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BULETINI INFORMATIV I KOMISIONIT  VATRA 5 TETOR 2019 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Që nga fundit i lufës së Dytë Botërore 
dhe me marrjen e pushtetit në Shqipëri 
komunizmi filloi menjehere survejimet 
e tij në gjithë diasporën shqiptare në 
bote me 2 synime kryesore : 1-Pegjimi 
i Diasporës Shqiptare.2-Përcarja e saj 
dhe eliminimi i cdo mundësie që 
Diaspora Shqiptare kudo që ishte në 
botë të mos ishte  kurrë e bashkuar 
kundër regjimit barbar komunist në 
Shqipëri 

https://federatapanshqiptarevatra.com/d
ossier-vatra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 

 
 

https://youtu.be/uAQZ00wkdBc 
 
https://youtu.be/FynwD9oGsHg 
 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

Fillon Publikimi i Dosjes se 
Ish -Sigurimit te Shteti 

Komunist Shqiptar Kunder 
Federates Pan-Shqiptare Te 

Amerikes VATRA 

Ish Të Perndjekurit Politikë 
Manila Selimi dhe Fatmir 
Libohova Pershëndesin 

Komisioni VATRA 5 Tetor 
2019 
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KOMISIONI VATRA 5 TETOR 2019 GJITHMONE NE NDIHME TE TE ISH 
TE PERNDJEKUREVE POLITIKE NE SHQIPERI 

 
10 Shtator 2020 
 New York 
 

 Komisioni VATRA 5 Tetor në bashkëpunim me Degën e 
VATRES në Washington DC dhe Degën e VATRES ne 
Newburgh New York vendosën qe ndihmat e grumbulla 
per termetin qe goditi Shqiperine ne Nentor te 2019 nga 
Komisioni VATRA 5 Tetor  t’ja dhuronte tre ish të 
denuarëve politke në Shqipëri që jetonin në qytetin e 
Durreësit dhe ishin te dëmtuar nga ky termet.   
 
Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 e mori këtë vendim pasi 

ish te perndjekurit politikë janë shtresa me e vuajtur dhe me e goditur në Shqipëri për 45 vjet gjate 
regjimit barbar komunist enverian dhe shtresa tëresisht e harruar nga sistemi i politik shqiptar në këto 
30 vjet e fundit pas rënies së komunizmit.   
 
Politika shqiptare në këto 30 vjet e fundit jo vetëm ka deshtuar te japi kësaj shtrese detyrimet 
financiare që shteti komunist u mohoi me dhunë gjatë sundimit të tij por ka munguar atë cka është 
minimalja te denojë zyrtarisht dhe ligjërisht sistemin komunist shqiptar dhe të vërë përpara drejtësisë 
ata qe i kryen këto krime. Politika shqiptare në këto 30 vjet e fundit kujtohet për shtresën e ish të 
perndjekurëve poltike vetëm gjatë fushatash zgjdhjesh parlamentare. 
 

Dhe shoqatat jo qeveritare në Shqipëri qofshin shqiptare dhe te huaja si dhe jashtë Shqipërisë e kanë 
harrur pothuajse tërësisht  shtresën e ish-te perndjekurëve politikë.  Jane shumë te pakta ato shoqata 
shqiptare që ndihmojnë në sensibilizimin e shoqërisë shqiptare për shtresën e vuajturve të ish 
përndjekureve politkë dhe krimet e komunizmit në Shqipëri.  Keto shoqata ne i falenderojmë për 
punen e tyre fisnike.  

Komisioni 5 Tetor 2019 mendoi qe ti kalonte keto ndihma direkt tek personat qe kishin pa 
ndërmjetësine e organeve të shtetit shqiptar.  Sic provohet tashme kane kaluar nje vit qe nga renia e 
termetit dhe ndihmat financiare te grumbulluara sidomos nga diaspora shqiptare ende nuk kane 
ndryshuar asgjë në ndihmë të atyre që u demtuan nga termeti.  

 

THE MISSION 
 

To return to VATRA the freedom of opinion 
and expression, to obey and respect the by-

laws, and to combat dirty politics and 
corrupt practices that damage the strong 

friendship between Americans and 
Albanians.  
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Tre personat qe morën ndihma nga Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 jane: Donatela Lepenica ish e 
përndjekur politike dhe e bija Hysni Lepenicës,  Manila Selimi Delvina ish e perndjekur politike dhe e 
bija e Hasim Delvines i burgosur politik si dhe Fatmir Libohova, ish i perndjekur politike.  

 

 

KUSHTETUTA AMERIKANE -  DOKUMENTI  QE NDRYSHOI 
BOTEN 

Washington DC 
17 Shtator 2020 
 

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, 
establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common 
defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the 
United States of America.  

( Ne populli i SHBA-se ne Menyrë që të krijojmë një Bashkim të përsosur, të 
vendosim Drejtësi, te  sigurojmë Paqe brenda vendit, të sigurojmë mbrojtje te 
perbashkët, te promovojmë Mireqënie te përgjithshme dhe te sigurojmë 
Bekimin e Lirisë dhe Zhvillimin për veten tonë, ne percaktojmë dhe krijojmë   
këtë Kushtetuë për Shtetet e Bashkuara te Amerikës)  

Kushtetuta Amerikane që perfundoi dhe u nenshkrua nga 39 delegatë ne Koventën Kushtetuese në 
Philadelphia me 17 Shtator 1787  është themeli me i fortë institucional i demokracisë botërore ne këto 
233 vjetet e fundit.  

Është i vetmi dokumenti institucional-ligjor  që i hapi rrugën e plote për një shoqeri civile e cila vuri si 
objektiv të saj  individin, liritë dhe te drejtat e tij si gurë kryesor per krijimin e nje shoqërie sociale dhe 
civile te sukseshme . Kushtetatua amerikane do të percaktonte qartë  se vetëm  individi që ishte faktori 
kryesor i kësaj shoqeri te re sociale, civile , juridike dhe demokratike që po krijohej   do të vendoste 
kush do ta drejtojnte  këtë sistem demokratik  federate shtetesh që u quajt Shtetet e Bashkuara Te 
Amerikës. 

Kushtetuta Amerikane nga ana insitucionale dhe juridike është jo vetëm një dokument që garanton të 
drejtat dhe liritë e njeriut   por është gjithashtu një balancë perfekte juridike që garanton ekzistencën e 
një federate ku fuqia politike e cdo shteti është e barbartë pavaresisht nga numri i popullësisë apo fuqia 
ekonomike që ka secili shtetet.   

Neni 2 seciton 1 Kushtetutes Amerikane vendos  Kollegjin Elektoral organi që zgjedh në menyrë 
formale presidentin dhe zv/presidentin e SHBA-se ( Established in Article II, Section 1 of the U.S. 
Constitution, the Electoral College is the formal body which elects the President and Vice President of 
the United States). Numri i elektorve është  në bazë të numrit te kongresmenve dhe senatorëve që ka 
cdo shtet ku numri i kongresmeneve (dhoma e ulët e kongresit)  është në bazë të numrit te popullsisë 
dhe numri i senatorëve është i barabartë, dy per cdo shtet pavarësisht nga numri i popullsise. Kjo 
balancë politike është jo vetëm në zgjedhjen e kryetarëve të ekzekutivit të SHBA-së por dhe nje balance 
e përkryer ne organet e ligjëvënies siç është Kongresi (Dhoma e Ulet) dhe Senati.  Eshte i vetmi 
dokument konsitutional në botë që prej 233 vjetësh që balancon në mënyrë instiucionale  fuqinë e 
shumicës me ate të pakicës.   
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Kushtetuta Amerikane është një nga dokumentat institucionale të vetmet në botë që paraqet vetëm te 
drejtat dhe liritë e individit dhe aspak kufizimet e te drejtave apo lirive të tij 

Amandamenti 1 i kushtetues : E drejta e fesë, fjalës së lire, shtypit, mbledhjes për protesta dhe 
peticioneve.  Amandamenti 2 – E drejta për të mbajtur armë. Amandamenti 3- Qyetarët kanë të drejtë 
të mos pranojne ushtaret në shtëpi.  Amendamenti 4-Nuk lejohet arrestimi apo kontrolli i pa shkak 
individeve.. Amandamenti i 5 - Ti nuk mund  te gjykohesh për të njëjtin krim dy here, Amandamenti i 
6 - E drejta për një gjyq te shpejtë. Amandamenti 7- E drejta për një gjyq me juri per ceshtje civile kur 
shuma eshte 20$ apo me shumë. Amandameti 9- Njerezi kane te drejta ato qe nuk jane listuar ne 
kushtetue.  Amandameti 13 - Shkaterrimi i Skllaverise. Amadamenti 14 -Nqs ke lindur apo je 
naturalizuar në SHBA je shtetas i SHBA,  Adamenti i 15 - Nuk mund te pengosh një person për te 
votuar, per arsye te racës, ngjyrës se lekurës apo besimit.  

Nderkohe kushtetuta kufizimet më të medha i ve tre instiucioneve te ndara te saj : Atij ligjevënës, 
Kongresit , Ekzekutivit -Presidentit dhe NenPresidentit,  dhe Gjyqesorit- Gjykata Supreme  

Amandamenti 1- Ndalon kongresin te krijojë ligj që kufizon apo ndalon të drejtën e fesë, fjalës së lirë, 
shtypit te lirë, te drejtën e mbledhjes për të protestuar apo të drejtën për peticione.  

Amandamenti i 22 -Ndalon presidentit e SHBA te shërbeje më shumë se 2 tërme në krye ( jo më 
shumë se 8 vjet ) pavarësisht sa i zgjuar, i bukur, popullor mund të jetë ai.  

Neni 2 seksioni 4 - i jep te drejtë vetëm Kongresit dhe Senatit për të hequr (impeach) nje President , 
NenPresident apo Zyrtare të Lartë Civile te qeverisë federale amerikane nga posti per arsye tradhetie, 
korrupsioni, dhe krime te larta.  Ky është i vetmi process që sistemi gjyqesor nuk ndërhyn dot në SHBA.  

Kushtetuta amerikane ka vetëm dy kushte për të qënë President në SHBA : duhesh të jesh 35 vjec dhe 
duhesh të kesh lindur ne SHBA. Nuk ka asnjë kusht tjetër. Aftesite e kandidatit apo edukimi i tij me 
diplomë master apo doktoraturë ose pa diplomë fare vleresohet vetëm nga votuesit nepermjet votës 
së tyre.  Ndërsa për të qënë në kongres duhet te jesh 25 vjec dhe 7 vjet shtetas amerikan dhe resident 
i shtetit për te cilin kandidon. Te kesh lindur ne SHBA nuk është nevojshme për të kandiduar per  
Kongres në SHBA.  

Sot jane 13 anetare te kongresit amerikan dhe 1 senatorë amerikane që nuk kanë lindur në SHBA dhe 
prinderit e tyre nuk janë amerikanë. Senatorja amerikane që ka lindur jashtë SHBA-se nga prindër jo 
amerikanë është Mazie Hirono e Hawaii e lindur në Japoni nga prindër Japonez. Ndersa nga 13 
anetarët e kongresit theksojme pefaqesuesen Ilhan Omar, Minnesota e lindur në Somali ku prindërit e 
saj erdhën si refugjatë në SHBA ti shpetonin kasapanës barbare te luftës civile që po ndodhte në Somali 
dhe sot ajo merr pjesë ne procesin e vendosjes së ligjeve në SHBA. 

Sot kushteta amerikane sulmohet me preteksin se është ndërtuar në kohën kur ekzistonte skllavëria 
dhe nga njerëz që ishin pronare sklleverish. Kjo është e vërtetë kushteta amerikane  lindi ne nje botë 
ku ekzistonte skllavëria por ndërkohë ishte ky dokument që krijoi monopatin e lirisë dhe se drejtës 
individuale, insitucionale dhe ligjore  në SHBA dhe kete e beri per një kohë shumë të shkurtër vetëm 
në 233 vjet pa ndërpreje nga revolucione apo shkaterrime sistemi 

Ishte kjo kushtetutë që më 1865 më pak se 100 vjet nga krijimi i SHBA-se saj zhduku skllavërine. Ishte 
kjo kushtetutë qe beri te mundur qe afrikano-amerikani i parë nga shteti i Mississippi Hiram Revels  dhe 
afrikano-amerikani Joseph Rainy nga shtetit i South Carolina të sherbenin perkatesisht ne senatin dhe 
kongresin amerikan me 1870. Ishte kjo kushtetutë qe beri Gjykaten Supreme te  ndaloi me 1954  
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ndarjen racore ne arsimin publik ne SHBA, ishte kjo kushtetute qe hapi rrugen per zgjedhjen e 
presidentit te pare afrikan-american ne SHBA Barak Obama qe u zgjodh 2 mandate me 2008 dhe 2012.  
Ishte kjo kushtetutë qe krijoi sot te jene ne organin me te larte ligjëvënes ne SHBA, Kongresit, 53 
afrikano-amerikanë, 50 anetarë te kongresit dhe 3  senatorë. Është kjo kushtetute që hapi rrugën qe 
sot ne kongresin amerikan sherbejne 105 gra si anetare te kongresit  nga 435 anetarë te Kongresit dhe 
26 gra si senatore nga 100 anetare te Senatit. Është kjo kushtetute që krijoi mundesine që në Kongres 
të shërbejnë 51 hispanikë (latinë) si anetarë te Kongresit dhe 5 si pjesetarë te senatit amerikan.  

Po mbi te gjitha kjo kushtetute krijoi mundesinë institucionale që individi te jetë drejtuesi i suksesit te tij 
në bazë te vetive dhe punes se tij pavarsisht nga cfare vendi i botës vinte apo cfarë ideologjie besonte , 
apo kujt feje apo race i përkiste,  

Suksesi institucional i saj është i provuar ne këto 233 vjet. Kushtetuta amerikane nuk kontrollon 
ndergjejen e individit si shumë ideologji që kanë provuar më parë dhe vazhdojnë provojnë dhe sot por 
vendos drejtimin institucional dhe ligjor te një sistemi social shoqeror te lirë me mundesi te shumta per 
sukses për këdo. 

 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R45583.pdf 

https://wild.house.gov/media/in-the-news/these-are-29-members-congress-born-outside-us 

https://history.house.gov/Institution/Electoral-College/Electoral-
College/#:~:text=Established%20in%20Article%20II%2C%20Section,President%20of%20the%20United%20S
tates. 

https://www.constitutionday.com/ 

https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript 
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DOKUMENTI I DEKLASIFIKUAR I CIA I VITIT 1952 NE LIDHJE ME 
KRYENGRITJEN ANTI-KOMUNISTE NE POSTRIBES 1946 

 
9 Shtator 2020 
New York 
Në kujtim te kryengritjes së Postribës me 9 Shtator 1946 kundër regjimit barbar komunist që po vinte 

në pushtet në Shqipëri, Dega e VATRES 
Washington DC publikon dokument të 
deklasifikuar të CIA ne lidhije me këtë 
kryengritje. Ky relacion i CIA është i vitit 1952. 

Sipas këtij dokumenti po botojmë emrat e 
personave të kësaj kryengritje që u arrestuan 
torturan, burgosën dhe disa prej tyre u vranë 
nga regjimi komunist pas shtypjes se kësaj 
kryengritje . Keta emra janë: 

► Father Gjon SHLLAKU +,Father DAJANI 
+,Father Giovanni Fausti +, Qerim SADIKU 
+,Ndue ZEFI,Mark CUNI +,Mark SHLLAKU,Mark 
BERISHA,Myfid BUSHATI,NdUe PALI+,Caf 
METI+,Dr.Fahri RUSI+,Dr.Myzafer PIPA+, Dr. 
Paulin PALI+,Prof.Qemal DRACINI+,Guljelm 

SUMA+,Nuh OROSHI+,Caf DRAGUSHA+,Abdullah KAZAZI+,Rasim KAZAZI+,Ymer LUTFIjA+,Feti 
DIZDARI,Ibrahim DIZDARI,Idriz Kasem HOXHA,Nuh JUKA,Hysejn LOHJA,Simon 
DARAGJATI+,Ahmed CANI,Mala CANI,Ali TAIPI,Taip ALIJA,Jup HOXHA,Kole KIRI,Kel COBA,Elez 
NURjA,Ihsan BORICI,Cen. DANI,Shuab LACEJ,Arshi PIPA,Agime PIPA,Teofik BEKTESHI,Ibrahim 
DIBRA,Hasim GOLEMI,Qazim DERVISHI,Terezina PALI,Adile BULETINI,Naxhije HARDALLI,Xhelal : 
HARr SECRET 2. DALLI +,Qamil SOKOLI, ,Hamdi SOKOLI,Fuad RRASHI,Bajro GRAMSHI,Malo 
JUBICA,Sulejman JUBICA,, 

Esad OMERI,Abdyl URA,Fadil HAFIZI,Rifat BARBULLUSHI,Syrri GOLEMI,Prof.Abdyl RUSI,Riza 
HOTI,Dr.Jup GJYREZI,Rasim GJYREZI+,Ramiz QUKU,Cen QUKU,Xhevad QUKU,Maliq Xhemal 
BUSHATI,Osman KAZAZI+,Rifat BUSHATI+,Cylo BUSHATI,Ahmed BUSHATI,Ibrahim SOKOLI,Isuf 
SOKOLI ,Ramadan SOKOLI,Ndoc RADOJA,Filip DARAGJATI,Pale MIRASHI ,Mark MIRASHI,Mark 
MARASHI,Islam ZEJNELI,Jup BINAKU,Zejnel BISHJA,Zejnel KAZAZI,Halit KAZAZI+,Hamit 
KAZAZI,Hajrrullah UJKASHEJ,Hajdar RUSI, Shen:let LUTFIJA,Qamil HYSENI,Murat HAXHIJA+,Jup 
Kasem HOXHA,Dyl OSI, Bec OSI+,Fetah CELA,Taip FETAHI+,Ymer BEQIRI+,Isa NUZI,Kaj 
NUZI,Beqir, YMERI,Shaban HAXHIJA,Man KRUJA,Lin DEDA+,Luigj TOMA,Sokol COKU, Llash 
MACA,Bib FROKU,Mark P jETRI,Ahmed MUSTAFA,Xhemal ANAMALI,Begtesh KAZAZI,Rasim 
BOKSI+  

 Dom Pjeter GRUDA,Father Mehill MIRAJ,Father Ciril CANI,Lulash GJELOSHI,Mark MALA,Dr.Elez 
TROSHANI,Hafiz Musa DERGUTI, Ndrek PJETRI,Gac CUNI,Lorenc VATA,Mustafa JAKUPI,Gjelosh 
VATA,Kole ZADRIMA+,Zog SADRIJA,Ahmed ASHIKJA,Zef TONI,Hamit GJYLBEGU,Bedri 
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SHAZI,Rifat EFOVIJA,Daut QEHAJA,Qamil NIKSHIQI,Sami REPISHTI,Ragip META, Isa 
META+,Xhevat META,Father Frano KIRI,Qazim BUSHATI+,Father Cyprijan NIKAJ+,Mufid Hamit 
BUSHATI,Sheuki BUSHATI,Cyl Rustem BUSHATI, Sylgo BUSHATI+,Daut KOMI+.- 

► Ndërkohë dokumenti ka botuar dhe funksionarët e partise komuniste shqiptare që ishin ne 
Shkodëer gjate kryengritjes se Posdribes dhe drejtuan shtypjen dhe krimet ndaj kryengritjes. Këta 
emra janë: 
1.Zija Dibra; 2.Fadil Kapisyzi.; 3.Zoj Themeli; 4.Nesti Kerenxhi; 5.Qamil Gavoci; 6.Shyqyri 
Hafizi; 7.Rrok Nalbani; 8.Zejnepe Golemi; 9.Muhamet Uruci; 10. Shuaip Bilali; 11.Ahmed Caku; 
12.Njac Ndoja; 13.Gjovalin Lluka; 14.Mark Ndoja; 15.Sadik Rama; 16.Ymer Kastrati; 17.Shuaip 
Hafizi; 18.Haki Temali; 19.Ali Lika; 20.Gjovalin Kqira; 21.Halil Zejneli; 22.Rasim Dedja;23.Bilal 
Parruca; 24.Rasim Mushani;  25. Kasem Troshani; 26.Shaban Saiti; 27.Said Bushati; 28.Fadl1 Adem 
Hoxha; 29.Hysni Ndoja; 30.Zoi Shkurti; 31.Nuri Llazani; 32.Hys Zaja; 33.Ali Begu; 34.Ba Ko 
Culiqi;35.Ibrahim Alija; 36..Beqir Sahatcija. 

►Dokumenti gjithashtu ka botuar dhe emrat e spiuneve te sigurimit në atë periudhë në lagjen Dërgut 
ne Shkoder ( ne qëndër të Shkodrës) . Sipas dokumentit të CIA cdo lagje në Shkoder kishte spiunët e 
sigurimit që tregonin cdo lëvizje të qytetarëve te Shkodrës gjatë Kryengritjes së Posdribës. 
Emrat e spiunëve të sigurimit të shtetit komunist janë si më poshtë: —1-Mazhar BEGTESHI; 2.Syni 
BEGTESGHI ; 3 Irdri z TEMALI; 4.Shuaip TEMALI; 5.Hasan BISHJA ; 6.Selim BACI ; 7.Ali 
DINOSHA; 8.Cen VUKATANA ; 9.Nuh SHARANI. 

Dokumenti i plotë i CIA është publikuar ne : 
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/09/dokumenti-i-deklasifikuar-i-cia-i-vitit-1952-ne-lidhje-
me-kryengritjen-anti-komuniste-ne-postribes-1946/ 

 

DITA NDERKOMBETARE E DEMOKRACISE 

NGA ORGANIZATA DIASPORA E LIRE-TE RINJ SHQIPTARE NE EVROPEN PERNDIMORE DHE KANADA 

 

15 Shtator 2020 
Gjermani 

NJË ÇMIM I PAMERITUAR NË KËTË DITË! 

Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, caktuar më 15 shtator, demokracia 
shqiptare meriton të shpallet demokracia më efikase dhe efiçente në rang 
ndërkombëtar. Ndonëse i vonuar, një çmim i tillë do të vinte në pah shembullin 
e ecurisë pozitive të demokracisë shqiptare ndër vite, e cila nuk e ka shoqen 
mes atyre të vendeve të tjera evropiane dhe perëndimore. 

Analiza e demokracisë shqiptare në këtë ditë të veçantë për demokracinë 
ndërkombëtare i tejkalon kufijtë e fantazisë së çdo shtetasi shqiptar, por Diaspora për Shqipërinë e 
Lirë nuk kufizohet vetëm në ironizimin e saj. Ashtu si çdo shqiptar, pavarësisht se ku ndodhet, 
Diaspora për Shqipërinë e lirë nuk mund të heshtë sot.  

Në demokracinë shqiptare megjithëse vullneti “buron” nga populli, individi humbet përfaqësimin e tij 
dhe shpresa për një shoqëri të qytetëruar rrezikohet nga një politikëbërje e stilit mesjetar, ku “të gjithë 
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luftojnë kundër të gjithëve”. Demokracia shqiptare pasqyron prirjen e popullit shqiptar ndaj modeleve 
pseudo-demokratike, ku promovohen militantizmi partiak, kulti i individit dhe lidershipit politik. 

Pas një diktature të gjatë dhe të ashpër, Shqipëria mbetet një vend me një përvojë modeste 
demokratike, ku spektri politik dominohet nga trekëndëshi i tre partive kryesore, strukturat e dobëta të 
të cilave nuk pasqyrojnë një kulturë të brendshme demokratike dhe as nuk funksionojnë sipas 
dispozitave statutore të partisë.  

Të gjitha partitë e identifikojnë vetveten me figurën e liderëve politikë "të pakontestueshëm", të cilët 
kanë një fuqi joproporcionale, veprojnë me një fokus të veçantë në interesat e klientelës së tyre dhe 
nuk bëjnë dallimin midis interesave të partisë, qeverisë ose vendit. Një qasje që, përveç përqëndrimit 
të pushtetit, çliron nga përgjegjësitë e tyre strukturat përkatëse qeveritare dhe e bën kryetarin e 
partisë të prirur për ndërhyrje në vendimmarrje përmes grupeve të veçanta të interesit apo dhe atyre 
me ndikim. 

Politika shqiptare mbetet e konfliktuar dhe antagoniste, dhe, si pasojë e së cilës, shoqëria është e 
fragmentuar politikisht dhe ka një zhgënjim në rritje nga forcat ekzistuese politike. Mosbesimi me 
politikën në përgjithësi u reflektua qartazi edhe në zgjedhjet e fundit përmes pjesëmarrjes së ulët në 
votime. Pas 30 viteve qeverisje post-komuniste, demokracia shqiptare konsiderohet në raportet 
ndërkombëtare ende si demokraci hibride dhe defiçitare. Tre dekada për të mbërritur në një sistem të 
pamerituar për asnjë shqiptar. 

Diaspora për Shqipërinë e Lirë i qëndron fort mendimit se shqiptarët brenda e jashtë Shqipërisë 
meritojnë një demokraci tjetër ku realiteti të reflektojë një politikëbërje më të mirë, ku përfaqësimi të 
mos jetë vetëm vlerësim sasior i votave për tu shndërruar më pas në një kuvend kaq të 
papërfaqësuar sa dje dhe sot, por një përfaqësim i cili mishëron vlera, integritet dhe mbi të gjitha një 
vizion më të mirë për vendin. 
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