nga vajza e nje 
vendi te vogel tek shkrimtarja me librin 
me te shitur ne SHBA me 1938 tek nje 
gazetaret e para femra qe raportonin nga 
Lindja e Mesme ne vitet 50. I njohur nga 
komuniteti shqiptare ne New York i asaj 
kohe si Zonja e Pare e Shqiperise. 
 
https://federatapanshqiptarevatra.com/20
21/03/nexhime-zaimi-vajza-e-shqiponjes/ 
 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

PERFAQESUESI I PARTISE 
REPUBLIKANE NE ASAMBLENE E 

SHTETIT TE FLORIDES PROPOZON 
NJE PROJEKT LIGJ PER MESISMIN 

E KRIMEVE TE KOMOUNIZIMIT 

 

NEXHIME ZAIMI – VAJZA E 
SHQIPONJES 
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MBLEDHJA E KESHILLIT DREJTUES SE FEDERATES PAN-

SHQIPTARE TE AMERIKES VATRA 6 DHE 13 MARS 2021 
 
 

Këshilli Drejtues i VATRES ka diskutar në 2 mbledhjet ë fundit të tij rrugën për 
ceshtjen gjyqësore kundër Degës së VATRES në Washington DC dhe emrave te 
figurave kryesore të VATRES që i kanë shërbyer dhe i shërbejnë VATRES për më 
shumë se 50 vjet.  

 
Sipas Gjykatës Federale te Distriktit të New York çështje numër Court Case SDNY 
21-875 –( Pan-Albanian Federation of America v. PanAlbanian Federation of DC ) 
të ashtuquajturit Federata Pan Shqiptare e Amerikes VATRA ka hedhur në gjyq 
Federeatën Pan Shqiptare VATRA Dega Washington DC që është ne sherbim te 

VATRES prej 10 vitesh 
 
Sic dihet ne  këtë çështje gjyqësore janë përfshirë emrat e Kryetarit të Federatës PanShqiptare të 
Amerikës VATRA Z. Ahmet Xhafo i dalë nga kuvendi i VATRES me 31 Tetor 2020 i cili i ka sherbyer 
VATRES dhe vazhdon i sherben për më shumë se 5 dekada, ish kryetari i Federatës PanShqiptare të 
Amerikës VATRA Dr. Gjon Buçaj që i ka shërbyer dhe i shërben VATRES për shumë se 50 vjet, 
Kryetari i Degës së VATRES Washington DC që i shërben VATRES per gati 2 dekada, si dhe Dr. 
Nexhat Kaliçi, kryetar i degës së Newburgh, dhe drejtuesi i Fondacionit te VATRA Inc qe i shërben 
VATRES per 30 vjet 
 
Dega e Washington DC eshte dega me e vjeter e VATRES qe pas rivatilizimit te VATRES dhe i 
sherben VATRES per nje dekade dhe eshte dega e pare ne historine e VATRES ne kryeqytetin 
amerikan. Dega e VATRES ne Washington DC dhe puna e madhe e anetareve te saj ka bere te 
mundur te jete nje ure e rendesishme mes VATRES dhe organizatave qeveritare dhe joqeveritare ne 
Washington DC. Aktivitiet e kesaj dege  kane vene ne dukje vlerat historike te kombit shqiptar si dhe 
krimet e bera ndaj kombit shqiptar ne Kosove nga barbarite serbe  si dhe ato komunizmi ne Shqiperi.  
 
Kjo është hera e parë në historinë 109 vjeçare të VATRES që ndodh nje çështje e tillë gjyqesore 
brenda VATRES. Këshilli Drejtues i VATRES vendosi unanimisht ne mbledhjen e  20 shkurt 2021 që 
t'i kundërshtojë akuzat e pabaza duke ndjekur rrugët ligjore që sa më shpejt të dalë në pah e vërteta 
nëpërmjet ligjit. 
 
Në mbledhjet e fundit të tij Këshilli Drejtues arriti të grumbollojë në mënyrë vullnetare fondet fillestare 
financiare për këtë ceshtje gjyqësore si dhe i dorëzoi ekipit ligjor mbrojtës dokumentat e nevojshme 
për këtë ceshjte. Këshilli Drejtues është i vendosur të vazhdojë me këtë ceshtje gjyqësore  deri në 
fund që në këtë mënyrë të dali e verteta në lidhjë me grupin e njerzëve të cilët e kanë futur VATREN 
në një rrugë ligjore shumë të kushtueshme për këtë organizatë gjë që nuk ka ndodhur kurrë në gjithë 
historinë e saj.  Në vend këto fonde të grumbullura nga vullneti i atyre që duan të mbrojnë VATREN 
të shkojnë për ceshtje të kombit shqiptar shkojnë në ceshtje gjyqësore.  
 
Keshilli Drejtues ka approvuar gjithashtu vazhdimin e fushates per mbledhjen e fondeve financiare 
per ceshtjen ligjore te krijuar si dhe ka aprovuar shume vendime ne lidhje me punen e Federates Pan 
Shqiptare te Amerikes VATRA  
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DEKLARATE E PERBASHKET E FEDRATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES 

VATRA – DIASPORA PER SHQIPERINE E LIRE – QENDRESA QYTETARE 
DERGUAR ORGANIZATAVE NDERKOMBETARE NE SHBA EUROPE DHE 

KANADA 
 

The revival and rehabilitation of communist tendencies and ideologies and the 
subsequent promotion into lawmaking decision bodies and government of individuals 
with inappropriate or dubious backgrounds 
 
To ensure a proper future, the foundations of a healthy democracy and its sustainability must be 
adequately upheld. An important factor in this regard falls on all  political parties to present to the 
public running candidates who are of the highest standing in society.  
It is of very grave concern to us to see a blatant disregard of this basic standard by political parties in 
Albania. 
 
We express a deep regret and shock that individuals with dubious backgrounds or openly expressing 
views favorable to communism ideology  have been promoted and found their way into the lists of 
official candidates up for election in the upcoming electoral process to be held on April 25th, 2021. 
Much of the Albanian public was shocked by the views expressed on television by the leading 
candidate running on behalf of the Socialist Party of Albania in Tirana (the most important electoral 
zone in the country). Ms. Lulieta Bozo, a communist era academic, openly expressed on television 
political debate  that, on balance, communism, and Albanian dictator Enver Hoxha  had more 
positives than negatives, thus relativizing the responsibility of that system for the consequences of the 
country's poverty and the crimes committed against the population and violation of human rights  in 
the context of the class war. She even furthered her argument by resurfacing and treating a success 
story as one of the most regressive and economically destructive acts that Albania ever undertook 
under communism, the abolition of private ownership of land. 
 
By praising communism and the Albanian communist  dictator Enver Hoxha, this candidate stands 
against the core values of the European Union and deeply offends the suffering of the Albanian 
people under that brutal regime. Ideologically motivated punishments and violations of basic human 
rights were manifested extremely harshly in Albania during communism: 
 

- Over 50000 people and their families were interned and sent to labor camps,  
- over 43000 were imprisoned for political reasons.  
- over 6000 people were sentenced to death and executed, many without trial. 
- 45 years of brutal total isolations of 3 million Albanians from the rest of the world 
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- Destruction of the religion’s rights and practices by closing and destroying 2, 1 69 religious 
buildings and killing and by executing or sending to labor camps more than 200 clergymen.  

- The theft and destruction of private property collapsed the Albanian economy by turning 
Albania into the poorest country in Europe. 

-  
In addition to the above, this candidate stands openly in disregard and against at least two resolutions 
enacted by the very Parliament where she aims to be a member of. Specifically, Resolution Number 
11*, approved on October 30th, 2006 “For The Punishment of Crimes Committed During the 
Communist Regime in Albania” where, among others, it states that: 
 “The totalitarian and communist regime of Enver Hoxha and his entourage who ruled Albania after 
WWII and up to 1990, was characterized by massive violation of human rights including individual 
and collective murders, with and without trial, death in forced labor camps, death because of hunger, 
torture, expulsion, slave labor, physical and psychological terror, genocide due to political background 
or inheritance, violation of conscientious freedoms like freedom of thought, freedom of expression, 
freedom of press, freedom of religion and lack of political pluralism” (Part 2, Resolute 11, 2006) 
 
Another resolution also worth mentioning is that of 2016 for the punishment of crimes of communism 
against the clergy.  Most importantly there is a blatant disregard for European efforts in fighting 
communism. Resolutions and other actions taken by the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe in 1996, 2006, 2009 and 2019 and well as the Prague Declaration of 2008 “on European 
Conscience and Communism” completely forbid this kind of behavior and rhetoric, especially when it 
is coming from a front row politician. 
 
Although this discussion only focuses on one candidate, there are other examples of communist era 
politicians still holding high office in the current government or legislative body. One such example is 
Mr. Gramoz Ruci, the current Speaker of the Albanian Parliament, who was the last communist 
Minister of Internal Affairs and the one signing the order to use firearms against protestors in 1991, 
which followed by the killing of 4 young men during protests in Shkodra**. The Ministry of Interior 
Affairs was primary institution responsible for carrying out much of the persecution and violence 
during communism described earlier. Today, in a baffling truth, it is estimated that this institution still 
employs over 100 individuals that were members of the secret service or secret police during the 
communist regime. 
 
In light of the above, Diaspora Për Shqipërinë e Lirë (Diaspora for a Free Albania), The Pan Albanian 
Federation of America  VATRA (The Hearth) and Qëndresa Qytetare (Civil Resistance) have decided 
to jointly reach out to you for assistance in pressuring the Political Parties in Albania to react 
accordingly and remove these candidates from their lists.  
 
In addition, we intend to strongly engage toward a complete de-communism  process in Albania to 
mirror what was successfully done in other countries in Europe. 
We cordially ask for a meeting with you or your representative to discuss our efforts toward this. 
 
We truly believe that our country deserves better than this and steps are required to bring our politics 
in line with European expectations. 
 
https://www.diasporaofalbania.com/                                  https://federatapanshqiptarevevatra.com/                                                http://qq.com.al 
 
 
References 
*http://www.ikub.al/LIGJE_CATEGORY2/18/01/23/REZOLUTe-PeR-DeNIMIN-E-KRIMEVE-Te-KOMUNIZMIT-NDAJ-KLERIT-SI-DHE-MIReNJOHJEN-E-VE-0066.aspx 
**https://www.balkanweb.com/dokumenti-masakra-e-2-prillit-91-zbulohet-urdhri-i-gramoz-rucit-qitesit/ 
How Albania Became the World’s First Atheist Country- https://balkaninsight.com/2019/08/28/how-albania-became-the-worlds-first-atheist-country/ 
From Shortage Economy to Second Economy: An Historical Ethnography of Rural Life in Communist Albania f King, R. and Vullnetari, J. (2016) From shortage economy to 
second economy: An historical ethnography of rural life in communist Albania. Journal of Rural Studies 44: 198–207 [DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.02.010][accepted January 
2016; published online 24 February 2016];  
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FAIK KONICA NJE NGA SHTYLLAT ME TE FORTA TE KOMBIT 
SHQIPTAR 

 
 

"Faik Bej Konica ishte nje nga figurat me te medha shqiptare intellektuale te 
2 dekadave te para the shekullit 20 dhe padyshim eshte Shqiptari i pare qe 
konsiderohet europian i vertete" - Robert Elsie 
Olzheim / Eifel, Germany 2000 
 
Me 15 Mars 1875 lindi nje nga patriotet dhe nacionalistet me te medhenj te 
kombit Shqiptar Faik Bej Konica. Konica eshte jo vetem nje nga shtyllat 
kryesore qe mbrojten Shqiperine nga copetimi por eshte nje nga themeluesit 
e Federates PanShqiptare te Amerikes VATRA, kryeredaktori i Gazetes 
Dielli qe me 1909 dhe Kryetari i Federates PanShqiptare te Amerikes 
VATRA. Konica kishte nje edukimi dhe njohuri te manhiteshem.  
 
Ai studoi ne shkollen e Jezuiteve ne Shkoder qe hapi dyert e kultures 

perndimore Europiane, pastaj perfundoi shkollen e mesme ne Gallatasaraj Turqi ne Gjuhen 
Franceze, ne moshen 15 vjecare vajti ne Lisieux dhe Carcassonne France per edukim te avancuar 
dhe gjithashtu u rregjistruar ne Universitetin e Dijon ku u dimplomua filologij dhe gjuhe romantike. Me 
pas vajti ne Paris per te studiuar ne College De France ku studioi letersi frenge, latine dhe greke. Faik 
Konica fliste rrjedhshem 6 gjuhe te huaja : Greqisht, Turqisht, Anglisht, Frengjisht, Italisht dhe 
Gjermanisht. Ne vitin 1895 ai u konvertua ne fene Katolike ndersa me me 1896 krijoi ne Bruksel 
revisten Albanica.  
 
Nga 27 Shkurti deri me 6 Mars 1913 Konica organizoi Kongresin Shqiptar ne Trieste Itali. 
Faik Konica nje studiues, letrar, poet, gazetar dhe politikan gjithe jeten e tij ja kushtoi edukimit te 
kultures demokratike perndimore kombit shqiptar duke respektuar traditat e tij. Faik Konica mbetet nje 
nga koloset me te medhenj te kombit Shqiptar dhe theniet e tij jane te verteta dhe sot e kesaj dite. 
 
Megjithese i pare nga regjimi komunist enverian shqiptar si reaksionare dhe emri dhe puna e tij 
madhore per ceshtjen shqiptare  nuk u permend fare ne 45 vjet e komunizmit shqiptar, ai dhe vepra e 
e tij prape i rezistoi kohes dhe do te vazhdoje ti rezistoi ne vitet qe vijne. Ai mbet nje simbol i 
perhershem i vullnetit te se mires te kombit shqiptar.  
 
Ne kujtim te ketij njeriu te madh po sjellim disa nga te thenjet e tij nder vite qe vlejne shume dhe sot: 
 
Interviste me CBS Radio 1941 Washington DC 

 
----"Sharjet e kundërshtarit të nderojnë” 
 
----Të verbrit do të mbeten të verbër in sœcula sœculorum 
(gjer në fund të botës); edhe sikur t’u shtini perona në sy, 
ata prapë nuk do shohin kurrgjë. 
 
---Koha kur rrojmë është koha e reklamës, dhe nuk duhet 
të çuditemi kur shohim mediokrët e vëndit t’onë të hidhen 
përpara, dhe përpara, dhe përpara, duke mos bërë vënt 
përveç për shokë në shkallë (të caktuar) mëndore të tyre. 
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----“Patriotët” e aty-këtushëm janë duke e bërë qesharak patriotizmin me lloj-lloj maskarallëqesh e 
lloj-lloj teprimesh të shpëlara 
 
----Nuk mund të pretendosh të përfitosh nga tërë dobitë e lirisë, duke ruajtur njëkohësisht tërë 
privilegjet e tiranisë. Për të pasur institucione të lira, duhen luftuar mendimet nëpërmjet mendimeve 
 
----Të lehtësosh mjerimin e kundërshtarëve tanë është një veprim i meritueshëm. Të mbështetësh 
pretendimet e tyre politike është të bëhesh bashkëfajtor i një pabarazie. Të nxitësh lëvizjen tonë 
është të ndihmosh për një vepër nga më fisniket. 
 
-Të përpiqemi me të gjitha forcat tona të shërojmë shqiptarët nga dashuria për individët. Ata duhet të 
mësojnë të duan Shqipërinë – jo për t’i bërë qejfin këtij apo atij shqiptari" 
 
-Grekët kanë një armë të frikshme: pabesinë  
 
Dhe sa e vertete dhe reale vazhdon te jete sot pas 99 vjetesh : 
 
--- "Populli Shqiptar ka disa veti shume te mira ......por nje bande maskarenjsh, ryshfetcinjsh, hafijesh 
dhe dallaveraxhinjsh kane zene gjithe pozitat kyqe, ne politiken e vendit dhe eshte fare i pamundur ti 
shkulesh- 
 
---Sot jo vetem ne politike, por dhe ne ekonomi dhe deri ne diaspore. Shqiptaret nuk ndahen ne 
krishtere dhe muhamedane. Po ndahen ne dy ane: Ana e Kombetareve ne te cilen ka Shqiptare nga 
te gjitha besimet, dhe ana e zuzareve. 
 

 
 Faik Konica – Gjergj Pekmezi – Imzot Fan S. Noli Boston 1912 
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NE ECIM NËN RRUGËN E SHTRUAR NGA PARAARDHËSET TONA! 
Dr. Marietta Poshi 

Tampa Florida 
6 Mars 2021 
 

Muaji Mars është cilësuar si muaj i ndryshimeve për arsye të ndryshme, siç 
është ndërrimi i stinës së dimrit me atë të pranverës. Pranvera karakterizohet 
me lulëzimin dhe fillimin e jetës e cila na jep shpresë për të ardhmen. Një 
krahasim paralel me atë të femrës: e bukur, e brishtë, dhe po aq thelbësore në 
vazhdimin e jetës qoftë shoqëror apo familjar.  Muaji Mars është muaji historik i 
femrës gjatë së cilit festohen dhe celebrohen arrtitjet e femrave në fusha të 
ndryshme të jetës si në art, në shkencë, politikë, edukim, etj. 8 Marsi në vecanti 
është Dita Internaciaonale e Femrës. Kjo ditë përfshin privilegjin e të qënit 

femër pavarësisht arritjeve personale apo profesionale.  
 
Femrat që shohim dhe ndeshemi sot në Vitin 2021, është pasardhesja e një femre shumë ndryshe 
nga ajo e vitive, dekadave, apo dhe shekujve më parë. Shkollimi, lirija, apo dhe zgjedhja e partnerit 
nuk kanë qënë gjithmonë aq të zhdërvjellta si sot. Dhe kjo si rezulatat i kulturës, fesë, apo dhe 
politikës së vendit tonë.  
 
 Femrave ju është dashur të luftojnë për të fituar vendin e tyre në shoqëri, qoft për vete apo dhe për 
femrat e tjera që do vinin pas tyre. Prandaj femrat duhen celebruar gjithë vitin, pasi kontribimi i tyre 
nuk ndalon së dhëni gjithë kohës, madje as me vdekjen e tyre nuk ndalon.  Dedikimi i muajit Mars, na 
bën te reflektojmë mbi te shkuarën, dhe të jemi optimistë dhe krenarë për të ardhmen. Femrat kanë 
bërë një rrugëtim të gjatë për të qënë këtu ku janë sot, dhe e ardhmja mbetet akoma për të shpalosur 
potencialin e tyre. 
 
Janë dy femra nga e kaluara të cilat do doja që femra moderne Shqipëtare ti njihte dhe ti vlerësonte 
pasi kontribimi i tyre në avancimin e rolit të gruas në shoqëri, ju kushtoi shumë shtrenjtë, ju kushtoi 
jetën. Kush e paguan lirinë e tyre me jetë, do të thotë qe e ka vlerësuar atë më shumë se cdo gjë 
tjetër dhe lufta a tyre ka shërbyer si themel për të ngritur imazhin tonë sot.  
 
1. Sabiha Kasimati- Shkencëtarja e Parë Shqipëtare 

  
 
Sabiha Kasimati lindi më 15 Shator të vitit 1912 në Edirne. Sabiha ishte vajza e një mjeku Shqipëtar 
nga Libohova i cili praktikonte mjekësine në Turqi. Edhe pse e lindur jashtë Shqipërise, Sabiha u rrit 
me dashuri për Shqipërine.  
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Kur familja Kasimati u kthye në Shqipëri, ato u vendosën në qytetin e Korçës. Kjo bëri të mundur që 
Sabiha të ndiqte Liceun Francez të Korçës, një nga institucionet më prestigjoze të asaj kohe në 
Shqipëri. Të njëjtin institucion ndiqte dhe Enver Hoxha, diktatori i ardhshëm i Shqipërise, madje ai 
dhe Sabiha ishin shokë klase. 
 
Pas Liceut, Sabiha punoi për një kohë të shkurtër si mësuese e lendëve Edukate Morale dhe 
Frënghisht në Intitucionin Femëror të Korçës. Më pas punoi si mësuese biologjie ne shkollën 
Shqiptaro-Amerikane në Kavajë. Ambicjet për të arritur më shumë e shtynë Sabihen që në vitin 1936 
të fitojë një bursë për të ndjekur studimet universitare në Fakultetin e Shkencave Biologjike në Torino. 
Gjatë studimeve, Sabiha jo vetëm që u diplomua me maksimumin e mundshëm të pikëve, 30/30 cum 
laude,  por në vitin 1941 bëri të mundur dhe mbrojten e doktoraturës në Ihtiologji (degë e zoologjisë 
që merret me studimin e peshqve). Ekselenca e Sabihes bëri te mundur një ofertë pune si asistente 
në Universitetin e Torinos. Por dashuria për vendin e saj e shtyu ta refuzonte këtë rol dhe të kthehej 
në Shqipëri. 
 
Sabiha u kthye në Shqipëri dhe nisi të punoj në Institutin e Shkencave në Tirane. Gjatë një periudhe 
10 vjecare, ajo studio dhe bëri kërkime shkencore mbi peshqit pasi besonte që kërkime të tilla do 
kishin vlerë ekonomike dhe biologjike për Shqipërine. Studimet e Sabihes përfshinin zona nga liqeni i 
Butrintit deri në liqenjtë e Lurës, nga liqeni i Prespës deri në detin Jon dhe Adriatik, si dhe në lumenjtë 
më të rëndësishëm, duke regjistruar dhe përpunuar ndërkohë mijëra referenca bibliografike dhe 
fotografike, që do të kishin qenë një ndihmë e madhe jo vetëm për Shqipërinë por edhe për vendet 
fqinje ballkanike kufitare. 
 
Në një kohë kur vajzat martoheshin në një moshë të re, Sabiha i dedikohej shkencës. Ajo jetonte e 
vetme në një apartament në Tiranë dhe i pelqente hapësira personale edhe pse ishte e rrethuar nga 
shumë miq dhe mikesha intelektualë, me të cilët shpesh herë diskutonin tema akademike dhe 
shkencore. Sabiha njihej për tipin e saj të drejtpërdrejt. Sabiha ishte gati të publikonte veprën e saj 
voluminoze “Peshqit e Shqipërisë”, por nuk e arriti dot kurrë për shkak të ngjarjeve që vijuan në jetën 
e saj personale. 
 
 Vepra e saj u botua në vitin 1955 në emrin e një shkencëtari rus Anatoli Poliakov, dhe të dy 
studiuesve Shqipëtare fillestarë Ndoc Filipi e Ndoc Rakaj. 
Ndërkohë që Sabiha arrinte rritje profesionale, Shqipëria dërgohej drejt një sistemi të ashpër 
komunist me në krye ish shokun e klasës së Sabihes, Enver Hoxhën. Njerëzit intelektual shikoheshin 
si kërcënues të sistemit dhe dënoheshin me vdekje. Dënimi me vdekeje i profesorit të Sabihes, 
Salahudin Toto,  dhe internimi i mikeshës së saj, Musine Kokalari, bëri  që Sahina ti kërkonte një 
takim Enver Hoxhës. Në këtë takim Sahina e qortoi për vrasjet dhe persekutimin e intelektualëve, 
duke i thënë: “Ti po vret të gjithë intelektualët! Me çfarë ke ndërmend ta ndërtosh Shqipërinë 
me këpucarët dhe teneqexhinjtë?!” 
 
Sabiha e disaprovonte regjimin komunist dhe nuk e fshehu kurrë një gjë të tillë. Regjimit komunist ju 
dha mundësia e duhur për të eliminuar Sabihen kur në vitin 1951, në oborrin e ambasadës Ruse në 
Tiranë, plasi një bombë e cila bëri dëme materiale, si thyerjen e xhamave. Regjimi komunist urdhëroi 
arrestimin e 100 qytetarëve të implikuar me atentatin. Midis tyre dhe Sabiha Kasimati. Sabiha i mohoi 
të gjitha aktakuzat që u hodhën mbi të, por kjo nuk dha asnjë rezultat për lirimin e saj.  
Sabiha Kasimati, u dënua pa gjyq, nën akuzën “Agjitacion dhe Propagandë”. Sabiha ishte e vetmja 
femër midis 23 vetave që u egzekutuan me 26 shkurt 1951.  Por Sabiha nuk vdiq nga plumbi si të 
tjerët. Ajo u mbyt me krahë tek ulerintë atë natë dhe shihte të tjerët si pushkatoheshin. Ulërimat e saj 
u dëgjuan nga banorët e zonës përreth deri sa ajo dha frymën e fundit. Trupi i saj dhe të 22 
pushkatuarve të asaj nate u hodhën në një gropë e cila ishte hapur ditë më parë. Sabiha Kasimati 
vdiq më 26 Shkurt 1951.  
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2. Marie Tuçi- Mesuese- Teologe/Luftëtare për Lirinë e Fese Kundër Regjimit Komunist 
 
Marie Tuçi lindi më 12 Mars  te vitit 1928 në fshatin Ndërfushaz te 
Mirditës. Ajo ndoqi studiment në Shkollen e Mesme të Motrave 
Stigmatine në Shkodër. Pas shkollimit, Marie Tuci u bë mësuese 
në Internatin e Oroshit. Ajo doli hapur kundër regjimit komunist në 
mbrojte të së drejtës së saj për të besuar lirisht ne vitin 1946.  
 
Marie Tuçi është e vetmja grua që renditet mes 40 martirëve të 
parë të Kishës Katolike Shqiptare.Teksa Marie Tuci priste ti 
bashkohej urdhërit të motrave stigmatine si murgeshë, ajo 

arrstohet. Arrestimi i saj u ndoq me trotura nga më të tmershmet ku protagonist bëhej dhe vet shefi i 
hetuesisë së asaj kohe.  
Ndër të tjera, Marie Tucin e zhevshën lakuriq, e mbyllën në një thes bashkë me një mace të egër dhe 
vazhdimisht e goditën me sende te forta. Marie Tuci vdiq në spitalin e Shkodres më 20 Shtator të vitit 
1950 si pasojë e dhunës fizike dhe psikologjike që u ushtrua ndaj saj. 
Dhuna barbare që u perdor ndaj Marie Tucit, frymëzoi dhe poezine e Meti Fidanit: 
 
”Po vdes nanë, sot po vdes”. 
 
Nan’ e dashtun, sot po vdes 
më kan futur, në një thes 
lakuriq, tok me një mace 
më kan mbyll, në thes linace 
 
N’burg të Shkodrës, po m’del shpirti 
po ma merr nan, shef Seiti 
jashtë thesit, shqip po flasin 
më shqelmojn’, e më godasin 
ligësia, nuk ka ngjyrë 
shqelm në bark, shqelm në fytyrë 
 
Po vdes nanë, sot po vdes 
një lëmsh gjaku, brenda n’ thes 
nuk ka vend imagjinata 
kriminel, shpirtzinj si nata 
më kan ça, bark e zorrë 
hajde nan, e ver’ një dorë 
 
Mbaju nan’, mbaju burneshë 
më sill teshat, e m’vish murgeshë 
mos qaj nan, jam bij Mirdite 
s’na kan mposht, tash ndër vite 
as dhe shkau, as dhe turku 
as Enveri, as dhe burgu 
as bollshik, e as titista 
as hetues, as komunista 
 
Po vdes nanë, moj un’ e zeza 
shko më sill, një palë ndresa 
njëzet e dy, sapo kam mbush 
nuk du’ nan’, me m’qa kurkush 
 
as n’ Orrosh, e as Ndërfush 
as në bjeshkë, atje thellë 
as në Fan, e as në Kthellë 
as n’Kurbnesh, e as n’ Selitë 
as kurkund, nëpër Mirditë Zoti nan, ka pat’ mëshirë 
më ka dërgu, të vdes e lirë 
më sill ndresat, po të pres 
po vdes nanë, sot po vdes. 
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KUR SYTË E MBYLLUR FLASIN 
 

Intervistoi Zamira Rubjeka 
Clearwater Florida 
7 Mars 2021 

 
Pse janë këto portrete femrash me sy mbyllur? Kjo pyetje lindi që në momentin e 
parë që pashë pikturat e Saranda Xhemajlit në rrjetet sociale. Ndalem disa çaste 
më gjatë me admirim dhe kureshtje për vajzën në portret. Per një moment i mbyll 
dhe unë sytë për të ndjerë te njëjtën sensacion. Imagjinoj nëmendjen time këto 
portrete dhe patritur udhëtoj mbrapsht ne kohë.  
 
Ajo që të tërheq vëmendjen janë kostumet shumëngjyrëshe dhe stolitë prej ari 
dhe argjendi që të kujtojnë veshjet mesjetare me ndikime bizantine dhe orientale 
duke më berë të perjetojë këto kohëra antike dhe të lashta.  Normalisht në 
portrete dua te shikoj sytësepse të gjithë e dimë që syri është dritarja e shpirtit të 

njeriut ku mund të shikosh shumë gjera, dhimbjen, pasionin, dashurinë, lumturinë dhe qetesinë 
shpirtërore të dikujt.  
 
Por në këto portrete edhe pse sytë janë të mbyllur përmbajnë mesazhe dhe  përçojnë emocione. Në 
moment më erdhën në mendje sakrificat e nënave dhe grave shqipëtare. Këto nena që pranojnë të 
humbin veten dhe lumturinë e tyre personale për lumturinë e fëmijve dhe familjeve të tyre. Mahnitem 
me forcën e tyre te brendshme, sa e thellë dhe misterioze ështe bota shpirtërore e gruas shqipëtare. 
Përfytyroj Teutën, Donikën, Rozafën, Argjironë, Doruntinën, Shote Galicën, Urani Rumbo, Mother 
Teresa e shume gra shqipëtare duke perfshirë te gjitha nënat që kanë qenë dhe janë mishërim i 
dashurise dhe sakrifices. 
 

 
 
Shpeshherë vetëm presenca e tyre  hyjnore dhe ekzotike është mëse mjaftueshme. 
E frymëzuar nga këto piktura magjike, kontaktova Sarandën për mësuar më shumë për pasionin e saj 
në fushën e artit. Saranda po aq e bukur sa edhe emri i saj, paraqet talentin dhe punimet e saj 
elegante në disa rrjete sociale.  
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Ajo përqendrohet më shumë në portrete vajzash, fëmijesh dhe të 
heronjve apo figurave kombëtare.  Saranda ka lindur dhe është rritur 
në Vitia të Kosovës.  
 
Ajo ka mbaruar shkollën e mesme për Matematikë dhe  Informatikë 
në vendlindjen e saj, dhe me pas ka studiuar në Akademinë e Arteve 
të Bukura në Universitetin e Prishtinës për pikturë.  
Saranda është një vajze e bukur shqipëtare, një artiste modeste me 
një botë te pasur shpirtërore që me talentin e saj na ka prekur me 
këto perla.  
 
Saranda ndan me ne mendimet dhe opinionet e saj ndaj artit dhe 

mesazhe për artdashësit dhe grate shqiptare.  
 
 
Cfarë mendon ti, si arti juaj influencon dhe prek jeten e tjetrit? 
 
Saranda: Arti është jeta ime, arti im pasqyron botën që unë perceptoj dhe të gjitha gjërat që ndikojnë 
në mënyrën sesi jam. Pikturat e mia kanë kuptime personale, unë shprehem në mënyrë figurative, 
duke eksploruar imazhe,ngjyra, teknika dhe linja të ndryshme, prandaj pasqyrimi i botës reale përmes 
artit dhe përceptimi i tij nga njerëzit mendoj që ka ndikim të drejtëpërdrejtë edhe në jetën e secilit 
njeri, gjë që mendoj se ky është efekti i artit tim. 
 
Kur e ke filluar artin, cfare të inspiron? 
 
Saranda: Gjithmonë e kam dashur artin, por kur fillova studimet dhe gjatë studimeve u përqendrova 
gjithnjë e më shumë në art në përmbajtjen dhe mesazhin e tij, dhe kjo më bëri më të pasionuar në 
pikturën dhe artin në përgjithësi. Kur nuk pikturoj ndjehem më pak në kontakt me vetentime, prandaj 
pikturoj sepse kam nevojë edhe për vetentime.,Nuk ka përvojë ose ngjarje frymëzuese që më shtyne 
të pikturoj, prandaj nevoja ime për ta bërë këtë, është ajo që më bënë të pikturoj. 
 
Cfare keni pikturuar herën e parë ? 
 
Saranda: Gjithmonë me kanë tërhequr portretet,dhe në të shumtën  e vizatimeve që kam bërë kanë 
qenë kryesishtë portrete të familjarëve të mi. 
 
Cfare të tërheq më shumë të vendosësh në punimet e juaja? 
 
Saranda: Me pelqen arti figurative sidomos pjesa e portreteve,ne pikturat e mija mbizoterojne 
kryesishtfemrat,heronje te ndryshem dhe portrete te femijeve 
 
Cilat janë qëllimet e karrierës tënde të pikturës ? 
 
Saranda: Unë mendoj se mënyra më e mirë e planifikimitpër të ardhmen, është të përfitosh sa më 
shumë nga e tashmja. 
 
 Keni ndonjë pasion tjeter? 
  
Saranda: Arti më përmbush mjaftë dhe në të shumtën  e kohes merrem me pikturën pra pikturoj, 
ndërsa pjesëntjetër të kohës e kaloj duke hulumtuar për  artin, duke pa art dhe duke shfletuar ndonje 
libër. 
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Cfare mesazhi i përcjellë publikut me vajzat me sy të mbyllura? 
  
Saranda: Ideja për femren Shqiptare ka filluar natyrshëmme foton time në veshje kombëtare, pastaj 
kam dashtë me zhvillu si koncept ku permes tyre shfaqet arti, kultura, tradita dhe historia jonë e 
shqiptareve  Pjesa e portretit me sy mbyllur ka fillu si përshkim i  gjendjes emocionale të femrës e cila 
edhe pse me sy mbyllur, ato flasin dhe përqojnë mesazhe dhe kështu përfaqësojnë fuqinë e tyre. 
 
Cfarë mesazhi keni për vajzat dhe gratë shqiptarekudo në botë ? 
 
Saranda: Të gjitha femrat shqiptare kudo që janë, duhet të jenë vetëvetja dhe të bartin mesazhe 
pozitive për vetendhe kombin e tyre, të angazhohen për ngritje profesionaledhe për pavarësinë e tyre 
jetësore . 
 

 
 
Jemi krenare për vajza si Saranda qe me talentin dhe artin sjell origjinalitet, pozivitet dhe nje 
frymezim për te gjitha femrat shqiptare sidomos për  grate dhe vajzat shqiptare në Diaspore.  
Suksese të mëtejshme Saranda dhe faleminderit që mban gjallë këto thesare kombëtare. 
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NDAHET NGA JETA HAXHI HAZIZ GASHI PËRFAQËSUESI TIPIK I 
BREZIT TË MARTIRIZUEM NËN DIKTATURËN KOMUNISTE, 

 
Neritan Kolgjini 
New Jersey  
8 Mars 2021 
 
Haxhi Gashi (1934-2021) 

Mbas nji stërmundimi të gjatë, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, 
të shkaktueme prej Alzheimer's/dementia, ai mori frymë për herë të 
fundit në orën 11.15 P.M. të datës 7 mars 2021, në nji spital në 
Rockland County, New York. 
 
Ishte 86 vjeç, prej të cilave 42 i kishte kalue nën diktaturën komuniste.  
Me këtë diagnozë kishte vite që vuente, por dy vitet e fundit, shëndeti i 
tij u dobësue shumë, edhe për shkak të humbjes së kujtesës. 
Përgjatë kësaj kohe, ai asht trajtue në shtëpi, i rrethuem me 
përkujdesjet e bashkëshortes dhe të resë, e gjithashtu edhe të djemve, 
nipave, mbesave të brezit të afërt, të cilëve u kërkoj ndjesë që nuk po 
ua përmend emnin. Nuk pati nevojë me u shtrue në spital, përveç ndonji 
rasti të rrallë për kryemjen e kontrolleve mjekësore. I ushqyem me 

dashuninë njerëzore të familjarëve, ai mundi me i rezistue sëmundjes për nji kohë bukur të gjatë, 
saqë dukej sikur do t’i mbijetonte edhe vetë vdekjes. 
 
Por paracaktimit të fatit nuk i shpëton askush. Kështu, edhe ky shpirt i paqtë, ma në fund mbylli sytë e 
u largue kësaj bote, tue lanë mbrapa nji boshllëk të pariparueshëm. 
Për ne, ai ishte Lala Haxhi, nji ikonë e mirësisë njerëzore, nji erudit, nji enciklopedi e gjallë. 
Kohët e fundit vuejti fizikisht për shkak të sëmundjes, e cila kishte goditë fort edhe trunin e tij e 
sistemin nervor. Tashma ai nuk ishte në gjendje me krye as nevojat fiziologjike, nuk mundej me 
ngranë ushqim, madje as ujë nuk mundej me pi, pa rrezikue me u mbytë. 
Vetëm në këto kushte, familjarët u detyruen me e dërgue me urgjencë në spital në datë 15 shkurt 
2021. 
*** 
Megjithëse ishte nji njeri me strukturë fizike të imët, ai kishte nji energji të jashtëzakonshme dhe 
mundej me përballue fizikisht ecjen në distanca të gjata, për disa orë, pa u lodhë. Edhe pse nuk të 
jepte përshtypjen e nji njeriu të përgatitun fizikisht, - sepse ma shumë të dukej si nji profesor 
universiteti, sesa nji alpinist, - ai kishte në të vërtetë nji forcë të mahnitshme për staturën e tij trupore. 
Ajo që bante ma fort përshtypje te ky burrë, ishte qetësia tipike, toni karakteristik i zanit, e folmja e tij 
e shtruet dhe e kujdesshme, aura e tij që rrezantonte fisnikëri, dhe sidomos sytë e gjallë, që 
reflektonin një inteligjencë natyrale.  
Me ngrohtësinë që përcillte dhe sjelljen e tij të butë, të bante menjiherë për vete, sidomos ne fëmijët.  
*** 
Haxhi Gashi u lind në Nangë, Lumë, në 16 qershor 1934. Në moshën 6 vjeç mbeti jetim për shkak të 
vdekjes së nanës. Shkollimin e bani në Bicaj deri në moshën 11 vjeç, kur fati i tij do të merrte një 
kthesë të fortë. Në këtë kohë internohet familjarisht në kampin e shfarosjes së Beratit, për shkak të 
aktivitetit antikomunist të babës së tij, Haziz Agës, i cili ishte pjesë e grupeve të rezistencës 
antikomuniste në veri të vendit (1944-1946). Ai i mbijeton atj ferri në kampin e Beratit por i vdes i nipi, 
(djali i Ganiut, Lutfiu) dhe vajza e dajës, Kadishja, e bija e Prof. Miftar Spahisë. 
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Por persekutimi i familjes së Haziz Gashit, prej komunistëve kishte nisë para se me ardhë në pushtet 
kjo skotë barbare. Në shtator 1944, partizanët (banditët) e Brigadës V-të dogjën disa fshatna të 
Lumës, ndër to edhe Nangën. 
  
Shtëpitë e Haziz Gashit u dogjën qysh në fillim. Pasunia iu konfiskue: lopë, dhen, qé, kuaj, drithë, 
nozullime etj.. Çfarë mbeti, iu vu flaka. Ramadan Cena tregon për nji serb, në radhët e terroristëve 
komunistë me mbiemnin Mihajloviç që kishte qenë prezent kur u dogj shpija e Haziz Gashit, të 
drejtuem prej kriminelëve Shefqet Peçi e Ramiz Alia, - i cili paska rrëfye se: “më erdhi keq se si e 
dogjën nji shtëpi në Nangë. Shqiptarët, shum të pashpirt. Unë mundohesha me i nxjerrë prej zjarri 
disa sexhade, shqiptarët i fusnin në flakë.” 
 
Persekutimi komunist ndaj kësaj familjeje vazhdoi deri në ditët e fundit të regjimit gjakatar, qoftë 
përmes etiketimit si familje “kulake”, qoftë përmes mohimit të të drejtave elementare siç janë 
shkollimi, strehimi, punësimi, kushtet bazike jetësore etj.  Mbasi kryen ushtrinë në xhenio, Haxhiu nis 
punë në ndërmarrjen shtetnore “Rruga-Ura”, e cila njihej si ndërmarrje e “reaksionarëve”, për shkak 
se ishte e mbushun me djem e burra nga familjet e persekutueme prej regjimit. 
Por as aty nuk e lanë gjatë, dhe ai detyrohet të kthehet në vendlindje, ku ishte i detyruem me punue 
në kooperativë. 
 
Martohet me Sanije Tahir Kolgjinin me të cilën pati 5 fëmijë.Familja e Haxhiut ishin të gjithë pa “triskë 
fronti”. Kjo ishte edhe ma e randë se nji dënim me burg. Brezi i vjetër e ka shumë të qartë faktin se në 
atë kohë, për çdo nevojë jetësore, njeriu duhej me iu drejtue organeve të pushtetit. Mospasja e 
triskës së frontit ishte nji dënim i pashpallun. Për shkak se ishte natyrë shumë e rezervueme dhe nuk 
hapej me njeri, Haxhiu ndiqej sistematikisht prej njerëzve të Sigurimit të Shtetit. Për ta ai përbante nji 
rebus të pazbërthyeshëm. 
*** 
Pa triskë fronti, pa mundësi ekonomike, me fëmijë me talent, të cilëve nuk u jepej e drejta e shkollimit, 
ai merr vendimin e arratisjes prej ferrit komunist. Kështu, në natën e 29 majit 1986, Familja e Haxhi 
Gashit, mbas nji marshimi prej mbi 8 orësh, kalon kufinin ndërmjet RPSSH dhe RFSJ-së, në pikën që 
njihet me emnin Kallabak. Del në Restelicë, prej aty në Prizren. Mbas nji qendrimi prej pak muejsh në 
kampin e refugjatëve në Beograd, zhvendoset përfundimisht në SHBA, me 20 nandor 1986. 
Arratisja e familjes së Haxhi Gashit bani nji bujë të madhe në opinionin e kohës dhe diskreditoi 
krejtësisht propagandën komuniste për “jetën e lumtur në regjimin socialist”.  
 
Bashkëfshatarët e Haxhiut dhe gjithë njerëzit e krahinës së Lumës, nisën të mendojnë rreth shkaqeve 
që e kishin shty këtë njeri të urtë, me ndërmarrë nji vendim gati ekstrem e me rreziqe seërioze për 
jetën. Njerëzit e kthjellët i jepnin plotësisht të drejtë për këtë veprim gati heroik. Ndërkaq regjimi do të 
vijonte ndjekjen e tij edhe mbas arratisjes. Në nji dokument të marrë nga dosjet e Sigurimit, paraqitet 
me hollësi plani për me krijue kushtet që ai të kthehej mbrapsht prej autoriteteve jugosllave. (Për ma 
tepër, shih materialin bashkëlidhun). 
*** 
Jeta në SHBA do t’i ofronte mundësi të pamata kësaj familjeje të martirizueme. Fëmijët shkollohen të 
gjithë në universitete të njohun në gjithë botën si Princeton dhe Columbia.  Për strehim e punësim, - 
të përkrahun edhe nga miqtë e familjes si Asllan Zeneli, Prof. Miftar Spahija, Ramadan Cenaj dhe 
Dali Lita, - munden me u sistemue pa problem. Vetë Haxhiu, megjithëse në moshë të madhe, mbasi 
mëson gjuhën angleze, hyn në shkollë të mesme dhe ia del me përmbushë këtë andërr të rinisë së 
vet, në vitin 1994. (Bashkëlidhun foto e diplomës). 
 
Në SHBA, ai asht angazhue rregullisht në çdo aktivitet apo demonstratë që asht organizue prej 
diasporës antikomuniste, kundër regjimit gjakatar të Tiranës apo në mbështetje të pavarësisë së 
Kosovës. 
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Mbas çlirimit të Kosovës, në 1999, ai pak kohë ma vonë viziton Prizrenin, që për lumjanët asht si nji 
vend i shenjtë pelegrinazhi. 
*** 
Haxhiu ka pasë nji natyrë studioze qysh në rininë e vet. I pajisun me nji vullnet të çeliktë për me 
zhvillue dijen e vet ai lexonte çdo tekst që mundej të gjente. Libra, gazeta, revista apo emisione në 
radio. Përmes korrespondencës apo bisedash me personalitete të kohës së vet, me të cilët vendosi 
kontakte në SHBA, ai krijoi profilin e tij si nji njeri i formuem intelektualisht, pavarësisht vështirësive 
që kishte pasë në jetë, sidomos sa i përket shkollimit. Ndiqte me vëmendje ngjarjet e zhvillimet 
politike dhe mundej me ba analiza e prognoza interesante që gjenin vërtetësi në vijim. 
Gjatë kohës që jetonte në ferrin komunist, ishte i famshëm për metodat që përdorte me ndjekë “Zërin 
e Amerikës” në radio, apo burime të tjera informacioni. 
 
Nji fakt tjetër që e kam të dëshmuem personalisht, ai kishte nji tërheqje të pazakontë drejt zbulimeve 
shkencore. Të dukej e habitshme se si nji njeri i mbyllun mes 4 mureve të shtëpisë së vet, zotnonte 
informacione të fundit mbi shpikjet apo të rejat e shkencës. 
*** 
Haxhiu ban pjesë në atë që po quhet “brezi i artë” i antikomunistëve, të cilët po shuhen dalëngadalë 
për shkak të moshës. Janë ajo elitë burrash e grash që i rezistuen regjimi gjakatar për 45 vjet rresht. 
Në njifarë mënyre, janë fisnikëria e këtij vendi, të cilët sakrifikuen gjithçka për me ndryshue sadopak 
për mirë gjendjen e këtij vendi dhe me iu ba barrikadë atij yryshi drejt humnerës ku donin me na 
hedhë komunistët. Por, për ironi të fatit, kjo shtresë fisnike, kjo aristokraci morale, me të cilët do të 
krenohej çdo komb në botë, asht pak e njohun ose pothuejse e panjohun për masën e gjanë. 
Lamtumirë lala Haxhi, ti ike në rrugën pa kthim, tue na lanë nji pikëllim të thellë në shpirt e në zemër. 
Shpirti yt i bardhë u baftë dritë për ne dhe brezat e ardhshëm. 
* 
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