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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 

 

 

 

 

 

Rivendosja e shtetësisë së hequr 
padrejtësisht Çamëve të dëbuar 
dhe këthimi i pronave të grabitura, 
janë kërkesa legjitime në kuadrin e 
të drejtave themelore të njeriut, të 
sanksionuara nga konventat 
ndërkombëtare të nënshkruara 
edhe nga shteti grek 
https://federatapanshqiptarevatra.c
om/2020/06/greqia-mbane-te-
ngarkuar-ndergjegjen-e-kombit-
helen-me-peshen-e-krimit-ndaj-
shqiptareve-came-dr-gjon-bucaj-
25-qershor-2011/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Since its occupation of Chameria in 
1912-1913, the Greek government 
has utilized every effort to expel the 
Albanian population from Chameria. 
There were three phases of 
compulsory expulsions.  The first 
was in 1912, the second phase 
Treaty of Lausanne signed in 1923 
and the third phase Second World 
War. 
https://federatapanshqiptarevatra.c
om/2020/06/in-memory-of-the-
victims-of-chameria-prof-mithat-
gashi-27-qershor-2017/  

The New VATRA Website 
Website I Ri VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

GREQIA MBANË TË NGARKUAR 
NDËRGJEGJEN E KOMBIT 

HELEN ME PESHËN E KRIMIT 
NDAJ SHQIPTARËVE ÇAMË – 

DR. GJON BUCAJ 25 QERSHOR 
2011 

In Memory of the Victims of 
Chameria – Prof. Mithat Gashi 

27 QERSHOR 2017 
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GEZUAR DITELINDJEN AMERIKE-HAPPY BIRTHDAY AMERICA

4 KORRIK 1776- 4 JULY 1776 
 

Katër  korriku është dita e shpalljes së pavarsisë të shtetit që për 244 vjet pa ndërprerje 
vazhdon të drejtojë  demokracinë, lirinë, dhe të drejtat e individit ne gjithë botën .  
Fjalët: "Life, Liberty and the pursuit of Happiness" (Jëtë, Liri dhë në Kërkim të 
Lumturisë) që u vendosën në deklaratën e pavarsisë të Shtëtëvë të Bashkuara të 
Amerikës do të ndryshonin botën përgjithmonë.  
 
Në asnjë moment të historisë botërore një shtet që krijoi një sistem shoqëror që bazohej 
në lirinë dhe të drejtat e njeriut nuk mund të arrinte kaq shumë në një kohë më pak se 2 
shekuj e gjysëm.  
 
 I mori botës me mijëra vjet të kuptonte se njeriu nuk mund të jetë skllav dhe duhet të jetë i 
lirë. Ndërkohë i mori SHBA-së më pak se një shëkull të ngrihej në lufte civile e të 

shkatërronte skllavërinë duke sakfrifikuar jetën e 330 mijë personave që luftonin kundër skllavërisë nën 
drejtimin e presidentit Amerikan Lincoln.   Që nga 1776 deri më sot SHBA kanë qëndruar në krahun e duhur të 
historisë duke mbrojtur liritë, të drejtat themelore të njeriut dhe dinjitetin individual  dhe ka luftuar gjithmonë me 
gjithë pontecialin e saj kundër cdo ideologjie kriminale që nga skllavëria, nazismi, fashizmi, komunizmi dhe 
terrorizmi.  
 
SHBA i kanë qëndruar përkrah kombit Shqiptar që më 1919 kur vendet Europiane e harruan dhe donin ta 
copëtonin. Më 1999 kur ndaloi ushtarakisht genocidin barbar serb në Kosovë megjithëse deri më 1990 qeveria 
komuniste e Tiranës e konsideronte Amerikën armikun numër një. Dhe më 2008 ku njohu pavarsinë ë 
Kosovës.  SHBA-së nuk e kanë ndërprerë punën e tyre të madhe në ndihmë të Kosovës dhe Shqipërisë për 
demokratizimin dhe vendosjen e ligjit e së drejtës në shoqërinë shqiptare. 
 
Që nga shekulli  i 19-të mijëra emigrantë shqiptarë kanë emigruar në SHBA ku kanë patur mundësitë e  
suksesi në jetën e tyre të cilat shumë herë nuk mund ti gjenin apo ti ëndërronin në vendin e tyre. Shumë 
emigrantë shqiptarë dhe fëmijët e tyre kanë arritur suksese të mëdha në fushat, e biznesit, politikës, shkencës, 
medias, artit dhe sportit.  
 
Për të gjitha këto populli Shqiptar gjithmonë do jetë mirënjohës. GËZUAR DITELINDJEN AMERIKË. 

 
 
 

 

 

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.   
 



 KORRIK 2020 

 

 3 
 

MBLEDHJA E PARË PËR FORMIMIN E DEGËS  VATRA SË 
STATEN ISLAND  

Dr. Elton Mara 
 

Morën Pjesë: Z.Ukë Gjonbalaj, Z.Sali Bollati, Dr.Elton Mara, Dr.Hilmije Mara, Z. 
Shefikat Dume, Z. Luan Dume, Z. Ahmet Hoti, Z. Avdi Ulaj, Z. Hysen Ulaj, Z. 
Gazmend Kovanxhi, Z. Hetem Gashi. 

Mbledhjen e hapi Z. Ukë Gjonbalaj, i cili kërkojë që të gjithë të pranishmit të 
prezantohen si nga ana demografike po ashtu dhe profesionale dhe lidhjen e 
tyre me Vatrën. Secili nga të pranishmit tregojë lidhjet e tyre me demokracinë, 
nacionalizmin dhe historinë Shqiptare.  

Në mbledhje u propozua të mbahet një minutë heshtje per viktimat e Masakrës 
së Çamërisë 76 vjet më parë. Nga një kopje të Kanunores, formularit të anëtarësisë dhe buletinit të muajit 
Qershor iu shpërndanë te gjithë pjesëmarrësve. 

Mbledhja vazhdojë me fjalën e mbajtur nga drejtusi Z.Ukë Gjonbalaj, i cili foli për historinë e organizatës Vatra 
që nga themelimi i saj deri ne ditët e sotme. Dhe impaktin që kjo organizatë ka pas ndër vite tek diaspora këtu 
ne Amrikë dhe më gjërë.Më tej, Z.Gjonbalaj trajtojë tematikën e Vatrës që nga Kuvendi i Qershorit 2017 duke 
specifikuar në detaje kush ishin arsyet e ndryshimit te misionit historik dhe kombëtarë të Vatrës.  

Ai dënojë me forcë shkeljen e Kanunores dhe frymën e konfliktit dhe përçarjes qe solli ne Vatër ish-kryetari is 
saj Z.Mishto. Ne fjalën e tij Z.Gjonbalaj shpjegojë me fakte pse ishte emergjente krijimi i Komisionit të 5 Tetorit 
2019, i cili ka marë përsipër ta dergojë Vatrën e vërtetë Tradicionale drejtë një kuvendi demokratikë, 
transparentë bazuar vetëm ne Kanunoren e Nolit dhe Konicës. 

Menjëherë mbaj fjalës së tij, Z.Gjonbalaj kërkojë në qoftë se ka ndonjë pyetje apo sygjerim në lidhje me temat 
që u trajtuan.  Nga të pranishmit, Z.Hysen Ulaj pyeti se nëse ka pasur një komunikim të vazhdushëm midis 
Komisionit dhe Qëndres për mosmarëveshjet dhe çfarë alternativë afron ky Komision tek Vatranët e vërtetë. 
Fillimisht pyetjes iu përgjigjë, Z.Gjonbalaj i cili faktojë me data dhe detaje komunikimin me Qëndrën gjatë gjithë 
mandatit te Z.Mishto dhe më tej. Mbyllja e derës së Vatrës per Vatranë qe kanë mbi 50 vjet anëtarësi ne këtë 
organizatë,kërkesa për tu ulur ne tavolinë te rrumbullakët, mos respektimi i Kanunores dhe ilegjitimiteti i 
Kuvendit te “Turpit”, ishin disa nga faktet e përmëndura. 

Gjithashtu, Z.Ahmet Hoti shpjegojë qartë dhe me hollësi pse ai iu bashkua Komisionit së 5 Tetorit, edhe pse 
lidhjet me ish-kryetarin Z.Mishto kishin qenë shumë të mira. “Çertifikatat e Mirënjohjes” shpërndarë anëtarëve, 
ose trumpetimet e “Festimeve Spektakolare”, nuk ja mbulojnë aspak problematikat dhe frymen përçarëse qe 
solli Z.Mishto së bashku me Degën e Michiganit ne Vatër. 

Dr.H. Mara theksoji që elementë dekonstruktivë, që me metoda komuniste duan te udhëheqin Vatrën nuk 
duhet te kenë vend në Vatër. Vatra është jo plitike dhe duhet te vazhdojë rrugën e nisur nga patriotët Shqiptarë 
si Noli,Konica, Kirka,Karagjozi e Dr.Buçaj me thënien “Feja E Shqiptarit Është Shqiptaria” 

Po ashtu, Dr.E.Mara plotësojë duke treguar se Komisioni i ka bërë publike qëndrimin dhe veprimtarinë e saj në 
mediat sociale dhe vizuale brënda Amerikës dhe jashtë saj. Efekti I këtyre publikimeve ka sjellë rritje te 
mbështetësve ndaj Komisionit dhe domosdomërinë e hapjes dhe të degëve të tjera. 

Në fund të mbledhjes, disa nga anëtarët paguan dhe kuotat per anëtarësi dhe po ashtu u bënë disa fotografi 
shoqërore..  

Staten Island - New York June 2020 
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Ç’SHQIPTARËSIA E ÇAMËRISË NUK MUND TE MOHOHET  DHE  AQË 
MË PAK TE FSHIHET! 

 

Çamëria ose Thesprotia si pjesë e Epirit Ilirian është krahina më jugore e Trojeve Etnikë 
Shqiptarë; e banuar që nga Lashtësia nga fiset Ilire të Thesprotëve, Mollosëve e Kaonëve. 
Historianët si Straboni, Tukiditi shkruajnë se banorët atje flasin një gjuhë “barbare” (pra jo 
greke). Vetë emri Epir vjen nga fjala Çame: Ipje-Shqipe; Në një  legjendë për Pirron ,Çamët 
këndojnë:  Mbreti Pirro në Ledhëz lerë, në kaha Iperoja të kemi nder” Edhe Skënderbeu I 
Madhërishëm Mbret I Shqipërisë dhe Princ I Epirit më 1456 , ne letren qe I dërgon 
Kardinality të Fermos, nënvizon: Ne quhemi Epirotë 

. Si luftrat e  Pirros në lashtësi ashtu edhe të kohës së Skënderbeut, u krijuan mundësi 
Shqiptarëve të Çamërisë të vendosen në Itali- Kalabri; dhe jo për çudi flasin  ende sot gjuhën Shqipe. Sa 
dallim nga shovinistat grekë që nuk lejojne të flasin gjuhën e nënës Shqiptarëve të lashtësisë ne trojet e 
lindjes?!   Gjuha është shpirti I popullit, ajo mbron Identitetin e  tij  së bashku me emërtimet e vendbanimeve, 
zakonet, veshjet e kulturën vërteton Kombësin Në të famshin British Museum në Londër ekspozohen në një 
stendë 19 buste- figura artistike me mbishkrimin; 

 
 In 1791-92 some Albanian peasants found near Paramythia in Epirus. 
Gazeta New York Times, me 2 shkurt 1880 midis te tjerave shkruan: “ The extraordinary courage of the 
Albanian -Suliots women; 
Gazeta  San Francisco më 17 Prill 1897 publikon një foto me nënshkrim; JANINA, THE CAPITAL OF ALBANIA 
 

Çamëria mban emërtimet e vendbanimeve  thjeshtë Shqiptare që nga lashtësia e vazhdim: Ledhës-I Piros, 
Lopës-Islam Pronjos, Sul-Shul I Marko Bocarit, Shëndjella, Gardhiq, Kurtec, Grika, Shënmriza,Rapëza, 
Vreshtëza e gjithe te tjerat; dhe me Gluhën e Perëndisë  sic e quan Naimi I Pavdekshëm-gjuhën e Nenes 
Shqipe; ose më mirë sic shkruhet në librin e parë të Shqipes  Mesharin e Gjon Buzukut me 1555; po ashtu 
edhe ne Dhjatën e Re  perkthyer ne Gluhen e Perendise nga Metropoliti I Paramëthisë më 1877!. 

Me Vendosmërinë, trimërin e Guximin, Shqiptarët e Çamërisë, Laberise, Mireditës etj. të drejtuar nga Abedin 
Pasha Dino, Abdyl Be Frashëri i detyruan Fuqite e Mëdha  të anullonin vendimet e Padrejta të Kongresit te 
Berlinit me 1878 dhe te mos ndahej Çameria nga  trungu i nanës Shqiperi Etnike per ti  kaluar Greqise. 
 

Në librin e historiano studjuesit Spiro Muselimi “Historiko Peripato ana tis Thesprotia( Vështrim historik nëpër 
ThesprotI-Çamëri)”; botuar në Janinë me 1974 dhe ribotuar po atje më 1997; nënvizohet se deri  më 1912 të 
gjithe Çamët-të krishterë e musulmanë flisnin vetëm shqip. 
 
Njihet se shumica e komandantëve të kryengritjes të 1821; si Islam Pronjo, Lul Çapari, Marko Boçari e 
Bubulina ishin Shqiptarë dhe komandonin kryengritesat shqip dhe të falenderuar si vëllezër nga Ipsilanti-
Kryetar I kryengritjes kunder turqëve. Por më 1840 Koleti me mbështetjen e rusëve hartoi ‘megaliden greke” 
me të cilën  çdo ortodoks do quhet grek. Për më tepër, mbas pushtimit te Çamërisë nga greket, me 1913 
metropoliti I ri I ne Çamërinë e pushtuar Neofiti, bëri thirje zyrtare :”të gjitha vajzat e krishtera do të venë në 
shkollat greke sepse nesër kur të bëhen nëna tu mësojnë fëmijve greqisht dhe jo tu flasin shqip:?!” Mbas 
pushtimit  autoritetet greke filluan deshqiptarizimin  e Çamërisë, filluar me  pushkatimin e Paris së Çamërisë, 
shpronësimet, ndalimin e mësimit të gjuhës shqipe, ndryshimin e emërtimeve, vrasjet dhe debimin e me 
dhunë  nga Trojet Etnike Shqiptare 
 Këtu duhet shënuar se autoritetet Shqiptare gjatë mbretërimit të Mbretit Zog; Konispolin e mbajtën me emrin e 
saktë si n/prefekturë të Çamërisë dhe hapën konvikte dhe shkolla për të mbajtur dhe edukuar fëmijët Çamë me 
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Gluhën e Perëndisë. Po ashtu  ambasadori I Shqiperise ne Athine , I Nderuar Frashërli   z. Mehdi Frasheri 
nëpërmjet  Lidhjes se Kombeve, e detyruan Greqinë ta njohi Çamërin të banuar me  Shqiptarë Autokton 
 
Por mbas luftës politikanët e Tiranës meren me internacionalizmin: mbas komunistave grekë u miqësuan me 
sllavët serbë, pastaj me sllavët rus dhe së fundi me kinezët; duke  i hequr nga programi enverist gjuhen e 
shqiptarëve vëllezër të Kosovës, Çamërisë e tj; bile edhe atehere kur rifilloi “miqësia” me Greqinë më 1971 , 
z.Lik Seiti-ambasador I Shqipërisë në Athine me vizitën e tij të vetme që mundi të realizoi takoi shumë  të 
krishterë Çamë si edhe me kryetarin e Bashkisë së Gumenicës biseduan shqip; por jo për çudi asgje nuk u 
publikua për tu marr vesh se në Çamëri flitej mbare gjuha shqipe. U desh të vinte “demokracia” kur studjuesi 
historian i njohur z.Beqir Meta e shkruajti këtë te vërtete ne librin  Tensioni Greko shqiptar me 2001. Gjate 
kesaj demokracie vetëm Atdhetari I lindur  Dr. Alfred Sereqi në Asamblen e OKB  tetor të 1994 si minister i 
jashtem kërkoi që  Greqia të njihte masakrat, vrasjet  dhe dëbimin me dhunë te mbi 30.000 
Shqiptarëve  Çamë, kthimin në vatrat e tyre etnike mijera vjecare së bashku me të drejtat e mohuara e lejimin 
e gjuhes Shqipe. 

 
Gjatë kësaj “demokracie” në kundershtim të plotë me kanunoren e KOASH prunë në Shqipëri antishqiptarin 
më të madh -Janullatosin; mbasi I puthën dorën bile e “shqiptarizuan”( në foton e “shqiptarizimit” xhuxhi meta e 
uron me gotën e rakis së Skraparit); pavaresisht se nuk dinte asnje fjale shqip (duke  “harruar” se më 1877 ish 
Metropoliti I Çamërise, Jakopi kishte përkthyer në shqip-Dhjaten e Re sepse te  krishterët e Çamërisë 
Shqiptare, nuk e kuptonin meshën e të djeles në greqisht!!). 
  

Ky Janullua  “fetari”(faktikisht I asfalise greke); nuk lejon te hapi ndonje kishe ne gjuhen shqipe në Athinë për 
dhjetramijëra emigrantë shqiptare atje; aq më pak as nuk pranon tu bashkangjitet drejtuesave të tjerë fetar në 
ndjesën  për Shqiptarët Çamë të masakruar nga shovinistat grekë?! 
Janullua dërguar dhe porositur nga asfalia greke, ndërhyn për të përjashtuar  nga parlamenti shqiptar ata pak 
deputetë se perfaqësonin Çamërin Shqiptare 
Me porosin e asfalisë dhe Miçotaqit babe e bir, po e mbush perdite Shqipërinë me shkolla greke me flamurët ë 
te ashtuquajtur VE bashkë me varet e pushtuesave me ligjin e luftës të 1940 që jo pa qëllim “Greqia mike” e 
mban ende në fuqi se vazhdon misionin e greqëzimit fshehurazi(  qeverinë  e Tiranës e ka zënë gjumi?!); në 
fshatra të Shqipërisë jugorë. 
 

Dua të theksoj me krenari se të rinjë Atdhetarë Shqiptarë si Hulumtuesi I kudo ndodhur I Shqiptarisë, 
gazetari  Marin Mema, zbulon me “Gjurmët Shqiptare”ne Tiranë, dhe sëbashku me Atdhetarin zhvillues të 
“Albanian Roots” Marko Kepi ne New York; mbeshtetur nga bashkëatdhetarët dhe me lejen e Bashkisë 
Njuorkeze,(jo më ndihmë te Konsullatës): me Flamurët Kuq e Zi  mbajtur me krenari në duar të dhjetra mijëra 
Shqiptarëve nga gjithë krahinat Etnike duke kënduar e veshur me kostume kombtare i paraqesin botës mbarë 
se: 
 CHAMERIA IS ALBANIAN ; jo revansh KËRKOJMË DREJTËSI. 
Po kështu bijtë Çamë, lindur në Shqipëri- Enkeleda me xhaxhain Hysni Alushin, si bilbila  me zërat e tyre 
shumë të ëmbël I këndojnë botës mbarë mallin e bukuritë ë Camërisë  mbushur me dashuri e dhimbje, pa 
harruar:  ÇAMËRI NA MORRI  MALLI ÇAMËRI! 
 
Sali Bollati- Mbijetuar genocidit grek                            

 
New York  
Maj 2020 
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Ne Fushatën Elektorale Të Marko Kepit  Për Kandidat I Partisë Republikane   Për 
Asamblenë E New York 

Ahmet Hoti 

Te martën, me 23 qershor, banorët e distriktit 64, të shtetit të Nju Jorkut, nuk na 
dhanë një verdict të qartë se kush do të përfaqësojë republikanët në garën për të 
zëvëndësuar asambleisten Maliotakis, e cila garon për shtëpinë e përfaqësuesve 
në Kongresin Amerikan për karriken NY-11. 

Marko Kepi pat përballë Michael Tannousis, një ish ndihmës për prokurorët e 
Bronxit dhe Staten Island. Rezultati i së martës ishte 1942 vota për Markon dhe 
3063 për Tannousis. Të gjitha këto ishin vota të votuesve që shkuan në qendrat e 
votimit. Më përparësitë që I janë dhënë votimeve më hëret dhe votimeve me 

postë, sidomos në këto kohë te gripit kinez, të dhënat janë që ka edhe rreth 3000 vota të cilat pritën të 
numërohën së shpejti. Numërimi do të fillojë më datën 6 korrik. Në bazë të rregullave të këtyre numërimeve 
Marko do të ketë përfaqësuesin e vet ligjor aty.   

Markoja e mbështeti fushatën e tij kryesisht tek shqiptarët dhe të qënurit një anëtar aktiv I forcave ushtarake 
amerikane. Shqiptarët e kesaj zone e mbështetën fuqishëm Markon. Ata ishin burimi kryesor I financimit të 
fushatës së tij dhe u treguan të pakursyer me kohën e tyre për një periudhë 6 mujore duke trokitur derë më 
derë për regjistrimin e bashkombësve si zgjedhës dhe si republikanë.  

Megjithëse për arsyë që dihen në lidhje me luftën e Kosovës, shqiptarët ë ketij distrikti janë disi të lidhur më 
demokratët, përsëri mjaft prej tyre u regjistruan dhe bënë perzgjedhjen e tyre me votat para ditës së votimit. 
Ekipi I Markos qe në gjendje t’i sigurojë rreth 800 vota të tilla që patjetër do të numerohen në kolonën e tij nga 
data 6 korrik. Natën e rezultateve Markoja falenderoi përzëmërsisht Myzin, Jasinin, Belulin, Dashamirin, 
Rexhepin, Safetin, Xhemalin, Metimin, Elmon, Georgin dhe Uke Gjonbalen. Ai tha se ua kishte me detyrim të 
gjithë votuesve që të numëroheshin të gjitha votat, duke ua mbyllur shtegun thirrjeve për të pranuar humbjen. 
Marko premtoi se me të gjitha forcat do të mbështesë republikanët që do të përfaqësohëshin në zgjedhjet e 
Nëntorit.   

Duhet thenë se që në fillim për Markon ishte një betëjë e vështirë. Establishmënti republikan, për vetë 
përbamjen njerzore që ka, u vu në mbështetje të emigrantëve qipriotë, Tannousis. Ai pat mbas vëhtës 
asamblëistën Maliotakis, gjë që I solli një njohjë emri më të madh në mes të rëpublikanëvë të zonës, të cilën 
ajo e kishtë përfaqësuar për disa vitë.  Përplasja më Grenell, drejtuesin perfaqesuesi per ceshtjen e Kosovës 
për presidentin Trump, në lidhje më planin për shkëmbim territoresh të Kosovës, nuk qe aspak në dobi të 
votavë të tij.  Kjo solli deklaratën ë Donald Trump Junior ku shprehej përkrahja për Tannousis.  

Gjithsesi Marko në atë situatë tregoi së është biri I denjë I familjes nacionalistë nga e cila vjen. Edhe  përkrahja 
zyrtare ë Gulianit për Tannousis, në këto ditë të turbullta për Nju Jorkun, pat influencën e saj. I përmënda gjithë 
këto faktë që t’u trëgoj së Marko është një djal që nuk tërhiqet kollaj dhë se zhvilloi nje betejë dinjitoze, e cila 
do t’i shërbejë shumë në karrierën e mëtejshme politike. Unë për vehte jam krenar për të si Shkodran, si 
vatran, si republikan dhe si Zogist. Cilido të jëtë rëzultati, Marko u tregoi shqiptarëvë dhë republikanëvë të 
distriktit 64 se ka një të ardhme në politikën amerikane. 

 

Ahmet Hoti  Staten Island – New York  

28 Qershor 2020 
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