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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 

 

Në të morën pjesë 45 delegatë të zgjedhur nga 
Kosova dhe trevat e tjera Kuvendi zgjodhi 
Komitetin Qendror të Lidhjes, të përbërë nga 7 
veta. Kryetar i Lidhjes u zgjodh Rexhep 
Mitrovica, veprimtar i njohur i çështjes 
kombëtare. Forcat kryesore nacionaliste te ketij 
Kuvendi , mendonin se një luftë që udhëhiqej 
nga komunistët do të përfundonte me 
rivendosjen e pushtetit jugosllav në krahinë dhe 
kosova nen sundimin Jugosllav.  Historia provoi 
qe ata kishin te drejte. 

https://www.radiokosovaelire.com/prej-16-deri-20-
shtator-te-vitit-1943-eshte-mbajtur-kuvendi-per-
formimin-e-lidhjes-se-dyte-te-
prizrenit/?fbclid=IwAR2wSZGsBwKsrQp5hoawIOSbHwr
ZibVxLXnAzlTjxSPqelcS6TARwubJbgY 

 
 

 
 

"E hodhem ,E hodhem , E hodhem 
qelbesiren" keshtu bertiste populli shqiptar ne 
sheshi Skenderbej te Tiranes- 30 vjet me pare 
kur rrezoi dhe terhoqi zvarre bustin e xhelatit 
krimenel qe per 45 vjet ne baze te nje 
ideologjie te cmendur krijoj nje burg krimesh te 
pafund ku sherbetorert e tij si dhe femijet e 
sherbetoreve te tij dhe sot pas nje 30 vjetesh 
e quajne me mburrje "shtet te forte". 
Mjeranet sherbetore e kane kaq frike lirine sa 
vazhdojne te fshihen me mburrje pas imazhit 
te nje kufome kriminele. 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

LIDHJA E DYTE E PRIZERINT 
PRIZEREN KOSOVE  
20 SHTATOR 1943 

30 VJET ME PARE RA BUSTI I 
NJE DIKTATORI POR 

INFEKSIONI I KOMUNIZMIT 
VAZHDON DHE PAS 30 

VJETESH 
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KRYETARI I FEDERATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES VATRA Z. 
AHMET XHAFO URON PAVARSINE E KOSOVES 

 
 

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

      
 

 
E nderuar U.D. Presidente e Republikës së Kosovës DR.Vjosa Osmani-Sadriu 
Të dashur qytetarë të Kosovës  
Vllezër dhe motra! 
 
Në emër të Federatës Pan Shqiptare të Amerikës, Vatra, ju uroj ju dhe gjithë  popullit 
të Kosovës- Gëzuar 13 vjetorin e Ditës së Pavarësisë  
 
Rezistenca juaj e guximshme ndaj diskriminimit dhe spastrimit etnik nga Serbia filloi qe 
në vitin 1878 dhe përfundoi në 1999 me ndërhyrjen e NATO-s të udhëhequr nga 
Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, duke rezultuar në një Kosovë të lirë dhe 
demokratike. Pas më shumë se një shekulli, sot, sovraniteti i Kosovës njihet nga 117 
shtete dhe së fundi dhe nga shteti i Izraelit 
 
Vatra i bën apel pjesës tjetër të botës që të njohin pavarësinë e Kosovës me të gjitha 
të drejtat që të jetë pjesë Kombeve të Bashkuara, Evropës së Bashkuar dhe 
organizatave të tjera botërore. Le të krijojmë një atmosferë miqësie dhe respekti dhe 
njohjeje të ndërsjellë në Ballkan. Le të eleminojmë mosbesimin dhe urrejtjen që ka 
mbizotëruar për më shumë se një shekull. 
 
Qeverisisë së re të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e 14 Shkurtit 2021 i kujtojmë që 
është përgjegjësia tuaj për të siguruar prosperitet, demokraci, liri dhe drejtësi për të 
gjithë. Këto zgjedhje treguan qartë se sistemi institucional demokratik në Kosovë po 
ecën në rrugën e duhur drejt një demokracie të konsoliduar perëndimore. 
Zoti e bekoftë Kosovën dhe popullin trim të saj. 
 
 
17 Shkurt 2021 
New York 
Ahmet Xhafo 
KRYETAR   
Federata Pan Shqiptare e Amerikës VATRA 
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SHQIPTARET E AMERIKES ASNJEHERE NUK KANE PUSHUAR PER 
CESHTJEN E KOSOVES 

Profesor Dietrich Fischer of Pace University 

27 MARS 1993 
PACE UNIVERSITY  
PLEASENTVILLE  
NEW YORK 
ALBANIAN CATHOLIC BULLETIN 
1993 - Vol. XIV – pages 91-94 

 
Përpjekja e shqiptarëve në SHBA për cështjen e Kosovës ka filluar 
me dekada përpara se Kosova të fitonte pavarsinë e saj. Ishte kjo 
punë e madhe e shqiptarëve në SHBA që ndihmoi  ndërhyrjen e 
forcave ushtarake të NATOS të udhehequr nga SHBA, ndërhyrje qe 
ndaloi barbarinë serbe në Kosovë njëherë e përgjithmonë 
 
28 vjet më parë pikërisht më 27 Mars 1993 studenti për master në 

Universitetin Pace në New York dhe editori i gazetës studentore të këtij universiteti - New Morning-   
në atë kohë  Mithat Gashi sot Dr. Mithat Gashi anëtari i këshillit drejtues të Federatës Pan Shqiptare 
të Amerikës VATRA organizoi nje simpozium me titull “ "Speaking out on Kosova".  
 
Në këtë simpozium ku merrnin pjesë kongresmeni në atë kohë Joseph J. DioGuardi, Profesor 
Dietrich Fischer i Studimeve të Sigurisë Ndërkombëtare të univerisiteti Pace dhe konsulent me 
shumë agjensi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e të tjërë paraqiten fakte të krimeve serbe 
dhe shkelje e te drejtave te shqiptarëve në Kosovë që nga 1912 deri më 1993 dhe domosdoshmëria 
e Kosovës për vetë vendosje.  
  
 
Po sjellim aritkullin origjinal të këtij simpoziumi të shkruar nga Prof. Dietrich Fischer i Studimeve të 
Sigurisë Ndërkombëtare te univerisiteti Pace në New York në Bulletin Katolik Shqiptar të vitit 1993 
volume XIV 
 
“The tragic plight of Albanians in former Yugoslavia has been of great concern for years to many 
international human rights organizations, such as Amnesty International, Helsinki Watch, International 
Society for Human Rights, and many others. Likewise, the international academic community has 
followed with no less attention the highly combustive situation created in Kosovë by Serbian martial 
law against the peaceful Albanian majority. A goodly number of conferences has been held during the 
past decade on the issue of Kosovë, with the clear aim of enlighting public opinion about the real 
danger the situation presents, unless the international community takes decisive action before 
Kosovë turns into another Bosnian carnage. One of such conferences on Kosovë was held March 27, 
1993 at Pace University (Pleasantville), New York. The Symposium, "Speaking out on Kosova," was 
sponsored by the University's Albanian Student Society. The event was coordinated by Mithat Gashi, 
a graduate student and editor of the student paper New Morning, and Dr. David Avdul, Dean of the 
School of Education,. Below is a report from the Symposium by  
 
The first speaker was former Congressman Joseph J. DioGuardi; whose ancestors had migrated from 
Albania to Italy during the fourteen hundreds to escape the Ottoman invasion, and whose parents 
came to tlie United States during, the early 1900's. He gave an overview over the long history of 
suffering of the Albanian people at the hands of foreign invaders. In 1912, Kosova, whose current 
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population of 2 million is 90 percent Albanian, was annexed by Serbia and later incorporated into 
Yugoslavia. From 1974 to 1981, it enjoyed a large degree of internal autonomy.  
 
However, after a 1981 peaceful student demonstration which was violently suppressed, its autonomy 
was increasingly curtailed and finally abolished. In 1991, 83 percent of the registered voters in 
Kosova participated in a referendum and 99 percent voted in favor of a free and independent 
Republic of Kosova. This referendum was not recognized by the authorities in Belgrade, who rule 
Kosova against the will of the overwhelming majority of its population. Serbian police is brutally 
oppressing the people.  
 
There are many similar situations around the world in which governments deny the rights of national, 
linguistic or religious minorities. Such conflicts are a primary cause of civil wars, actual or potential. 
How can such tragedies be prevented? How can civil wars be stopped where they have erupted? Mr. 
DioGuardi concluded that the only lasting solution is the principle of self- determination, letting each 
group of people decide its own future without denying the same right to other groups. I supported that 
conclusion by offering a comparison between two similar conflicts—in Northem Ireland and in 
Switzerland. In both cases, a Catholic minority felt—or still feels—oppressed by a Protestant majority.  
The British government has tried to suppress a separatist movement with military force, so far 
unsuccessfully.  
 
Trying to suppress a conflict by force without addressing the underlying problem is comparable to 
pressing the lid on a pot to stop steam from escaping without removing the pot from the heat. By 
contrast, a peaceful solution was found to the dispute in Switzerland. The Catholic French-speaking 
minority in tlie Jura region within the Canton of Bern in Switzerland had long felt regularly overruled in 
the cantonal parliament by the Protestant German speaking majority. The simmering resentment 
erupted in 1950 when Bern rejected a candidate from the Jura for minister of public construction, 
arguing that as French-speaker he would have difficulty overseeing construction in the mostly 
German-speaking canton. This infuriated people in the Jura. Street demonstrations were held and a 
separatist movement formed. The Bernese government kept telling the people of the Jura that they 
were much better off remaining part of tlie Canton Bern, since they received more subsidies than they 
paid in taxes.  
 
But only the people of the Jura know what they value more, subsidies or self-determination Some 
cases of politically motivated arson began to appear. Nobody was killed yet, but if the problem had 
remained unsolved, it might have escalated into a full scale civil war. Finally, the Bernese government 
agreed to let the people on the contested region decide their own future in a referendum. The first 
vote was almost evenly split. No matter what would have been decided, half the affected people 
would have been deeply dissatisfied.  
 
The government of Bern organized another referendum, separately in each of six districts. In three 
districts, a majority preferred forming their own separate canton, three  other districts chose to remain 
in the Canton Bern. Each community along the new borderline was then allowed to vote whether it 
wanted to switch sides. Some switched. In 1978, the new Canton Jura was welcomed into the Swiss 
Confederation, ending the conflict.  
 
Democracy is no guarantee that people will always make the optimal decision. But if they 
make a mistake, they have nobody else to blame and can learn from it. However, if a 
government forces them to do something against their will, and it turns out wrong, they will 
hate those authorities. Democracy helps avoid such conflicts.  
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If such a solution had been tried in Yugoslavia before the current war, dividing the country and its 
provinces into cantons with a high degree of local autonomy according to the preferences of the 
inhabitants of various regions, war might have been avoided. This solution, allowing people to choose 
their own future, can still be tried now, but it is necessary that an international peacekeeping force, 
with the means and authority to separate warring factions, guarantees that the outcome of such a 
vote be respected by all parties. Once violence has erupted, it is much harder to stop.  
Does the international community have the right —or even the duty—to intervene in a country if tlie 
rights of minorities are violated?  
 
Under ancient Roman law, the head of a household, the "pater familias," had absolute authority over 
his family. He could sell his children into slavery or beat them to death and the state had no right to 
intervene in this "internal affair. " He could not hurt someone else's children without getting in conflict 
with tlie law, but his own family was his to rule. Today we consider that notion absurd. This does not 
mean that we break into a neighbor's home and tell a family how they should solve their problems 
whenever we hear an argument. But if a spouse or children are beaten, they must have a right to 
seek protection from police if necessary. At the international level, we still cling to the obsolete notion 
of absolute state sovereignty.  
 
Yet that concept makes no sense if a government is unable to protect its own population from brutal 
violence such as "ethnic cleansing," or even massacres its own people. We need an International 
Criminal Court to which minorities—or in some cases majorities—who cannot find justice within their 
own countries can resort. It is unrealistic to assume that the highest court within a country will always 
guarantee justice, especially when a government oppresses its own people and controls the court. 
The World Court can now only hear cases in which one government files suit against another 
government, and it has no power to enforce its decisions.  
 
We also need a mechanism to enforce an International Criminal Court's decisions, preferably a new 
United Nations peace-enforcement unit. Protecting the rights of minorities, at their own request, is 
totally different from unilateral interventions by one country in the international affairs of another.  
Next, Kadishe Spahija read a moving statement by her father, Dr. Miftar Spahija, who was unable to 
attend personally due to illness. William Kunze, the fourth speaker, is an American teacher who has 
learned Albanian and teaches history at Grover Cleaveland High School in Queence. He spoke in 
Albanian and English. Kunze expressed high admiration for the patience and persistence of the 
Albanian people and their spirit of nonviolence.  
 
Mithat Gashi spoke about practical steps that all of us can take to help improve the situation in 
Kosova. One of the projects will be to encourage ethnic Albanians in New York to vote in the next 
school-board elections, with the aim of getting a bilingual program for Albanians instituted, as they 
already exist for many other nationalities living in the United States. The knowledge of Albanian 
language, culture and history must be kept alive among its people, many of whom live abroad. Dr. 
Avdul, whose parents had emigrated from Albania, summarized the day's discussions. He 
emphasized that peace and justice are inseparable, and that international law must be strengthened. 
Portions of the symposium were recorded by radio and television Victoria for later rebroadcast. Mr. 
Isuf Hajrizi, a reporter for the newspaper ILIRIA (tlie ancient name of Albania) will write about the 
event. It is highly welcome that students of the Albanian Society, especially Mithat Gashi, took this 
initiative to help create a better world 
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17 SHKURT 2008 – ISH NENKRYETARI I VATRES SERGIO BITIÇI 
KUJTON 

 

                                                   
 
 
Ne mbledhjen e Bordit te VATRES, qe patem disa dite para 17 Shkurtit 2008  shfaqa lajmin 
se bashke me vellain Mike do jemi ne Prishtine per ta celebruar Shpalljen e Pavaresise se 
Kosoves 
 
Me kete do te deshironim ti bashkoheshim Kryeminitrit te atehershem te Kosoves Hashim 
Thaci, si perfaqsues te VATRES, ne kete celbrimim historik per kombin tone 
 
Kryetari Agim Karagjozi dhe Bordi i VATRES me 2008 na dhane pelqimin dhe aprovimin te 
perfaqesonim VATREN ne kete moment historik . Pa vonim i nisa nje e-mail direkt  
Kryeministrit te Kosoves Thacit, ku me padurim prisja mireseardhjen me shkrim, para se te 
niseshim. 
 
Kryeministri Thaci, si Shqiptar, nuk tregoi burrni as patriotizem, bile u korit pa ju pergjegj as 
njeres nga dy e- mailet e tjera, qe ja nisa para dates 17 shkurt 2008. 
U ndjeva i turperuar, jo per vedin, si anetar i Bordit dhe si ish nenkryetar i Vatres legjendare, 
por me shume per Organizaten  Federaten Pan Shqiptare te Amerikes VATRA. 
Kete episod e shkrova edhe ne librin tim biografik, qe do te botohet se shpejti 
. 
Ne mengjezin e 17 Shkurtit te ftohet me bore, pergatita 25 kartolina te vizatuara vete dhe te 
shkruara me doreshshkrimin tim kaligrafik, nje nga nje.Bleva pullat postare te Kosoves dhe 
dola neper Prishtine per ta gjet motivin tipipik, qe do ta dokumentoje ilustrimin tim historik. 
 
Zgjodha xhamine e Sinan Pashes, te mbuluar me bore, me Sahatkullen afer. 
Suksesi tjeter  ish se kartolinat iu postuan 23 miqve, te vulosura me 17-2-2008. 
Sot jam i lumtur dhe me fat, qe arrita ti gjej  keto dy cope, qe me kane shpetuar te pa nisura. 
 
E kam per nder ta uroj Kosoven ne kete forme me kete lloj respekti 
 
KOSOVA PERGJITHMONE DHE BASHKIM TE SHPEJTE KOMBETAR! 
 
Sergio Bitici 
New York, NY 
17 SHKURT 2021 
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.PAVARSIA E KOSOVES ESHTE E LIGJSHME 
DEKLARON GJYKATA NDERKOMBETARE NE HAGE 

ME 22 QERSHOR 2010 
 
 

 
 Me 22 Qershor 2010 Gjykata Nderkombetare ne Hage 
deklaroi se Pavaresia e Kosoves e shpallur me 17 
Shkurt 2008 eshte e brenda ligjeve nderkombetare 
dhe plotesisht e ligjeshme persa i perket arenes 
nderkombetare. 
 
Sipas Presidentit te kesaj gjykate Hisashi Owada  
theksohet se ligji nderkombetar nuk ndalon deklarimin 
e pavarsise. Kerkesa per ligjeshmerine e pavarsise se 
Kosoves ishte kerkuar nga Serbia.  
 
Ky vendim i Gjykates Nderkombetare ishte nje 
shuplake e ligjit nderkombetar ndaj Serbise qe ende 

nuk pranon te njohe Kosoven si shtet sovran dhe te pavarur me te drejta te plota ne arenen 
nderkombetare. 
 
Vendimi i Gjykates Nderkombetare qe u morr 10 vjet me pare u pershendet nga Bashkimi Europian 
dhe SHBA-ja dhe hapi rrugen per njohjen e shtetit te Kosoves nga shume vende te botes.  Shtetet qe 
e kane njohur Kosoven ka arritur 117 sot duke perfshire dhe Israelin.   
 
Shtetet e Bashkuara te Amerikes deklaruan se e mbeshtesin plotesisht vendimin e Gjykates 
Nderkombetare te Hages . Zv Presidentit i Amerikes ne ate periudhe Joe Biden ne nje takimi me 
kryeministrin e Kosoves Hashim Thaci do te  deklaronte keshtu pas ketij vendimi: “ Ri-afirmojme dhe 
njehere mbeshtetjen e plote te SHBA-se  si nje shtet i pavarur , demokratik dhe multi-etnik ardhmja e 
te cilit eshe me Bashkimin Europian dhe vendet Euro-Atlantike. 
 
Sic eshte provuar ne 11 vjetet e fundit kjo politike e SHBA-se nuk ndryshoi asnjehere perkundrazi u 
arrit nje marreveshje ekonomike me Serbine ne Washington ne Shtator 2020 te cilen Serbia ende nuk 
ka filluar ta respektoje.  
 
Pas zgjedhjeve te Nentorit 2021 ne krye te administrates amerikane eshte Presidenti Biden i cili ka 
njohuri te thella per ceshtjen e Kosoves qe nga koha kur ishte ne Senatin Amerikan dhe me pas si zv 
President ne administrates e Presidentit Obama .  Pas 11 vjetesh pas vendimit te Gjykates 
Nderkombetare ne Hage per ceshtjen e Kosoves  dhe shume bisedimeve mes Kosoves dhe Serbise 
te organizuar nga Bashkimi Europian eshte koha per zgjidhje konkrete dhe perfundimtare te ceshtjes 
se Kosoves ne arenen nderkombetare . 
 
https://www.dw.com/en/international-court-rules-that-kosovo-independence-is-lawful/a-5826328 
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Federata Pan-Shqiptare e Amerikes VATRA 
KESHILLLI DREJTUES 

PO Box 622504, Bronx New York 10462 
https://federatapanshqiptarevatra.com 

 
 
 
 

                                                       
Z. Ahmet Xhafo                                                                                                    Dr. Gjon Bucaj  
Kryetar i Federates Pan Shqiptare te Amerikes VATRA                                                 Ish -Kryetari i Federates Pan Shqiptare te Amerikes VATRA                                                             

 
 
 
Sipas Gjykatës Federale te Distriktit të New York çështje numër Court Case SDNY 21-875 –( Pan-
Albanian Federation of America v. Pan Albanian 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  
 
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. E gjithë puna qe  e Degës së VATRES Washington DC dhe e gjithe 
VATRANEVE të përmendur në këtë cështje gjyqësore është vullnetare dhe pa pagesë  
Kjo është hera e parë në historinë 108 vjeçare të VATRES që ndodh nje çështje e tillë gjyqesore 
brenda VATRES.   
 
Këshilli Drejtues i VATRES vendosi unanimisht më 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. 
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PLANI HAKMARRËS I GRAMOZ RUÇIT KUNDËR 
ATYRE QË RREËZUAN SHTATORET E ENVER 

HOXHËS 
Agron TUFA (për mediat!) 
Zvicer 
18 Shkurt 2021 
 

1. Dokumenti tepër sekret: të gjenden organizatorët 
 

Ky dokument, i shënuar «tepër sekret» publikohet për 
herë të parë. Dokumenti bën me dije se ministri i 
sapozgjedhur i Diktaturës, i fundmi në krejt kampin 
komunist të Europës Lindore, shoku Gramoz Ruçi 
(ose, siç e kemi dëshmuar me dokumenta, «Cigarja» e 
Sigurimit), u bën thirrje shokëve të vet të Degëve të 
Punëve të Brendshme për të nisur një valë 
arrestimesh pas rrëzimit të shtatoreve të diktatorit 
Enver Hoxha. Nuk është vetëm shtatorja e diktatorit që 
u përmbys në Sheshin Skënderbej e mandej u hoq 
zvarrë drejt Kinoklubit Studenti - trofe për studentët në 
Grevën e Urisë. Jo, është fjala për përmbysjen e 
shtatoreve, statujave dhe statuetave të kësaj 
perëndiçke komuniste në të gjitha qytetet e 
Shqipërisë. Shtetit komunist në grahma të fundit i 
duhet një dorë e fortë, një stalinist i përbetuar, një 

kriminel, që mund të vrasë pa iu dridhur dora dhe Ramiz Alia e solli nga Tepelena «Cigaren», shokun 
Gramoz. Fill pas rrëzimit dhe dhunimit të shtatoreve e statujave të diktatorit nëpër tempujt e qyteteve 
komuniste, në skenë hyn nofullakatrori, spiuni e sekretari i Partisë, për të bërë zap rrokullimën. Ky 
portret egërshan e tregoi veten menjëherë, sapo mori detyrën, gjykuar nga shkresa e mëposhtme: 

DESHIFRIM (TEPËR SEKRET) 

13. 3. 91 

D.P. BRENDSHME TIRANË DHE D.P. BRENDSHME 

Ju kujtoj se populli pret që organet e punëve të brendshme ta informojnë kush i rrëzoi e dhunoi 
monumentet dhe bustet e Enver Hoxhës. Porositë e dhëna nuk po zbatohen, puna për këtë problem 
të rëndësishëm u kufizua tek disa ekzekutues dhe në ditët e para kur kërkohej të zbatohej duke u 
thelluar për të dalë tek organizatorët. Këmbëngulni të kryeni detyrat. Në një datë të afërt të thirren 
kryetarët e degëve për të raportuar. 

Gramoz Ruçaj 

2. Përbetimi i Gramoz Ruçit dhe përgjakja e demokracisë në Shkodër 
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Nuk do të kalojë një muaj dhe egërshani fanatik 
«Cigarja», do të formulojë një urdhër tjetër, që do të 
sjellë përgjakjen e Shkodrës me 2 prill 1991, duke 
vrarë katër djem të rinj, heronj të demokracisë: Besnik 
Ceka, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Arben 
Broci (ky i fundit një figurë e njohur e lëvizjes 
studentore që solli pluralizimin). Është interesante se 
vrasjet e bëra nga snajperët e pozicionuar nëpër 
tarracat e pallateve, kanë qenë të planifikuara sipas 
urdhërit të ministrit të brendshëm Gramoz Ruçit. Këto 
vrasje nuk janë bërë menjëherë, por sipas planifikimit 
nga ora 8.10 deri në orën 11.00 të datës 2 prill 1991. 
Ata kanë zbatuar skemën e urdhërit të shtjelluar të 
dhënë nga Gramoz Ruçi në tekstin e mëposhtëm, të 
një dite më parë: 

“Për të vepruar me forcën e shkopit nuk ka askush 
arsye të pyes përgjegjësin. Goditni ashpër qysh në 
fillimet e grumbullimeve. Për të paralizuar ata që nga 

turmat mund të godasin me armë forcat tona, zini lartësitë dominuese me qitës të përgatitur, forcat 
tona që përleshen me protestues mos shkojnë të armatosura.” 

3. Një Heinrich Himler në krye të Parlamentit shqiptar pluralist 

Për përmasat e Shqipërisë staliniste, brenda shkallës së zvogëlimit dhe kohës së pafavorshme për 
diktaturën komuniste në grahmat e fundit, roli i Gramoz Ruçit ishte ai i një Henirich Himler-i në 
qeverinë naziste. Vrulli me të cilën e filloi punën, egërsia dhe etja për masakër ishte e njëllojtë me 
vendosmërinë e pikut të diktaturës, veçse e tradhëtuar në kohë. Që nga dita kur lëshon urdhërin e 
paraqitur në këtë dokument e deri në përfundimin e palavdishëm të detyrës së ministrit të brendshëm 
pas disa muajsh, tregon kontradiktën midis egërsisë së tij dhe rrokullimës që kishte marrë diktatura. 
Megjithatë, pavarësisht kohës tepër të shkurtër, “Cigarja” që u bë ministër i brendshëm, 
karakterizohet nga etja për arrestime, spastrime, survejime, derisa pas një muaji nga marrja e detyrës 
e përgjaku demokracinë shqiptare me 2 prill 1991 duke marrë jetën e 4 të rinjve protestues. Nuk 
është fjala për dalje të situatës nga kontrolli, por për vrasje të planifikuar me snajperë, siç e dëshmon 
dokumenti i mësipërm. Pavarësisht se i shpëtoi gjyqit të parë, kur çështja u rihap, më 1996, thonë se 
Gramoz Ruçi kaptoi kufirin shqiptaro-grek i veshur si grua. Pastaj historia e kthimit në vitin 1997 dihet. 

E pabesueshmja është se ky himleruc shqiptar mbërriti të bëjë karrierë politike të lartë, aq sa sot e 
kemi Kryetar të Kuvendit. Një himler shqiptar kryeson Kuvendin ende tash në vitin 2021! 

Si është e mundur? 

Në një shkrim të 13 shtatorit 2018 në «Panorama» Jan Jansen (ish-vëzhguesi i Amnesty International 
përgjatë 14 vitesh (1990-2004) shtron pyetjet e tij thelbësore dhe shpreh habinë për karrierën 
marramendëse të Gramoz Ruçit. Habia e Jan Jansenit ka të bëjë me lidhjet midis Diktaturës I 
(komuniste) dhe Diktaturës II (diktatura e dollarit). Pse vallë dhe si është e mundur, që në krye të 
shtetit janë po ato figura të diktaturës komuniste? Si shpjegohet? Po e sjellim të cituar habinë e këtij 
eksperti me përvojë të «Amnesty International»: «Duhet të pyesim zotëri Gramoz Ruçin. Ka qenë 
ministër i Punëve të Brendshme, d.m.th. përgjegjës për Sigurimin, për Policinë, për sistemin gjyqësor 
dhe sistemin e burgjeve. Në praktikë, përgjegjës për vrasje, tortura, maltretime, burgosje, internime, 
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ridënime, shkurt, për krejt sistemin shtypës të diktaturës I. Tani është në majën e demokracisë, 
kryetari i Parlamentit shqiptar. Në thelbin teorik, ai duhet të mbrojë demokracinë në Shqipëri, sistemin 
demokratik. Pyetjet e mia do të kishin të bënin me ndryshimet midis sistemeve dhe për tiparet që ata i 
kanë të njëjta”. 

Sigurisht në këtë kohë gazetari me përvojë i “Amnesty Internatonal”, Jan Jansen-i, nuk kishte si ta 
dinte që Gramoz Ruçi kishte kaluar sprovën e Sigurimit të shtetit me pseudonimin “Cigarja”. Po habia 
e tij është krejt e ligjshme për të gjithë ata njerëz që e kanë trurin në vendin e duhur dhe e fusin 
sadopak në punën e tij, siç e ka jeratisur perëndia. 

Ajo që e habit më së shumti ekspertin europian, është Rrugëtimi i këtyre njerëzve. Në vend të 
Gjykatave shqiptare apo Tribunalit të Hagës si i akuzuar për krime politike të çdo lloj shkalle, “Cigarja” 
vetëm se ka ngjitur shkallët e karrierës, madje më fort se gjatë diktaturës I (komuniste). Po si është e 
mundur? Çfarë udhe mistike i ka prirë kësaj race? Kush kanë qenë prijësit e tij, dyert sekrete që i janë 
hapur si me magji? Cili medium, cili sekt i fuqishëm satanik e ka bartur lart e më lart përmes 
mjegullave të rënda të tymtajës shqiptare? Sigurisht do të na duhet t’i zbardhim këto kthesa, këto 
zgëqe e llagëme të nëndheshme, këto lakadredha kacavjerrëse, të cilat pas 30 vitesh nga rënia e 
Komunizmit na e ngjiti antropoidin tonë në majë të piramidës shtetërore. Dhe ne rrimë e dëgjojmë, 
udhëhiqemi, i bindemi, sikur kjo të ishte diçka më se normale. 

Habia e ekspertit hollandez të Amnesty International shprehet e troçët, e tillë e thjeshtë, siç nuk kanë 
pasur kurrë guximin ta shtrojnë parvenytë e shtypit tonë me mëditje:  

“Si holandez, banor i vendeve të ulëta, nuk e kuptoj. Ne nuk kemi male, d.m.th., nuk kemi maja 
malesh. Një udhëtim nga maja në majë nuk mund ta kuptoj. Ai mund të ma mësojë se si ka udhëtuar 
nga maja në majë është vetë Gramoz Ruçi. Supozoj se në mes të maleve ekziston diçka që e quajmë 
“luginë”? A ka udhëtuar zotëri Ruçi nëpër luginë? A ka marrë përgjegjësi për çfarë ka bërë? Ka 
kërkuar ai ndjesë? Sipas sistemit të Afrikës së Jugut (pajtimi); apo sipas ndonjë sistemi tjetër? A ka 
folur për çfarë ka përgjegjësi? Apo unë jam i gabuar, sepse nuk ka “luginë” në mes të maleve? Unë si 
person jam shumë kureshtar, prandaj pyes: si është e mundur të shkojë nga një majë mali në një 
majë tjetër pa probleme psikike, a nuk ka ai ndonjë brengë të madhe? Ju lutem, zotëri Ruçi, ma 
shpjegoni!”. 

Sigurisht Jan Jansen nuk ka fort parasysh, që këta antropoidë të Diktaturës I (komuniste) që janë në 
krye të piramidës së pushtetit të Diktaturës II (të dollarit), kanë rreth vetes avatarët e bandave të 
krimit, korrupsionit dhe trafiqeve. Avatarët e Gramoz Ruçit kanë bëma të mëdha që nga viti 1997 dhe 
tashmë janë klan familjar me tentakula të forta: ata vrasin, shtypin, dhunojnë, drejtojnë hartat e 
trafikut dhe janë të gatshëm të veprojnë ngjashëm sikur e ka pohuar vetë Ruçi në një video: “Pushteti 
fitohet me grykën e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës”. Pushteti pra, jo liria. Pushteti i 
mafies i përbërë nga avatarët e tij të bandës familjare. 

 

 
 
 
 
 
 



                                             SHKURT 2021 

 

 12 
 

E MIRA DHE E KEQJA: ÇFARË DINË SHKENCËTARËT PËR 
VARIANTET DHE VAKSINAT COVID-19 

DR. Elton Mara 
 

 
New York 
18 Shkurt 2021 
 
Që kur vaksinat Pfizer dhe Moderna u aprovuan në 11 Dhjetor 2020 në Amerikë për përdorim 
emergjent, pritshmërija per efikasitetin e tyre ishte shumë e lartë. Por ndërkohë që po punohet 
intesivisht për shpërndarjen e vaksinave dhe mbulimin masiv te popullatës që nga personeli mjekësor 
deri te grupë-moshat që janë të pranuara,tani ka prova të vërteta se të paktën një variant i 
koronavirusit duket se shpëton  disi nga fuqia e vaksinave Covid-19.  Çfarë, saktësisht, kjo do të thotë 
për pandeminë është ende duke u diskutuar.  
 
Edhe nëse vaksinat janë më pak të fuqishme kundër variantit, ato ende duket se i mbrojnë njerëzit 
nga rezultatet më fatale, si shtrimi në spital ose vdekja.  Por humbja e efikasitetit ndaj variantit 
B.1.351(Varianti Afrikant)në kerkimet klinike u sugjeroi disa ekspertëve që imuniteti që japin vaksinat 
mund të mos zgjasë aq gjatë kundër kësaj forme të koronavirusit.  
 
 Më urgjentisht, ekspertët thonë, rezultatet shërbejnë si një shenje paralajmëruese që bota ka nevojë 
për të rritur fushatat e saj aktuale të vaksinimit dhe për të shpejtuar përpjekjet për të parashikuar se si 
mund të jene vaksinat. 
 
Emma Hodcroft,një epidemiologe molekulare në Universitetin e Bernës thotë "Ky është një lehtësim i 
madh në qoftë se dihet se vaksinat duket se mbrojnë ende nga shtrimet në spital dhe vdekjet". Ajo 
gjithashtu thotë “Gjëja Nr. 1 për momentin është të përpiqemi dhe të ulim në çdo mënyrë 
efekshmërinë që ky virus shkakton ndërsa përhapet nëpër shoqëri.  Por është padyshim e vërtetë 
humbja në efikasitet, kjo ngre disa pyetje shqetësuese. " 
 
 E MIRA 
Pyetjet kryesore në lidhje me vaksinat nganjëherë zvogëlohen nëse ato "funksionojnë" ose jo kundër 
formave të ndryshme të koronavirusit SARS-COV-2.  Por kjo thjeshton shumë se çfarë dalin nga 
kërkimet klinike, çfarë mund të jenë në gjendje të bëjnë vaksinat dhe sa prej tyre kanë efikasitet të 
shkallave të ndryshme.  
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 Eksperimentet në përgjithësi kanë hetuar nëse vaksinat parandalojnë rastet simptomatike të Covid-
19.  Por Covid-19 paraqitet  te të gjithë me një spektër të plotë, nga infeksionet asimptomatike tek ato 
fatale, prandaj disa kerkime përfshijnë gjithashtu të dhëna të përqendruara posaçërisht në rezultatet 
që njerëzit më shumë dëshirojnë të parandalojnë sëmundje të rëndë dhe vdekje.  
 Në një farë mënyre, rezultatet e provës së parë klinike nga Moderna dhe ekipi Pfizer dhe BioNTech, 
të cilët të dy treguan se vaksinat përkatëse ishin 90% ose më shumë mbrojtëse ndaj sëmundjes 
simptomatike, na “llastuan”për ato që mund të prisnim për imunizimet që ende kalojnë nëpër 
eksperimente.  Arritjet shkuan përtej asaj që ekspertët kishin shpresuar se cfarë vaksinat Covid-19 
mund të bënte 
 
Kur Johnson & Johnson tha se vaksina e saj ishte, mesatarisht, 66% e efektshme në bllokimin e 
sëmundjes së moderuar dhe të rëndë, shumë studiues u përpoqën t'i kujtonin njerëzve se kjo ishte 
një  rezultat që ia vlen të festohet.  Vaksina ishte 85% efektive kundër rasteve të rënda të sëmundjes 
pa marrë parasysh variantin infektiv, dhe të gjitha vdekjet dhe shtrimet në spital në kete kerkim 
ndodhën midis njerëzve që morën placebo,dhe  jo vaksinën.  
 
 "Njerëzit shikojnë 72% dhe thonë  që nuk është aq e mirë sa 90%, por fakti është se, nëse e shikon 
si sëmundje serioze, ajo ishte jashtëzakonisht efektive në parandalimin e sëmundjeve të rënda, 
përfshirë shtrimet në spital dhe vdekjet", thote Anthony Fauci, kreu i  Institutit Kombëtar i Alergjisë 
dhe Sëmundjeve Infektive. 
 
Të dhënat e kerkimeve klinike të publikuara për J&J dhe një tjetër nga Novavax treguan se vaksinat 
nuk shkuan aq mirë në Afrikën e Jugut, ku u shfaq varianti B.1.351 i parë dhe ka qarkulluar 
në  nivelet më të larta.  Efikasiteti i vaksines J&J kundër Covid 19 të moderuar deri në vdekje ra në 
57% në Afrikën e Jugut, ndërsa Novavax raportoi se vaksina e saj ishte 49% efektive në Afrikën e 
Jugut në parandalimin e Covid-19 simptomatik.  
 
Pertej rënies së mbrojtjes, disa ekspertë thanë se rezultatet treguan se vaksinat mund të ishin më 
pak të fuqishme kundër B.1.351 në mënyra të tjera, gjithashtu.  Provat klinike nuk kanë treguar nëse 
ndonjë nga vaksinat ekzistuese mund të ngadalësojë përhapjen e ndonjë përsëritje të SARS-2, por 
shumë ekspertë mendojnë se vaksinat do të ofrojnë ndihmë në këtë fushe, nëse sepse ato 
parandalojnë tërësisht disa infeksione, ose sepse ato  njerëz te cilet ende kontraktojnë virusin jane 
më pak ngjitës për një kohë më të shkurtër.    Një vaksinë sado pak e fuqishme, edhe nëse 
parandalon rastet e rënda, mund të mos galvanizojë sistemin imunitar aq sa të bllokojë infeksionin 
ose të zvogëlojë sa më shumë virulencën. 
 
E KEQJA 
 
Ekspertët  ngrejne  pyetjen nëse vaksinat mund të humbin më shumë fuqinë e tyre ndaj variantit më 
shpejt sesa kundër përsëritjeve të tjera të SARS-2. Sa zgjat mbrojtja e vendosur nga ndonjë prej 
vaksinave ekzistuese, ndaj ndonjë versioni të virusit, mbetet një pyetje e hapur.  Në thelb, studiuesit 
duhet të ndjekin njerëzit e vaksinuar dhe të shikojnë kur imuniteti i tyre zbehet.   
Kristian Andersen, një ekspert i sëmundjeve infektive në Institutin e Kërkimeve Scripps, thotë se 
rezultatet e Novavax dhe J&J duhet të shërbejnë si thirrje per komunitetin shkencor global - përfshirë 
prodhuesit e vaksinave dhe rregullatorët - për të përgatitur, në rast se varianti B.1.351 ose ndonjë 
formë tjetër e SARS-2 është në gjendje ti "shpëtojë" mbrotjes imune te cilat nuk jane te provuara 
Akoma deri tani. Ai thotë që njerëzit nuk duhet të supozojnë se për shkak se vaksinat tregojne 
mbrojte nga format e rënda, nga B.1.351 gjatë kërkimeve, njerëzit do vazhdojnë atë mbrojtje për një 
periudhë më të gjatë. 
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Nëse presim  derisa të kemi të gjitha të dhënat e sakta se kush preket apo jo në forma të rënda, 
është shumë gabim. 
 
Po në lidhje me vaksinat e tjera?  Studimet klinike të dy vaksinave të autorizuara në SHBA. - 
produktet Moderna dhe Pfizer-BioNTech - përfunduan para se të nisnin variantet e veçanta 
shqetësuese, kështu që nuk ka të dhëna klinike se si vaksinat funksionojnë kundër B.1.351.  Në vend 
të kësaj, shkencëtarët kanë studiuar në eksperimentet laboratorike se si antitrupat neutralizues të 
marra nga njerëzit që janë vaksinuar i shmangin variantet.   
 
Deri më tani, kompanitë kanë raportuar rënie të fuqisë së antitrupave kundër variantit B.1.351 ose 
mutacioneve te tjera, por mesazhi prej tyre dhe shkencëtarëve të tjerë ka qenë që vaksinat prodhojnë 
nivele të tilla të mbrojtjes shumë të larta, saqë ato mund ti rezistojnë humbjeve te pakta, pa ndryshuar 
teorinë se sa mire njerzit janë të mbrojtur. 
 
Çfarë duhet të ndodhë tani? Por siç dhe është raportuar, në vaksinat e bazuara në mRNA ka 
hapësirë ku mund të bëhen ndryshime të brëndshme. Kjo do bëj të mundur që kompanitë prodhuese 
do arrijnë te dalin shumë shpejt me një vaksinë që do ketë efikasitet te mjaftushëm per variantet e 
veçanta te shfaqura te koronavirusit.  
 
Prodhuesit e vaksinave kanë njoftuar se po studiojnë një llojë shtytësi specifik ose vaksinat e 
gjeneratës së ardhshme që mund të synojnë variante të shumta, dhe rregullatorët(FDA) kanë thënë 
që po e konsiderojnë se si ti japin dritën jeshile këtyre vaksinave pa ndryshuar provat që produktet e 
reja duhet të përmbushin.  
 
Tashmë, studiuesit po eksplorojnë mënyra për të pasuruar vaksinat dhe për ta targetuar më mirë atë 
ose variante të tjera shqetësuese që shfaqen.B.1.351 nuk është varianti i vetëm për të cilin studiuesit 
shqetësohen se mund ti shmanget përgjigjes imune.  
 
 Një variant tjetër, i quajtur P.1 dhe i identifikuar së pari në Brazil, ndan disa nga të njëjtat 
mutacione.  Ka prova paraprake që të dy variantet mund ta kalojne mbrojtjen e gjeneruar pas një rasti 
fillestar te Covid-19 dhe të ri-infektojnë njerëzit më lehtë sesa llojet e tjerë të SARS-2.   
Por rezultatet e studimeve klinike nuk e ndryshojnë kerkesen për të vaksinuar sa më shumë njerëz, 
sa më shpejt të jetë e mundur me vaksinat që janë në dispozicion. Vaksinat mbrojnë njerëzit nga 
Covid-19.   
 
Dhe, nëse ato mund të ndihmojnë në uljen e rasteve ato do të parandalojnë dukshem virulencën dhe 
të ulin shanset që të shfaqen variante të tjera potencialisht të rrezikshme.Prandaj vaskinimi sa më i 
shpejte i popullsise është kritikë ne këtë periudhë, pasi i jep kohë shkenctarëve te gjurmojnë dhe 
monitorojnë virusin dhe mutacioneve të tij, e cila do ti japi mundësi kompanive të bëjnë pasurimet 
përkatëse të prodhimit të vaksinave. 
 
Dr. Elton Mara 
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KUR DO RRITET SHQIPERIA? 

Dr. Marietta Poshi 

Tampa – Florida 
26 Janar 2021 
 

Njesoj sikur shikon nje femije te vogel te rritet ne faza te ndryshme te jetes, 
Shqipetaret shikojne me ankth “rritjen” e shtetit te tyre. E bukura dhe e 
shume vuajtura Shqiperi, brenda tre dekadave te fundit, ka kaluar sfida 
politike dhe ekonomike, per te cilat do flasin librat e historive per shekuj me 
rradhe. Aty do shkruhet, per kurajon e Shqipetareve, por dhe per 
padrejtesite, dhe mbi te gjitha, se si nje shtet kaq i larmishem ne pasuri 
natyrore, me popull bujar dhe punetor, mbeti pas nga “shoqet” e saj: vendet 
fqinje. 

 A nuk eshte per tu shqetesuar fakti qe ne vitin 2021, ne nje bote me teknologji te avancuar, me 
pozicion strategjik ne Ballkan, me njerez te afte fizikisht dhe psiqikisht, Shqipera jo vetem qe nuk 
“rritet”, por duket sikur zhytet dhe me shume ne mjerim?  

Shpjegimi i mos avancimit te Shqiperise por dhe i avancimit te saj mund ta shpjegohet shume thjesht 
nen Hierarkine e Nevojave sipas Abraham Maslow. Maslow, nje psikolog Amerikan, e karakterizon 
njeriun ne faza te ndryshme te jetes. Perkatesisht jane 5 faza qe njerezit, popujt, madje dhe shtetet 
do ju duhet te hasen ne nje menyre apo nje tjeter.  

Faza e pare: Nevojat fiziologjike; per ushqim, uje, ngrohtesi, dhe qetesi. Te gjithe kemi qene, jemi 
dhe mund te kthehemi serish te kjo faze. Vetem kur te kemi mposhtur urine, mund te mendojme se si 
te ndjehemi me te sigurt dhe te mbrojtur. 

Faza e dyte: Nevojat e sigurise; te jesh dhe ndjehesh i sigurt dhe i mbrojtur. 

Faza e trete: Nevojat e dashurise dhe perkatesise; te kesh marredhenie intime dhe shoqeri. 

Faza e katert: Nevojat e nderit; te ndjehesh i arritur dhe prestigjoz. 

Faza e peste: Vete aktualizem; te ndjhesh i arritur me potencial te plote.  

Duhet gradualisht te kapercesh nga nje faze ne tjetren, perndryshe hasesh me nje perplasje e cila 
mund te jet e pakorrigjueshme. Jo te gjithe arrijn fazen e peste apo dalin me sukses nga faza e pare 
e jetes, por keto jane thejsht parametra identifikues per te kuptuar ku jemi dhe si mund te bejme 
perpara. Duke identifikuar me sukses ku jemi si popull, ne mund te nderthurim nje plan per te 
avancuar.  

Shqiperia ende karakterizohet si nje nga vendet me te varfra ne Europe dhe Ballkan. Varferia Brenda 
Shqiperise ndeshet me sfidat e radhes pasi zonat rurale dhe urbane kane parametra te ndryshme 
persa i perket matjes se varferise ne vend. Banka Boterore e ka klasifikuar Shqiperine si nje shtet i 
mesem i larte ne baze te te ardhurave nga punesia (Unicef, 2010). Por nga Viti 2018 ne vitin 2019, 
Shqiperia ka pasur renie ne Prodhimin e Brendshem Bruto (PBB) prej afersisht 45% (TWB, 2019). 
Papunesia ne Shqiperi ka pasur renie nga viti 1999 18.57%, ne vitin 2014 17.49%, dhe ne vitin 2020 
12.81% (Plecher, 2020).  
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Atehere kush kontribon ne varferine dhe mosrritjen e Shqiperise? Pagat kompesuese ne Shqiperi 
jane me te uleta se sa te vendeve fqinje prej reth 25%, e cila ndikon ne standartin dhe cilesine e 
jeteses.  

Shqiperia per 30 vitet e fundit i eshte dashur te luftoje me varferi dhe siguri. Nderrimi i sistemit politik 
nga komunizem ne demokraci u karakterizua nga nje skamje ekonomike. Por edhe lufta civile e 
1997’s solli pasiguri ne vend. Atehere ne si komb ne 30 vitet e fundit, nuk kemi mundur te dalim dot 
nga Faza e Pare dhe e Dyte e Maslow; jemi duke vuajtur me skamjen dhe me sigurine. 

Eshte e veshtire te mendosh per luks, arritje, dhe prestigj kur je i/e uritur, apo ke frike per 
jeten?! Nje artist mund te jete shume i/e afte, por kur nuk ka mundesi te ushqehet dhe te mbrohet, 
eshte e veshtire te mendoje se si do krijoj art! 

Pra kur do rritet Shqiperia? Vetem atehere kur pjesa derrmuese e Shqiperise dhe Shqipetareve te 
mos jene te prokupuar me skamjen dhe varferine, kur populli te jete i ngopur dhe te mos jete i 
shqetesuar se nga do ju vij ushqimi i rradhes, kur populli te ndjehet i vleresuar, i aprovuar, edhe pse 
jo frymezues per te ndare me te tjere se si te arrish diçka ne jete. Shqiperia do rritet vetem kur te 
munde nevojen me elementare, Urine! 

 

 https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Albania_COAR_2010.pdf 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AL 

https://www.statista.com/statistics/444445/unemployment-rate-in-albania/ 
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