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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 

 

 

 

 

 

 

Me 27 Gusht 1986 sigurmi i shtetit  
komunist shqiptar filloi aktivizimin e 
agjenteve te tij brenda ne VATER.  

Agjenteve te cilet jane te koduar me numra 
ju dhane detyra konkrete kunder 
organizates VATRA. Kodet e agjenteve qe 
perdorte sigurimi i shteti komunist shqiptar 
me 1986  jane si me poshte; 

Agjenti 6559; Agjenti 6126; Agjenti 6600, 
Agjenti 5127; Agjenti 5021; Agjenti 6598; 
Agjenti 6597 ; Agjenti 5004, Agjenti 
5018, Agjenti 5027 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Me 12 Shtator 1928 Shtetet e Bashkuara te 
Amerikes ishin nje nga 4 shtetet e para qe 
njohen zyrtarisht Monarkine Shqiptare dhe 
kurorezimin e Mbretit Zog si Mbret i gjithe 
Shqiptareve. Marreveshja e  pare e 
bashkepunimit mes Shqiperise dhe SHBA u 
nenshkrua me 22 Tetor 1928 ne 
Washington. Per palen e Mbreterise 
Shqiptare  marreveshja u nenshkrua nga 
Faik Konica ne cilesinie e Ministrit ne 
Washington.  Koco Kota nje tjeter Vatran do 
te drejtonte qeverine e pare te Mbreterise 
Shqiptare me Shtator te viti 1928 
 
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020
/10/ne-kujtim-te-125-vjetorin-e-mbretit-zog-
i-i-re-mbreti-i-shqiptareve/ 

 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

Plani I Masave Agjenturore Te 
Sigurimit Te Shtetit Komunist 
Shqiptar Kunder Organizates 
Vatra Ne SHBA Me 27 GUSHT 

1986 

Në Kujtim të 125 Vjetorin e 
Lindjes të Mbretit Zog i I-re 

Mbreti i Shqiptarëve. Publikoket 
Marreveshja Mes SHBA dhe 

Mbreterise  Shqiptare e 22 Tetori 
1928 
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KOMISIONI 5 TETOR 2019 VATRA  DHE KUVENDI I VATRES ME 31 
TETOR 2020 NE NEW YOR 

 
17 Tetor 2020 
New York 
 
Komisioni VATRA 5 Tetor po vazhdon përgatijet e Kuvendit të VATRES që do të zhvillohet në Bronx  
New York më 31 Tetor 2020.  
 
Kuvendi ka njoftuar të gjitha Degët e Federatës Panshqiptare të Amerikës VATRA te paraqesin listën 
e anetarëve që kanë bërë pagesat. Në bazë të kanunores vëtëm anetarët që kanë më shumë se dy 
vjet anetarë të VATRES kanë të drejtë për tu zgjedhur delegatë .  Listat e anëtarëve që kanë paguar 
anëtarësinë duhet të shoqërohen me vërtetësinë e pagesës për cdo anëtar.  
 
Komisioni VATRA 5 Tetor ka ftuar në mbledhjen e tij të përjavshme dhe të ftuar si Përfaqësues të 
Shoqatave  së Diaspores Shqiptare në SHBA ku ka shpjeguar situatën në VATER sidomos në 3 vitet 
e fundit si dhe pse  Kuvendi i VATRES në 31 Tetor 2020 do të kthejë VATREN në rrugën e saj 
tradicionale të insitutit rruge që ishte shkatërruar plotësisht që nga 10 Qershori i 2017 dhe vazhdon të 
shkatërrohet ende. 
 
Në këto kohët e fundit është shtrirë cështja e rëndësisë së ruajtjes së unitetit dhe mos te tregohet 
përcarje sidomos ne VATER.  Fatkeqësisht është për tu theksuar se në keto tre vjet e fundit nuk 
është ngritur  asnjëherë cështja së si të ruhet insitutit i VATRES që është vërtet simbol i historisë 
shqiptare dhe që ndihmoi në ruatjen e integritetit të Shqipërisë në kohët më të vështira dhe shembull 
se si duhet të funksionojë një insitut ne bazë të rregullave dhe frymës së lirë 
 
Cfarë kupton Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 me ruatjen e insituticionit  të VATRES?  
 
Për Komisionin VATRA 5 Tetor ruatja e insitucionit të VATRES do të thote ruatje dhe respektimin i 
Kanunores me cdo kusht, frymë e lirisë në VATER ku respktohet mendimi ndryshe dhe jo sulmohet, 
liria per VATRANET në gazetën Dielli dhe jo censurimi i Vatranëve,  ku respektohen ata që kanë 
dhënë në VATER me dekada dhe nuk perjashtohen apo shahen dhe kercenohen sepse nuk i shkojne 
sipas deshirave te klikave te caktuara.  
 
 
 



 Tetor 2020 

 

 3 
 

 
Ruatja e insitucionit do të thotë bashkëpunim në VATER jo sundim arrogant, do të thotë punë 
vullnetare jo përftime vullnetare, do të thotë e pavarur si organizatë dhe ti shërbesh vetëm të mirës 
së kombit dhe jo të jesh vasale i baltës së politikës shqiptare.  
Komisioni VATRA 5 Tetor tentoi gjithcka që të gjente gjuhë të përbashkët me ata që e shkatërruan 
intiucionin ë VATRES dhe vazhdonin ta shkatërronin,   
 
Komisioni kërkojë takim në selinë ë VATRES por nuk pranua,   
 
Komisioni kërkoi të zhvillonte mbledhjet e tij në Selinë e VATRES por u tha që VATRA është e 
mbyllur për ditë shtune. Selia e VATRES asnjehere nuk ka mbyllyr dyert per asnje shqiptare qe ka 
dashur ta vizitoje në cdo ditë të javës por për gjitha ata që i kanë shërbyer dhe i shërbëjnë VATRES 
me dekada dyert mbyllen.   
 
Komisioni shpalli ne Nendor 2019 daten 25 Prill 2020, si  Kuvend te VATRES nderkohe ata qe nuk 
guxuan te benin Kuvend per 2 vjet rrjesht vendosen  me 11 dhjetor qe Kuvendi i VATRES te 
zhvillohej  me 19 Janar 2020 ne Michigan tek ata qe filluan shkaterrimin e VATRES dhe ende e 
mbajne peng. 
 
Ata qe per dy vjet me rradhe zhvilluan 2 mbledhje te Keshillit Drejtues kur Kanunoraj kerkon minimum 
4 ne vit, dhe  ne dy vjet nuk zhvilluan asnje Kuvend te VATRES kur Kanunorja kerkon dy,  cuderisht 
brenda nje periudhe 30 ditesh organizuan Kuvendin e VATRES teresisht te paligjeshem dhe me 
vrape ne Michigan duke injoruar kerkesen ligjore qe Komisioni beri npermjet avokatit per mos 
zhvillimin e ketij Kuvendi. As ne Seline e VATRES ne New York  nuk paten guxim ta benin kete 
Kuvend 
 
Pas Kuvendit te tyre te Turpit dhe jashte kanunores  dolen me vendime partiake qe i ngjajne frymes 
se komunizmit shqiptar duke perjashtuar gjithe anetare e Komisionit VATRA 5 Tetor 2019 nga 
VATRA, duke perjashtuar degen me te vjeter te VATRES ate te  Washington DC degen qe kerkonte 
prej 2 vjetes repsektimin e Kanunores dhe jo frymen percarese dhe agresive te komunizmit te 
sundonte ne VATER.   
 
Ata madje shkaterruan pavarsine e insitutit te VATRES duke krijuar ate qe kurre dhe asnjehere nuk 
ka ekzistuar ne VATER dhe nuk eshte lejuar -  krijimn e zyres politke te drejtuar nga nje nenkryetar. . 
Duke pare te gjitha keto lind me te drejte pyetja a rri e hesht per te mbrojtur “unitetin” hipokrit apo 
cohesh per te shpetuar insitutin dhe traditen demokratike  te VATRES? 
 
Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 zgjodhi te dyten.  U krijua per te mbrojtur insitutin e VATRES dhe 
kete pune do ta coje deri ne fund dhe  do te kurorezohet me vendimet e Kuvendit te VATRES me 31 
Tetor 2020. 
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DEGA E VATRES NE WASHINGTON DC ZHVILLOI MBLEDHJEN E SAJ 

NE PERGATITJE TE KUVENDIT TE VATRES 2020 
 

 
Dega e VATRES ne Washington DC me 15 Tetor 
2020 zhvilloi mbledhjen e saj. Ne kete mbledhje u 
paraqit raporti qe Dega ka zhvilluar kete vit si dhe 
u diskutuan pergatitjet per Kuvendin e VATRES 
me 31 Tetor 2020 
 
Gjate ketij viti megjithese ne izolimet e krijuara per 
shkak te virusit aktiviteti i Deges Washington DC 
ka vazhduar.  Ky aktiviet eshte perqendruar 
gjithashtu ne ndihmen qe i ka dhene kjo dege  

Komisionit VATRA 5 Tetor 2019 .  Ne kete drejtim Dega e VATRES ne Washington DC ne 
bashkepunim me Komisionin VATRA 5 Tetor 2019 krijoji nje Go Fund Me per viktimat e Termetit qe 
ndodhi ne Shqiperi me nentor  2019. Ne saj te ketij bashkepunimi u krijua mundesia per dergimin e 
ketyre ndihmave te 3 ish te perndjekureve politike ne Shqiperi te demtuar nga ky termet ne fillim te 
vitit 2020 
 
Ne bashkepunim me Komisionin VATRA 5 Tetor 2019 Dega Washington DC ndihmoi krijimin e per 
here te pare te Website per  Federaten Panshqiptare te Amerikes VATRA.  Ky Website eshte burimi 
informacioni historik dhe te aktiviteteve te Komisionit VATRA 5 Tetor 2019 si dhe nje platforme e 
shume opinioneve te ndryshme 
 
Eshte hera pare ne histori qe VATRA ka nje Website te tille.  Nepermjet ketij Website u krijua 
mundesia e  pagese elektronike per anetaret e VATRES si dhe per donacione per VATREN.  
Tre vjet me pare Dega Washington DC ka qene po ajo qe modernizoi Website e Gazetes Dielli Online 
i njejti Website qe perdoret dhe sot nga Gazeta Dielli dhe per 3 vjet me rradhe kjo dege u censurua 
nga editori i Gazetes Dielli dhe nuk u lejua te botohej asnje nga deklartat, vendimet e mbledhjeve dhe 
aktivitet e shumta te kesaj dege.  
 
Ne 7 Dhjetor te 2019 Dega e VATRES ne Washington denoncoi publikisht nepermejt nje deklarate 
per shtyp  pronocimet publike te  deputetit socialist Spartak Braho ndaj ish kryetarit të Insititutit i 
Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit të Z. Agron Tufa.  Dega e VATRES ne Washington 
DC do e cilesonte  largimin  e  Z. Tufa nga Shqipëria dhe kërkimin e tij  azili  politik në Zvicër si  pa-
aftesine e shtetit shqiptar për të mbrojtur ata që po tregojmë me fakte krimet barbare të komunizmit 
enverian shqiptar për 45 vjet. Dega Vatrës në Washington kerkoi ne kete deklarate  përjashtimin e  
deputetit  Spartak Braho nga parlamenti shqiptar dhe nga cdo funksion politik ose administrativ në 
shtetin shqiptar .   
 
Ndersa VATRA heshti per kete ceshtje dhe nje muaj me vone perjashtoi Degen e VATRES 
Washington DC me vendimet qesharake te Kuvendit te Turpit. 
 
Dega e VATRES ne Washington DC   megjithese ne kohe pandemie nuk mungoi te vinte nje kurore 
me lule ne momunentin e Viktimave Te Komunizmit ne Washington. Kjo ceremoni qe organizohet  
nga Fondacioni i Viktimave te Komunizmit cdo vit ne javen e pare te Qershorit si simbol i vendeve qe 
kane qene dhe jane te okupuara nga ideologjia komuniste nuk u zhvillua kete vit per shkak te virusit 
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Ceremonia u zhvillua virutale.  Dega e Washington DC nuk e prishi traditen duke nderuar ata qe 
humben jeten nga nje ideologji barbare.  
 
Gjate ketij viti Dega e VATRES ne Washington DC ka filluar publikim e Dosjes se sigurimit te shetit 
komunist shqiptar kunder Federates Panshqiptare te Amerikes VATRA ne SHBA.  Deri tani Dega 
Washington DC ka botuar planin e masave te sigurimit te shtetit komunist shqiptar ndaj VATRES per 
vitet 1972,1973,1978 dhe 1986 
 
Ne 5 Shtator 2020 Ne diten e te Shenjtes Nene Tereza dhe themelueses se Misonieret e Bamiresise 
Dhurata e Paqes ne gjithe boten (Missionaries of Charity), Dega e VATRES ne Washington DC 
dhuroi ushqime, ilace si dhe lengje frutash ketij misioni me qender ne Washington DC per te kujtuar 
dhe vazhduar rrugen e se shenjtes Nene Tereza 
 
Dega gjate mbledhjes vendosi emrat anetareve qe do te perfaqesojne degen ne kete kuvend dhe 
pergati 3 propozimet e saj ne lidhje me Kuvendin.  
 
 
 

KONSPIRACIONI, DREDHIA, DINAKËRIA DHE GRABITJA GREKE QË 
NGA LASHTËSIA 

 Sali Bollati 
 New York 
Tetor 2020 
 

Kur z. Elmi Berisha hypi ne Vatra si kryetar i saje; me ka terhequr shume 
deklarimi i pare i tij:" do te ndjek rrugen e ish kryetarit Mishto" 
Vatra Shqiptare eshte themeluar nga Shqiptare te Vertete si Fan Noli; ndersa 
Mishto eshte nje pasues i Janullatosit antishqiptar i "shqiptarizuar" alla Meta; 
qe falet ne kishen greke ketu ne New York. Pra per cilen vazhdimesi 
Shqiptare flitet??!     

Njihet boterisht Homeri kur shkruan ne ILiaden per kalin e Trojes qe greket e 
perdoren  per ta pushtuar mbas humbjes se luftes; ate "trashegimi te 
Shenjte"-dinakerine dhe pabesine;  ata e kane perdoruar gjithemone gjate 
shekujve; pa e harruar edhe ne ditet tona. 

E filluan me Epirin per ta pervehtesuar. Dihet qe nga historianet e lashtesise se ato toka banoheshin 
nga njeres qe flisnin gjuhe "barbare"-jo greke .Epiri eshte banuar nga fiset Ilire te Thesproteve qe 
flasin edhe sot-Gluhen e Perendise-Shqipen. Dhe ashtu simbas dilaektit Çam, Shqipes i thone IPE 
dhe mbreti pare i asaj krahine Pirro Epiroti-si bir i Shqipes-kendohet me krenari e me dashuri e 
Respekt edhe sot e kesaj dite se Epiri dhe Epirotet-bijte e Shqipes jane Shqiptare!:  

           "Pirro Burri ne Ledhes lere,Ne kaha Iperoja, te kemi Nder!" 

Ketu nis nje nga konspiracionet greke: ata, me injorancen dhe dinakerine e "shpjegoJne" Epirin si 
emer-toke e pare nga deti-kontinent-dmth toke e pashkelur nga vete ata,por e kishin e pare nga 
deti.Pra injoranca e tyre padashje e pranon se ato toka te begata; ashtu sic shkruan edhe Straboni, 
banohen edhe sot nga Camet-Epirote e nuk banoheshin nga greket. Hartat shkruajne Cameria-
(Thesprotia)   
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 Emertimet e fshatrave e qyteteve; me gjithe sundimet kalimtare te romakeve,serbeve, bullgareve e 
turqeve jane emra thjeshte shqiptare: Ledhes,Lopes, Shendjelle, Shenmeri,Margellic,Sul me Kala te 
Qafe Kuqit 

Historiani shume i njohur Stavrianos ne librin "Ballkani pas 1453; nenvizon se deri ne vitin 1000 te 
e.re, nuk ekzistonte dhe as njihej emri grek ne mesjete.Ne ato kohera kur Tokajt e , Bashajt e Shpatat 
Shqiptare luftonin dhe vecanerisht Skenderbeun njihnin si Mbret i Shqiperise dhe Princ i Epirit 
Shqiptar 

Ne kohen e Kryengritjes kunder pushtimit osman ne vitet 1821-1832, 90% e komandanteve te 
kryengritjes ishin shqiptare nga Cameria, Moreja, Suli dhe komandanti Ipsilanti i nderonte dhe i 
quante vellezer Islam Pronjon nga Paramithia, 

Lul Caparin nga Margellici. 

Ketu prape greket ne bashkepunim me ruset krijuan"Megalidene" dhe nepermjet saje hymenizuan 
fene ortodokse duke i quajtur greke ata qe ishin te atij besimi shovinist bizantin; duke filluar me 
vrasjet, mohimin dhe shpernguljen e shqiptareve, maqedonasve,hebrejeve te atyre pavaresisht se 
fillimisht i quajten vellezer .  

 Me gjithe nderhyrjen e tyre (nepermjet mbretit  gjerman -Oto) prane Kongresit te Berlinit me 1878 qe 
te bashkonin Krahinen ShqiptaRE TE ÇAMERISE  ME Greqine e porsa krijuar;  

Shqiptaret te bashkuar me Lidhjen e Prizrenit Krijuan lidhjen Shqiptare te Jugut te udhehequr nga 
Frasherliu Abdyl Bej Frasheri  dhe Çami Abedin Pashe Dino i drejtohen Kongresit te Berlinit:"...Epiri 
eshte dhe do te mbetet gjithemone Shqiptar, ashtu siç e krijoi natyra dhe historia; shqiptaret kane 
vullnet te patundur dhe jane betuar qe te mos leshojne asnje pellemb toke dhe te vdesin per te,po te 
jete nevoja!". Dhe me njohurite,vendosmerine dhe trimerine e drejtuesave Atdhetare dhe te popullit; 
kongresi i Berlinit e anulloi vendimin e me parshem dhe Cameria  nuk ju shkeput Trojeve Shqiptare. 

Ketu vlen per tu paraqitur nje shkrim per greket; te shekullit XIV te shkrimtarit Xhovani Bokacio: 
greket po te pane se je i dobet, te versulen me te gjitha poshtersite e menyrat per te rrembyer; por 
kur te shikojne se je i forte, ata perulen duke dorezuar edhe njerezit e shtepise se tyre" 

Dhe mbas asaj humbje, nisen menyrat shoviniste greko bizantine; metropoliti i Camerise Neofiti 
urdheron: 'te gjitha vajzat e krishtere te detyrohen te hyjne ne shkolla greke. sepse kur te behen nena 
te mos u flasin femijeve gjuhen e nenes (shqipe) qe flasin ne shtepi.Duket pat "harruar" se metropolti 
i me parshem Drakopi ishte detyruar te perkthente Dhjaten ne Shqip sepse te krishteret Çame nuk e 
kuptonin meshen ne greqisht!  

 Dhe mbas pushtimit te Çamerise me 1913; jo vetem qe nuk hapen shkolla; por te krishtereve ju 
ndalua dhe vazhdon edhe sot t'ju ndalohet gjuha shqipe ndersa  per Çamet musulmane, megjithese 
Lidhja e kombeve si edhe Kryeminstri Pangallos i njohen si minoritet shqiptar, ju mohuan te gjitha te 
drejtat deri me vrasje e masakra i shperngulen nga Trojet e pronat e tyre Etnike ne vitet 1944=45.  

Dhe per te perforcuar dredhine e dinakerine e tyre i konsiderojne si bashkepuntore me pushtuesat?! 
Djemte dhe vajzat Çame qe ne  shkurt te 1943  formuan Ceten "Cameria" dhe ne gusht-shtator te po 
atij viti, luftuan per 56 dite kunder forcave gjermane  duke mos  lejuar atyre te hyjne ne Shqiperi. Dhe 
Batalioni "Ali Demi" ju bashkua se bashku me maqedonasit forcave demokratike greke te ELAS-it, ne 
luften clirimtare te Greqise deri me 1945. Ketu del edhe me hapet komplotizmi dhe dinakeria greke, 
Qe nga fillimi i pushtimit italian e gjerman, qeverite greke filluar me ate te Metaksait u mbeshteten e 
bashkepunuan me   pushtuesiat me ashtu quajturat "Batalionet e Sigurimit"; mbasi i vrane dhe 
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debuan forcat qe cliruan vendin, me dredhine allagreke e quajten veten "clirimtare", pavaresisht si 
Zerva gjenerali gjakatar u emerua  si minister.Dhe si "clirimtare" te rreme   e quajten veten te 
bashkuar me aleatet. Dhe me ate "lufte" na quajne neve Çamet bashkepuntore??! Si Micotaqi edhe 
Koqiasi me perfaqesuesit fetar e me shoke te tjere qeverisesa te sotem qe dilnin me kenaqesi foto 
me gjermanet vazhdojne si Antifashista te qeverisin sot. 

Ketu vlen te paraqesim dokumenta origjinale se si autoritetet greke per te na paraqitur neve Camet si 
bashkepuntore per te mohuar te vertetat e bashkepunimit te tyre me nazifashistat, si komplotista te 
lindur, veprat e tyre te bashkepunimit na i ngarkojne neve: Ne Paramithi me 27 shtator 1943; 
gjermanet si kunder pergjigje per grabitjen dhe vrasjen nga andartet me 13 shtator te 5 gjermaneve-
Simbas ligjeve gjermane:per vrasjen e nje gjermani duhen ekzekutuar 10 bashkevrasesa e grabitesa; 
keshtu me 27 Shtator ne prani te qeveritareve greke, bile edhe te peshkopit te Paramithise denojne 
dhe pushkatojne 49 njeres te pafajshem. Per keto pushkatime ne librin e ishh mesuesit te 
Paramithise Spiro Muselimit:"Istoriko peripato anas tis Thesprotia" Janine 1997; shkruhet grate 
paramithiote vajtojne:  

"Paramithi, Paramithi, Pse je veshur me te zeza; Gjermanet na vrane 49 trima". Bile edhe sot ne 
internetin Paramithia online vazhdon vajtim per te pushkatuarit nga gjermanet. 

Ndersa gjenerali gjakatar grek N.Zerva i shkruan nje ish bashkevrasesi te tij  J.Dani :.."duhete te jemi 
krenari qe vrame dhe debuam Shqiptaret musulmane te Çamerise duke u krijuar malesoreve tane te 
jetojne ne fushat e begata e tyre"   

 Bile per me teper me 1947 e hoqen "ligjin e Luftes" me Italine pushtuese( dhe prape komplotizmi 
grek edhe mbas 80 vjeteve nuk e heq ligjin e luftes me Shqiperin e pushtuar ne ate kohe nga italianet 
dhe "mike strategjike" sot?!).Ligjin e luftes me Italine e hoqen sepse si "aleate fituesa"; duke marre 
prej saje ishujt e Egjeut qe italia i kishte pushtuar me 1912 ne lufte kunder ish Perandorise Turke. Pra 
"nderin e lavdine" e aleatit ua vodhen forcave demookratike, midis tyre edhe te Shqiptareve te 
Çamerise, qe luftuan kunder pushtuesave. 

Si mund te shpjegohet sot ne kundershtim me traktatet nderkombtare greket "europiane" nuk i njohin 
as kufijte tokesore me Shqiperine, ne muret e parlamentit te athines jane skalitur emerat 
Permet,Kolonje,Himare e Gjirokaster e Korce. C'fare tregojne ata emera te skalitur: ate qe konsujt 
greke ne Shqiperi i quajne toka Greke??! Si duket ose me mire presin, ate qe ben me italianet me 
1947 mbasi rrembyen ishujt e Egjeut si aleate "antifashista"; dhe  duke e ndjere vehten sot 
"propozuesa garantuesa" te Shqiperise per ne Bashkimin Europian; vertetojne ate qe edhe ish 
Drejtori i CIA-s George(Jorgo) Teneti me  prinder shqiptare himariote; e quan vehten grek dhe se ne 
greket jemi komplotista te lindur. 

Ne vend te Kalit te Trojes kane ngjeshur ne Shqiperi antishqiptarin me te madh- Janullatosin. Ky ka 
rrembyer Kishen Ortodokse Shqiptare- Institucionin e vetem per mbajtur Krenarine e te qenit 
Shqiptar; qe krijoi ne Ameriken e Bekuar para me se 100 vjeteve Fan Noli. Ky Janullo mbasi ç'varrosi 
eshtrat e femijeve ne Kosine te Permetit, mbushi me to te ashtu quajtur varezat e ushtareve greke qe 
paten "luftuar e çliruar ne tokat e VE".Ai hapi kisha e shkolla greke pothuaj kudo duke e mbushur 
qiellin me flamure te ashtuquajtur VE??! 

Edhe per mese 600.000 emigrante shqiptare ne Greqi pranoi tu ndryshonte emrat shqiptare te lindjes 
ne emra greke duke mos hapur asnje kishe shqiptare atje. Dhe sot ka te "drejten" ai dhe qeveritaret e 
Tiranes qe me votat e tyre te vazhdojne greqezimin dhe njikohesisht ç'popullimin nga Shqiptaret. 

Sali Bollati-Çam Shqiptaro Amerikan                                  
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VATIKANI DHE SHQIPERIA 

 

VATIKANI gjithmone ka qene ne 
mbeshtetje te Shqiperise dhe kombit 
Shqiptar. Sipas nje aritkulli te vitit 1992 ne 
Albanian Catholic Volume XII faqe 36 me 
titull - JOHN PAUL II AND ALBANIA 
paraqiten deklarime publike te Selise se 
Shenjte ne lidhjet me ceshtjet Shqiptare 
madje dhe atehere kur komunizmi 
shqiptar nxorri Zotin jashte ligjit dhe 
masakroi klerin katolik shqiptar.  

 

In 1457, the Pope Calistus III sent a letter to Albania's leader, George Castrioti, the legendary 
Skanderbeg. "There is not a man in the world who may ignore your heroic undertakings and who 
with the greatest praises does not hold you up to heaven and who does not speak of you as a true 
champion and magnanimous defender of Christianity," he wrote. The Pope sent a papal legate to 
help Skanderbeg gather the necessary troops and weapons. In a second letter to Skanderbeg the 
pope exhorted him to resist, and predicted his victory. The Popes who continued Calistus' support of 
Skanderbeg, included Eugenio IV, Niccolo V, Pio II and Paolo 

 

In 1919 Pope Benedict XV promised Bishop Luigj Bumçi that he would help uphold Albanian 
rights in the cities of Korça and Gjirokastra against the Greeks. The pope said, "Give [the 
Albanian people] our word that tomorrow we will recommend and we will intercede for the two cities in 
danger." Indeed the two cities were saved. One year later the same pope announced that the Vatican 
would be the first European government to officially recognize the Albanian state. On that occasion, 
his Holiness Benedict XV wrote: "Now that your noble nation has been able to acquire freedom and 
begin down the road towards true progress, it was fitting that, through our Delegate, we renew once 
again and better those relations which for centuries bound Albania to the Apostolic See” 

 

On June 1, 1932, Pope Pius XI greeted a group of Albanians who had come to see him. He 
said, "Albania is more dear to my heart now than when I was a young priest." As a young man, he 
often wrote in defense of Albania. "How many beautiful pages of history you recall to mind in this 
moment, my dear children," he said. 

  

Pope Pius XII in 1940, at the opening of the Italo-Albanian (Arberesh) Synod of Grottaferrata, 
wrote: "It is true that the tree which one time had matured fruit so beautiful and delicate appeared to 
be drying up and dying.... and behold a new vigor of life began to make itself felt towards the end of 
the fifteenth century with the coming of many Albanian refugees, who were still showing signs of the 
winning strength of George CastriotiSkanderbeg. When, after the death of the hero, these noble 
people defender of freedom and the faith, were threatened by the fury of the enemy, they preferred 
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exile, rather than sacrifice that which was more dear to their heart and was most precious; and here 
they found a second homeland, with full liberty to follow their own rite and their own traditions. 

 

In 1968, Pope Paul VI marked the occasion of the 5th centenary of Skanderbeg's death. He 
received the Albanians from all over the world at the Vatican. He had the following words of 
praise for their hero: Dearest sons of Albania! Today, the 5th Centenary of the death of George 
Castriota Skanderbeg, one of your nation's heroes, and a Christian hero too, We welcome you to the 
Holy See, which you may consider your father's house. It is a great pleasure to see you; We know 
that the spirit in which you celebrate this occasion is the traditional spirit of your race, which has 
always placed above all others the traditional values of the "bessa" or faithfulness to all obligations, of 
the "ndera," or sense of true honor, and of the "burrnia" or the complex of many virtues. Your hero 
Skanderbeg was the living personification of these qualities; he bequeathed them to you, together 
with attachment to the old friends of your country - among them the Holy See, for it is numbered with 
those who have never been untrue. George Castriota has left these virtues in your fatherland, to 
follow you in diaspora and exile. And if history has brought you oppression and dispersion, God in his 
Goodness has seen to it that you, with all the members of your "gjaku i shprishur," (scattered blood-
brotherhood) with your strong, innate energy, and acquired understanding, have made yourselves 
everywhere the medium of alliance and collaboration. This has often resulted in your becoming the 
forerunners of modern ecumenism. 

 

In 1979, John Paul II visited the century old Arberesh monastery Grottaferrata, near Rome. 
During the conversation with Arberesh monks, the Pope said, "I pray every day for Albania. I 
love Albania very much." He expressed his deep sorrow at the fanatical religious oppression that his 
children endured there. 

John Paul II made a pilgrimage to Otranto in southern Italy in 1980. He celebrated an open air 
Mass on the Hill of the Martyrs to commemorate the 500th Anniversary of the death of Blessed 
Antonio Primaldo and his 800 companions. They had died for their faith during the persecution 
imposed by the occupying Ottoman army under command of Gjedik Ahmed Pasha. During his homily, 
John Paul II paused and said, "I cannot but turn my eyes to the heroic Church in Albania, upset by 
harsh and prolonged persecution, but enriched with the testimony of its martyrs: bishops, priests, men 
and women religious and the simple faithful." 

John Paul II took the opportunity of a visit to Bari, Italy in February 1984. There he spoke 
about Albania. He remarked, "My thought goes from this city also to our brothers and sisters of 
Albania, who cannot demonstrate externally their religious faith, a fundamental right of the human 
person. While I recommend them to your prayers in common, I want to assure these brothers who are 
so tried that they are particularly present in my heart and that I entrust them to our Lady." 

In April 1986, the Holy Father visited with the Albanian Catholic Community in Rome at the 
Church of St. Gregorio, just outside the Vatican walls. The community's chaplain, Fr. Daniel 
Gjeçaj spoke for the group, saying, "We are happy you do not forget us as your smaller and more 
afflicted children, with whom you suffer." The pope responded that, "Every day, especially during 
eucharistic sacrifice, I seek to live the martyrdom of your people, of your believers, of our Albanian 
brothers and sisters, and I pray every day for your homeland, for all believers of the various religions, 
and for the Church in Albania, which has disappeared externally... I believe profoundly, together with 
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you, that Christ lives - as he lives in your Roman Albanian community - he likewise lives in our 
tormented brothers and sisters in your country. He lives, the Church lives. Christ cannot be killed! Yes 
they killed him, they crucified him; he died on a cross. But he rose. Christ cannot be killed. Man 
cannot be killed in the strength of living faith, of faith in Christ. This is our hope. We find each other in 
this faith and in this hope.... We must cry out to Christ as the Apostles did [in the boat.] We must cry 
out together. I do it standing before the world, because the world must understand this suffering: it 
must understand this injustice cannot 
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