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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 

 

 

 

 

 

         
Bursa Familja Biberaj, që do të jepet 
përmes konkurrimit dhe që zgjat për 
katër vjet. 36 bursa do t’u jepen 
studentëve shqiptarë nga Tropoja, 
Plava, Gucia, Presheva, Tetova, 
Shkupi dhe pjesët rurale të Kosovës, 
dhe katër (4), studentëve që u 
përkasin grupeve të pakicave në 
Kosovë. 

https://federatapanshqiptarevatra.com/
2020/07/fondacioni-biberaj-inc-shpall-
bursen-prej-11-milion-dollaresh-per-
40-studente-ne-institutin-teknologjik-te-
rocesterit-rit-ne-kosove-fondacioni-i-
universitetit-amerikan-ne-kosove/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 ju  
dhuroi ndihma financiare tre familjeve 
shqiptare ish të përndjekura  politike të 
prekura nga tërmeti i dhjetorit 2019. 
Zonja Donata Lepenica e mbesa e 
Hysni Lepenicës që ka kaluar 20 vjet 
burg dhe internim shpreh falenderimin  
e saj Komisionit VATRA 5 Tetor për 
këtë ndihmë  
https://youtu.be/mTIgAZqihDU 

 

The New VATRA Website 
Website I Ri VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

Fondacioni Biberaj Inc. Shpall 
Bursën Prej 1,1 Milion Dollarësh 

Për 40 Studentë Në Institutin 
Teknologjik Të Roçesterit- Rit Në 

Kosovë 

 

Donata Lepenica E Mbesa E 
Hysni Lepenicës 20 Vjet Burg 

E Internim Falenderon 
Komisionin VATRA Per 

Ndihmën Financiare 
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KOMISIONI VATRA 5 TETOR 2019 JU URON 

GJITHË BESIMTARËVE SHQIPTARË MYSLYMANË 
KUDO QË JANË NË BOTË 

GËZUAR FESTËN E KURBAN BAJRAMIT 
ZOTI QOFTË GJITHMONË ME JU 

PAQE DASHURI DHE BEGATI NE GJITHE 
FAMILJET TUAJA 
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PSE U KRIJUA KOMISIONI VATRA I 5 TETORIT DHE KUSH ËSHTË MISIONI I TIJ 
EDITORIAL  

 
“Bota kënaqet me gënjeshtrën, që shëtit nëpër skenë, dhe jo me të vërtetën që rri në 
prapaskenë” shkruar nga Fan S. Noli. Kjo thënie e mencur nuk e ka humbur vlerën edhe sot, madje 
me plot gojën mund të themi që është edhe më shprehur në realitetin ku jetojmë.  

Komisioni Vatra i 5 Tetorit u krijua që të mos lejojë deformimin e Misionit Kombëtarë mbi 100 vjeçarë 
të Vatrës Tradicionale, dhe të vazhdojë rrugën e nisur nga Kirka, Konica, Noli, dhe të gjithë 
bashkëudhëtarët që e mbështetën Vatrën që nga themelimi i saj deri ne ditën ku këto vlera u mohuan 
dhe u përdhosën.  Ekspozimet spektakolare artificile që përdoren për ti mbushur mëndjen vatranëve  
nëpërmjet manipulimeve mediatike,duke shkelur me të dyja këmbët parimet themelore të 
demokracisë që të parët tanë luftuan për të trashiguar këto vlera tek brezat e ardhshëm, nuk janë dhe 
nuk do jenë pjesë e konturimit dhe Misionit të Komisionit Vatra. 

Ky Komision në mënyrë periodike e ka bërë publike qëndrimin e tij në lidhje me shkeljet dhe 
manipulimet të cilat janë mbuluar dhe kamufluar qëllimisht nga individë dhe grupe të caktuara të 
infiltruar në Vatër për qëllime përçarëse dhe destruktive. Lufta midis gënjeshtrës dhe të vërtetës, 
hipokrizisë dhe realitietit, pseudotraditës dhe tradites historike, kërcënimeve dhe gjuhës pajtimore, 
është shtylla kurrizore e Komisionit. 

Vlerat, patriotizmi, kontributi në Vatrën Tradicionale, është e shprehur qartësisht jo vetëm në të gjithë 
anëtarët e Komisionit, por edhe ne mbështetësit dhe përkrahësit e saj. Anëtarë si Z.Sergio Bitiçi, 
pjesë e familjes patriotike shqipëtare Bitiçi, ku së bashku me vëllezërit e tij kontributi i dhënë Vatrës 
për më shumë se 50 vjetë, ështe i pallogaritur. Apo Z. Ahmet Giaffo, që edhe pse me banim në 
California, mbështetjen për Vatrën kurrë se ka kursyer per 50 vjet dhe vazhdon të jetë aktivë për ta 
kthyer Vatrën në rrugën e drejtë.  

Listës i shtohet Dr.Nexhat Kaliqi, kryetar i degës Newburgh New York  dhe ne shërbim të Vatrës per 
me shumë se 3 dekada, Z.Kris Kirka që i shërben Vatrës për më shumë se 20 vjet dhe është nipi  i 
një prej themeluesve  të Vatrës heroit te patriotizmit shqiptar Kris Kirka që humbi jetë ne burgjet e 
komunizmit dhe i biri i Niko Kirkës qe qendroi heroikisht kundër torturave te regjimit komunist  dhe që 
i sherbeu  Vatres me përkushtim,  Z.Ahmet Hoti si trashigimtarë i familjes patritotike Hoti, dhe 
mbështetës i Familjes Mbretërore që i shërben Vatrës më shumë se 20 vjet. 

 

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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Z.Armin Zotaj kryetar i degës më të vjetër të Vatrës në Washington DC veteran i forcave ushtarake 
amerikane dhe në shërbim të Vatrës prej më shumë se 16 vjet, Dr. Elton Mara, trashigimtarë i 
familjes së vjetër tiranëse, që është përsekutuar që në vitet e para të regjimit komunist. Të gjithë këta 
anëtarë me vlera kombëtare patriotike dhe intektuale kanë një kontributë te çmuar në Vatër. 

Ky Komision mbështet dhe nga shumë vatranë që i kanë dhënë kontribut të vazhdueshëm kësaj 
organizate, si ish kryetari i Vatrës,Dr. Gjon Buçaj që ka shërbyer në momentet më kritike për Vatrën, 
Dr. Mithat Gashi në shërbim të Vatrës për tri dekada, Albert Perndocaj , anëtar i Vatrës që në 
moshën 14 vjeç, dhe djali i Vatranit të shquar dhe të palodhur Z. Zef Perndocaj me mbi 50 vjet 
anëtaresi ne Vatër, vatrani i palodhur prej dekadash në Vatër dhe në shërbim të çështjes shqiptare   
Z. Ukë Gjonbalaj, Z. Sejdi Hysenaj, antikomunist dhe aktivist i palodhur në shërbim të Vatrës dhe 
interesave gjithshqiptare, si dhe shumë intelektualë nga Diaspora, Kosova, dhe Shqiperia.  

Komisioni konfirmon se vazhdon punën e saj për përhapjen e së vërtetës duke rrritur bashkëpunimin 
dhe me organizata dhe anëtarë  brënda dhe jashtë Amerikës, nëpërpjet shkëmbimit të përvojës dhe 
krijmit të degëve të tjera mbështetëse. Komisioni falenderon të gjithë mbështetësit që në mënyrë të 
vazhdueshme  na mbështesin si me deklarata po ashtu dhe me pjesmarrje  aktive ku ato shprehin 
solidaritetin dhe i bashkohen rrugës së vërtetë që i mungon Vatrës që prej më shumë se tre vitesh.  

I vetmi mission ekzekutivë që Komisioni ka, është ta çoje Vatrën drejtë nje Kuvendi te 
drejtë,transparent dhe demokratikë bazuar në Kanunore. 

Komisioni Vatra “5Tetori” 

New York 24 Korrik 2020   

. 
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DEKLARATË E KOMISIONI VATRA 5 TETOR 2019 

 
23 Korrik 2020 

Komisioni VATRA 5 TETOR 2019 përgëzon Partitë Shqiptare në 
Maqedoninë e Veriut për arritjet në zgjedhjet paralmentare të 15 Korrikut 2020 të këtij vendi duke 
siguruar  33 deputetë në paralamentin e Maqedonisë së Veriut.  

Komisioni VATRA 5 TETOR 2019 duke theksuar rëndësinë e ketij rezultati për Partitë Shqiptare në 
Maqedoninë e Veriut shpreson që këto parti të cojnë përpara te drejtat legjitime dhe demokratike  të 
shqiptarëve në Maqedoni dhe të luftojnë me cdo mënyrë korrupsionin që fatkeqësisht ka përfshirë 
partitë poltike shqiptare në gjithë trojet shqiptare  

Komisioni VATRA 5 Tetor gjithashtu dënon me forcë të gjitha akuzat fallco të bëra nga individë me 
qëllime të caktuara ndaj kolosëve të nacionalizmit shqiptar Profesor Ernest Koliqi dhe shkrimtarit 
studiuesti Profesor Martin Camaj. Këto akuza që mundohen të zbehin punën e madhe të këtyre dy 
kolosëve të nacionalizmit shqiptarë që kanë bërë aq shumë për cështjen shqiptare kur sulmoheshin 
pa ndërprerje nga qeveria komuniste shqiptare janë në dëm te interesave të kombit shqiptar dhe 
historisë së tij.   

Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 thekson se këto akuza janë një hipokrizi e plotë e atyreve individëve 
që dëshirojnë të mbrojnë me pasion kriminelet e kombit shqiptar që për 45 vjet vranë, burgosën. 
varfëruan mijëra shqiptarë te cilët kërkonin vetëm një Shqipëri të lirë dhe demokratike.  

Akuzat e para nga dosjet e ish sigurimt te shtetit komunist duhet të fillojnë  për ato vegla që i 
shërbyen me zell ideologjisë  vrasëse enversite  që sundoi Shqipërinë:  

së pari akuzat duhet të fillojnë ndaj vetë punonjësve të sigurimit të shtetit,  

së dyti ndaj drejtorëve të burgjeve poltike , prokurorëve , hetueseve kriminel të atij sistemi barbar të 
cilët sot jetojnë në vendet e Europës Perëndimore, SHBA dhe Canada dhe madje ende punojnë 
brenda instucioneve shtetërore dhe partive politike në Shqipëri  

 së treti ndaj krerëve politikë komunist që sunduan Shqipërinë me dhunë te pandërprerë dhe që janë 
dhe  urdhëruesit e krimeve politike.  Janë të gjithë këta që duhen të vihen përpara drejtësisë për 
krime kundër njerëzimit.  

New York 23 Korrik 2020  
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THE UNIVERSAL LEGACY OF MARTIN CAMAJ 
ALBANIAN CATHOLIC BULLETIN 1992- Vol XII 

 
 

 The untimely death of Martin Camaj in March 1992, left a serious void in the contemporary Albanian 
letters. As the latest representative in the long chain of illustrious 
Catholic writers from Shkoder, he will remain irreplaceable in his field 
for some time to come.  

Camaj died just as democracy was returning to Albania after a half-
century of totalitarian rule. His writings will continue to influence the 
rebirth of human freedom and the renewal of the intellectual and 
spiritual values of the Albanian people. From humble beginnings in an 
Albanian mountain village, Camaj lived a very full intellectual life with 

repercussions throughout the cultural capitals of Europe and Americas. Camaj was the longtime 
editor of the most influential Albanian diaspora review, Shejzat (Pleiades). The journal was published 
and directed by Camaj's teacher and mentor, Prof. Ernest Koliqi. During his career, Camaj published 
a total of 25 books and 144 articles and studies.  

He ranks among the most refined and productive Albanian contemporary writers. His writings were 
primarily in the Albanian language, except those dealing with linguistics and folklore. His poetry was 
written totally in his native language. However, a number of these compositions were translated into 
English, Italian and German.  

It is important to note that besides his work as an editor and author, Camaj was also a linguist and 
scientific expert on the Albanian language and its dialects. We must not forget to mention his teaching 
career which began in I960 at the University of Rome under Professor Koliqi. Camaj continued 
teaching at the University of Munich in Germany. 

He held the rank of Professor of Albanian Language and Literature for some 30 years. Thanks to 
Camaj' teaching and scientific research the University of Munich is the only western European 
institution to grant M.A. and Ph.D. degrees in Albanian Studies. Although Camaj lived 44 years in 
forced exile far away from his homeland, his poetry and prose focused on the mountains and folk of 
his native Dukagjini.  

The bulk of his writings contain the voices of his fellow post World War II Diaspora Albanians. Camaj 
also discovered a new and surprisingly fresh reference point for his own Albanian identity in the 
Arberesh world of southern Italy. Drawing upon all these experiences and voices Camaj brought forth 
his literary, scientific and teaching efforts. These efforts mark him in solidarity with those who stand 
for the freedom of the human conscience. He explored suffering to point towards hope and 
reconciliation.  

In the end Camaj always returned to his Albanian experience. In the preface to his final volume of 
poetry, Palimpsest, Camaj vividly recalled a boyhood memory. "At the age of thirteen I returned to my 
birthplace. On the second day after my return, my relatives told me to go to the cemetery, to the 
graves, in order to visit those who had died during the time when I was away. I was accompanied by 
an old man whom I did not remember we Professor Martin Although he was not an explicitly religious 
writer, in a recent letter to the Albanian Catholic Bulletin, Camaj said he was grateful for the formative 
influence he received at the Jesuit College in Shkoder. "They made us men," he said. "They were 
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honest, straightforward, strong people. Their formation allowed us to face the difficulties of the 
Communist era with wisdom and strength. Jesuit educational skills and stamina left a lasting imprint 
in our future intellectual development." That formation, along with the circumstances of his life, helped 
make Camaj a simple, plainspoken, yet profound poet and writer.  Camaj grew up in the Albanian 
mountain village of Temal, in Dukagjini near the Drini River. It was a harsh environment which gave 
little practical opportunity for learning. The village priest was the first to notice young Martin's 
intellectual aptitude. He convinced Camaj's father that the boy's talents would be best spent in school.  

He was educated by the Jesuits in Shkoder until the school was disbanded and its leaders killed by 
the emerging communist government in 1946. Camaj escaped Albania in 1948 and pursued his 
education at the University of Belgrade, Yugoslavia. He specialized in Albanian language and culture. 
His first two short volumes of poetry, published in 1953 and 1954 in Prishtinë, Kosovë, were well 
received. Entitled Nji Fyell ndërMale (A Flute in the Mountains), and Kanga e Vërrinit (The Song of 
the Valley) they celebrated Camaj's Albanian mountain origins. In I960, Camaj received his doctorate 
in literature from the University of Rome, and then stayed on as an instructor there while he studied 
the oldest existing Albanian texts. Camaj published his first novel, Djella (Dominique) in 1958. After 
becoming a Lecturer in Linguistics in Munich, he published the poems, Legjenda (Legends) in 1964. 
Lirika mes dy Moteve (Lyrics between seasons) was published in 1967. In 1978 Camaj produced 
the novel Rathe (Circles).  

It was a lyrical work about the survival of the individual and the power of tradition over ideology. 
Rathe was sternly rejected by the Communist literary establishment. Among the most important of his 
works was a comprehensive manual entitled Albanian Grammar. Leonard Fox published the English 
translation in 1984. This work, considered the best effort of its kind, traced the tension and 
development of the Albanian language in its three major strands: Geg, Tosk, and Arberesh. Even 
here we see the powerful central theme of Camaj's work: the preeminence of language in culture. He 
incorporated the language reforms into his grammar, without regard to the personal opinions of the 
author, respecting certain aspects of the 'unified language.'.  Camaj was not a political propagandist. 
Along with his deep religious spirit, his works showed his zeal for political freedom and human rights. 
In a recent interview in the Prishtina periodical Fjala (The Word) he was asked about his lack of 
political activism. He said, "Often in conversation I have spontaneously said, 'I am no political person'. 
But I have never said, 'I am not a political person.' The distinction between the two propositions is that 
I refuse to put myself at the service of certain political and ideological trends, my interest remaining 
the destiny of the human being." The strength of his convictions led to his works being banned in his 
native country.  

He once told Voice of America that "[My works] are banned in Albania and also in Kosovë because in 
my poems and prose I side spontaneously, [i.e., without ideological preconceptions], with the 
individual rather than with the collective. Now the literature of socialist realism in Albania celebrates 
collectivism while exacting from the individual discipline, subjection and abnegation." In that way it 
was his very interest in the destiny of the concrete, individual human being, as opposed to socialist 
artificial abstraction "the people," which made his works illegal in Albania for most of his life. 

Camaj was best known for his poetry. His treatment of death and the transcendency of voice is seen 
in his poem, "The Skull." It was written shortly after World War II and reflects the great anxiety that 
the nuclear age caused. The following English version was done by the Jesuit poet James Torrens, 
S.J., who met Camaj at Santa Clara University in 1986 and 19 
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Komisioni Informacioni Kontaktues  

Contact Information 

komsionivatra@gmail.com 

 

Anetaret e Komisionit VATRA 5 Tetor 2019  

 [1] Z. Sergio Bitici 

 [2] Z. Ahmet Giaffo 

 [3] Z. Ahmet Hoti  

 [4] Dr. Nexhat Kalici  

 [5] Z. Kris Kirka  

 [6] Dr. Elton Mara  

 [7] Z. Armin Zotaj 

 

 


