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BULETINI INFORMATIV I KOMISIONIT  VATRA 5 TETOR 2019 

 
 

 

 

 

Website i VATRES i krijuar nga 
nje bashkepunim i Komisiont 
VATRA 5 Tetor 2019 dhe Deges 
se VATRES ne Washington DC 
dhe jep nje informacion te plote 
per historine e VATRES, 
kanunoren dhe aktivitet e kesaj 
organizate dhe punen e 
Komisionit VATRA 5 October 
2019 per ta kthyer VATRES ne 
vlerat e Konices, Kirkes 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 

 

 

 

 

 

 

Vatra has provided financial 

support in the form of scholarships 

to hundreds of Albanian American 

students for over fifty years. Vatra 

will be awarding several 

scholarships in the amount of 

$500-$1,000 to deserving students. 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdvb1-

GOQ9HFcJGIYkUsM5aq2yriZMyG

3bQYZuIjlBdAVSP0g/viewform 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  

Asht e nevojshme dhe e dobishme 
që të shtoj këtu disa fakte e 
sqarime, për vatranët që mund të 
mos i dijnë mire dhe për opinionin e 
gjanë, që të kenë nji pasqyrë të 
kjartë të zhvillimeve, sidomos në 
këto dy vjetë e disa muej të fundit” 
 

https://federatapanshqiptarevatra.co

m/2020/02/pse-une-e-perkrah-

komisionin-e-5-tetorit-2019-te-

vatres-ish-kryetari-i-vatres-dr-gjon-

bucaj/ 

The New VATRA Website 
Website I Ri VATRES 

 

https://federatapanshqiptare
vatra.com/ 

 

PSE UNE E PERKRAH 

KOMISIONIN E 5 TETORIT TE 

VATRES- NGA ISH KRYETARI I 

VATRES DR. GJON BUCAJ 

 

VATRA’S EDUCATIONAL 

FOUNDATION IS CURRENTLY 

ACCEPTING SCHOLARSHIP 

APPLICATIONS  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvb1-GOQ9HFcJGIYkUsM5aq2yriZMyG3bQYZuIjlBdAVSP0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvb1-GOQ9HFcJGIYkUsM5aq2yriZMyG3bQYZuIjlBdAVSP0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvb1-GOQ9HFcJGIYkUsM5aq2yriZMyG3bQYZuIjlBdAVSP0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvb1-GOQ9HFcJGIYkUsM5aq2yriZMyG3bQYZuIjlBdAVSP0g/viewform
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/02/pse-une-e-perkrah-komisionin-e-5-tetorit-2019-te-vatres-ish-kryetari-i-vatres-dr-gjon-bucaj/
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/02/pse-une-e-perkrah-komisionin-e-5-tetorit-2019-te-vatres-ish-kryetari-i-vatres-dr-gjon-bucaj/
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/02/pse-une-e-perkrah-komisionin-e-5-tetorit-2019-te-vatres-ish-kryetari-i-vatres-dr-gjon-bucaj/
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/02/pse-une-e-perkrah-komisionin-e-5-tetorit-2019-te-vatres-ish-kryetari-i-vatres-dr-gjon-bucaj/
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020/02/pse-une-e-perkrah-komisionin-e-5-tetorit-2019-te-vatres-ish-kryetari-i-vatres-dr-gjon-bucaj/
https://federatapanshqiptarevatra.com/
https://federatapanshqiptarevatra.com/
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RAPORTI I KOMISIONIT VATRA 5 TETOR 2019 
NGA DR. ELTON MARA 

NEW YORK QERSHOR 2020 
 
Ju bëjmë me dijeni se Komisioni Vatra “5Tetori 2019” vazhdon punën intensive 
për të pȅrmbushur me pȅrgjegjȅsi misionin që i ȅshtȅ ngarkuar, për ta çuar 
Vatrȅn drejt njȅ Kuvendi legjitim, transparentë dhe demokratikȅ. Mbledhjet 
përjavore kanë qenë të frutshme ku diskitimet janë fokusuar në problematikat që 
ka kaluar Vatra dhe përpilimi i një programi sa më më te thjeshtë dhe të 
prekshëm për të gjithë grupe moshat duke u bazuar dhe respektuar Kanunoren. 
Sic e kemi raportuar më parë. 
 
 Komisioni ka ndjekuar me shqetësim nga afër viktimat dhe dëmtimet që shkaktoj 
Tërmiti i 26 Nëntorit në Shqipëri,si rrjedhojë Komisioni menjëherë hapi fushatë 

sensibilizuese donacioni për të ndihmuar familjet në nevoje. Komisioni vendosi që paratë e 
mbledhura tu dërgohen drejtperdrejtë familjeve të prekura nga ky Tërmet. Tre nga familjet e 
përzgjedhurai u lëvruan menjëhere paratë e mbledhura dhe këto familje kanë dërguar falenderime 
për ndihmën dhe kontributin e dhëne në ditët e vështira. 
 
Në mbledhjet e Komisionit kanë marë pjesë dhe mbështetësit e saj të cilët me eksperiencën dhe 
profesionalizmin e tyre kanë kontribuar me ide dhe pjesmarrje në projektet që janë shtruar për 
diskutim. Në mbledhjet e përbashkëta janë marë vendime të rëndësishme të cilat janë mbështetur 
unanimisht nga të gjithë anëtarët. 
 
Nje vendim i tillë ishte që si pasojë e pandemisë së Corona Virusit, data e caktuar për Kuvend më 25 
Prill të shtyhet në një datë të mëvonshme bazuar në rezultatet dhe rregullat e deklaruara nga 
administrata e shtetit të New York. 
 
Nje nga diskutimet e rendesishme, pjese e këtyre mbledhjeve, ishte dhe kërkesa e hapjes së degëve 
të tjera të Vatrës në ato vende ku komuniteti shqiptar është i pranishëm dhe aktivë. Nevoja e hapjes 
së degëve mbështetëse vjen si pasojë e kërkesave në rritje të përkrahëseve të Komisionit dhe rrugës 
së drejtë, transparent që ky Komision po ndjek. Propozimi i hapjes së degës së Staten Island, Bronx 
dhe Floridas u perqafua nga të gjithë dhe puna për krijimin e degëve ka filluar bazuar në Kanunore.. 

 

 

 

THE MISSION 
 

To return to VATRA , the freedom of speech, 

the value of different of opinions, to obey and 

respect all the by-laws and  not to let the dirty 

politics and corruption to damage the strong 

friendship between American and Albanian 

People.   
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Gjithashtu, domosdoshmëria e krijimit të një platforme informatike digitale ishte një nga diskutimet me 
vlerë ku idetë dhe pajtushmëria në këtë projekt mëshirojë dhe një herë devotshmërine dhe 
përkushtimin që anëtarët e vërtetë të Vatrës Tradiocionle kanë për ta kthyer Vatrën në identitet. Kjo 
harmoni shprehet më së miri nga anëtarët më të vjeter të Vatrës si Z.A. Giaffa, Z.S. Bitici, Dr. Kalici, 
Z..S. Hysenaj, te cilët me pjesmarrjen dhe kontributin e tyre i kanë dhënë jete diskutimeve dhe 
bashkëpunimit. 
 
Krijimi i platformes tipit Newsletter ka filluar dhe është drejt përfundimit. Në këtë projekt të rradhes, 
një nga mbështetëset e Komisionit Znj.Zamira Rubjeka asistojë dhe ndihmojë në ndërtimimin e kësaj 
platforme digitale. Nëpërmejt Newsletter Komuniteti Shqitarë do ketë mundësi të informohet për 
ngjarjet e fundit në Amerikë dhe në të gjitha Trojet Shqiptare. Kjo platformë do jetë lehtësisht e 
aksesueshme nëpërmjet internetit nga te gjithe, po ashtu dhe në formë letër shfletosje do dërgohet 
në adresat e anëtarëve. 
 
Për më tepër, Komisioni ka ndjekur me shqetësim zhvillimet e fundit politike në Kosovë, ku dhe ka 
shprehur publikisht qëndrimin e saj nëpërmjet një deklarate publikuar me 22 Mars 2020.” Vatra 
mbështetë çdo qeveri që mbronë interesat kombëtare, dhe integritetin teritorialë të Kosovës dhe që 
lufton kurupsionin (një epidemi tjetër futur thellë në politikanët Shqiptarë)”. 
Dhe së fundi, Komisioni në mbledhjen e fundit ka ngarkuar një grup anëtarësh që të meren me 
përpilimin e platformës së programit të Kuvendit. Duke pasur për bazë Kanunoren, grupi i punes po 
punon për draftin e parë dhe së shpejti do tu dergohet te gjithë anëtarëve për rishikim dhe pranim në 
parim të këtij drafti. 
 
Komisioni Vatra “5 Tetori 2019” do të vazhdojë punën e tij intesivishtë si nëpërmejt takimeve javore 
po ashtu dhe mbledhjeve të zgjeruara ku do të jenë të ftuar mbështetes dhe simpatiantë të 
Komisionit, në mënyrë që puna dhe bashkëpunimi ndërmejt secilit të konkretizohet me mbajtjen e 
Kuvendit të së drejtës dhe transparences që i ka munguar Vatrës që prej 2017. 
 
New York  
June 2020 
 
=========================================================================== 

THE 5TH OCTOBER COMMISSION  STRENGTHENING 

VATRA’S FUTURE 
By: Albert Perndocaj 

 
I was told by a senior member of Vatra that the organization means nothing 

anymore. Now that Communism has collapsed in Albania, and Kosova is an 

independent state, that Vatra has nothing to fight for.  I wholeheartedly 

disagree with this sentiment rather it is only the beginning of Vatra’s actions. 

A Democratic Albania and the Independence of Kosova is the first wave of 

every Albanian’s objective for the fatherland; an Ethnic Albanian State 

unifying all Albanian lands.  

The concept of a Natural Albania has been the blueprint for all Albanians 

since the League of Prizen of 1878.  The Albanian people have been fighting 

for their freedom for centuries.   It is no mistake that Albanians love and adore 

the red and black battle flag of Gjergj Kastrioti Skenderbeu.  It is a symbol of unity of all Albanians.  
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We Albanians are separated by religion, partitioned by our two distinct dialects (Gheg & Tosk), and 

detached by our regional differences.   

Nationalism is the adhesive of all Albanian people. In America, the Albanian Diaspora has grown 

throughout the decades and each generation assimilates to the American way of life.  It is the duty of 

Vatra to include these young Albanians and let them shape the future of an Ethnic Albania.   

The young generation of American-Albanians are not as divided by religion or regional differences as 

their parents were accustomed to.  They identify each other as Albanian.  It is this perception of 

Nationalism that will strengthen Vatra’s future.  Vatra’s Founding Father Fan Noli wrote: “Njeriu mund 

të ketë cilëndo fe që ka gjetur prej stërgjyshërve dhe që i pëlqen, por s’mund të zgjedhë një tjetër 

kombësi dhe të luftojë të tinë, pa vënë në ballë një vulë të madhe prej “tradhëtari”.”  

I am an American born Albanian.  I love the United States of America as I am an American, but I am 

also a proud Albanian.  My father is from Mirdita, Albania and my mother is from Klinë, Kosova.  At a 

young age I participated in demonstrations against the oppressive communist governments of 

Albania and the former Yugoslavia.  My father listed me as a member of Vatra at the age of 14.  

Within those years I have seen many changes in Albania and throughout the Balkans.   

We cannot predict what is in store for the future but what we do know is that there will be constant 

change.  The political climate will change, the borders will change, and the fight for Albanian rights 

will change.  It is up to the young generation of Albanians to step in and show their support for an 

Ethnic Albania.  It is with their love of their national identity that will catapult the Albanian cause.   

The young generation cannot allow one political party from Albania to dominate Vatra and Vatra’s 

agenda.  Vatra is above any political party in Albania or any political party in America.  Vatra does not 

choose a side.  Vatra only chooses the side of the Albanian cause. 

There is much at stake in the future.  Since the League of Prizren in 1878, formalizing an Albanian 

state was a monumental task.  Kosova becoming a newly independent state was an international 

undertaking.  We know that uniting these lands along with Malsia, Presheva, Western portion of North 

Macedonia and Chameria are all important and in the hearts and minds of all Albanians. We cannot 

lose sight of the end goal.  We need young spirited Albanians in America to help usher in the union of 

Albanian lands through Vatra.  

New York  
May 2020 

 

MEDIAT AMERIKANE KOMETOJNË TAKIMIN 

REPUBLIKE SË KOSOVES – SERBI NË SHTEPINË E BARDHË 

26 QERSHOR 2020 
 

Republika e Kosovës dhe Serbia do të takohen ne Shtepinë e Bardhë në 

Washington DC më 26 Qershor 2020. Sipas Këshilltarit te Sigurisë 

Kombetare në Shtepinë e Bardhë Robert O'Brien thekson se: Shikojnë 

me optimizëm ketë bisedë mes Repulikës së Kosovës dhe Serbisë.   

 

Ndërkohë perfaqesuesi i Shtepisë se Bardhë per ceshtjet mes Repulikës 

së Kosovës dhe Serbisë ka theksuar publikisht përpara ketij takimi se 
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shkëmibimi i territoreve si opsion nuk është permendur kurrë në prezencën e tij dhe nuk e konsideron 

si një mundesi per marrëveshje mes Repulikës së Kosovës dhe Serbisë. Ai sot theksoi se : “Cdo palë 

qe është e pakënaqur me diskutimet e takimit me 27 Qershor ata do te qendrojnë në të njejtën situatë 

pasi largohen nga ky takim. Ne përpara do të bejmë progres duke zhvilluar ekonomitë" 

 
Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 në deklaratën e 22 Marsit 2020 thekson se mbeshtet gjithmonë një 
qeveri te Kosovës që mbron interesat kombëtare, dhe integritetin teritorial të Kosovës 
 
 
https://www.politico.com/news/2020/06/15/kosovo-peace-talks-320552?fbclid=IwAR08WVKZmKEAv-

cwoG63OdybrjyvZhX5N8vzVZqawFVbxtvilcfq9NdHxZE 

 

Washington  

Qershor 2020 

 

==================================================================== 

 
 

ORGANIZATA E GRUAS “ SHPRESE & PAQE” NE NEW YORK 

HOMAZHE VIKTIMAVE TE KOMUNIZMIT NE SHQIPERI 

Moza Dajci 

Marrë shkas nga "Fondacioni Amerikan në Mbrojtje të Viktimave të Komunizmit" 
në Washington, D.C., ku me rastin e Ditës Botërore Kundër Komunizmit do të 
mbajnë virtualisht homazhe për viktimat e rëna nga komunizmi edhe Organizata e 
Gruas "Shpresë & Paqe" gjeti kohë për të mbajtur mes anëtareve të saj virtualisht 
homazhe për viktimat e rëna nga komunizmi në Shqipëri. Edhe pse kombet janë 
mbërthyer nga pandemia vdekjeprurëse e covid- 19, ato folën mbi të vrarët, 
persekucionin e vuajtjet që kanë përjetuar gjatë viteve të diktaturës komuniste.  

 

Nisur nga angazhimi menduam që videon ta shpalosim në dokumentar, si një ndër prioritetet e 

organizatës. Me modesti e përkushtimin ndaj të drejtave të grave dhe fëmijëve përveshëm mëngët, 

filluam xhirimet, protagoniste janë vetë ato gra, nëna, vajza e motra shqiptare që janë persekutuar 

padrejtësisht nga rregjimi i egër 

Do të jenë personazhe nga fusha të ndryshme të jetës të cilat do të hedhin dritë mbi dramën e hallet 

e tyre nga komunizmi e sllavo komunizmi në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e treva të tjera shqiptare. 

Komunizmi nuk njohu ligje humane, ai vrau, burgosi, e internoi edhe vajza, gra, nëna shtatëzëna deri 

fëmijë të vegjël, të cilët kanë lënë trupat e tyre të njomë nëpër kampet e përqëndrimit shqiptar, nga 

malarja, dizanteria, epidemi, ushqimi mizerabël e kushtet e rënda higjeno sanitare. 

 Filmimet për dokumentarin vazhdojnë, kush ka dëshirë dhe e ndjen se duhet të jetë pjesë e tij është 

e mirëpritur. Dëshmitë e çdo njërës do të jenë fakte reale të asaj historie të dhimbshme dhe kujtesë 

homazh për brezat e rinj. 

QERSHOR 2020 
NEW YORK  

https://www.politico.com/news/2020/06/15/kosovo-peace-talks-320552?fbclid=IwAR08WVKZmKEAv-cwoG63OdybrjyvZhX5N8vzVZqawFVbxtvilcfq9NdHxZE
https://www.politico.com/news/2020/06/15/kosovo-peace-talks-320552?fbclid=IwAR08WVKZmKEAv-cwoG63OdybrjyvZhX5N8vzVZqawFVbxtvilcfq9NdHxZE
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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 
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