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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 

 

Federata Pan Shqiptare e Amerikës 
VATRA mbështet cdo perpjekje që 
nderon viktimat shqiptare që humbën 
jetën nga shovinizmi grek në Shqipëri. 
Ngritja e një memoriali për 217 
Viktimave të Hormovës të masakruar 
nga shovinistët grek në Mars 1914 ne 
Kishën e Shen Marisë ne Hormove 
është detyre historike. 

https://federatapanshqiptarevatra.com/2
020/12/deklarate-e-federates-pan-
shqiptare-te-amerikes-vatra/ 

 
 
Me 12 Dhjetor 2020 VATRA ne 
Bashkepunim me Revisten Kens 
orgaznizoi Simpoziumin   
Shkencor-Përkujtimor mbi veprën 
shumëdimensionale të prof. Arshi 
Pipes. Moren pjese 11 Studiues nga 
Shqiperia, Kosova, Italia, Zvicra dhe 
SHBA 
https://federatapanshqiptarevatra.com/si
mpoziumi-jubilar-arshi-pipa-1920-2020-
me-rastin-e-100-vjetorit-te-lindjes-se-
arshi-pipes/ 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

SIMPOZIUMI JUBILAR 
ARSHI PIPA 1920-2020 

12 DHJETOR 2020 
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KRYETARI I FEDERATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES VATRA Z. 
AHMET XHAFO URON KOMBIN SHQIPTAR ME RASTIN E 

KRISHLINDJEVE DHE VITIT TE RI 
 
 

Ne emer te Federatës Pan Shqiptare te Amerikës VATRA uroj gjithë besimtarët e fesë kristane 
kudo qe janë Gezuar Krishlindjet. Zoti qofte me ju. 
 
Në këtë ditë të shenjtë në kujtojmë te gjithë ata klerikë te fesë kristiane që humbën jetën gjatë 
diktaturës komuniste në Shqipëri dhe i lutemi Zotit qe vitin e ardhshëm per nje Kishe Autoqefale 
Ortodokse te Shqiperisë ashtu sic e krijoi Imzot Fan S. Noli pa influencën dhe krejtësisht të 
pavarur nga Patriarkana Greke ku meshat te jenë vetëm në gjuhën shqipe në Shqipëri e Camëri 
per ortodoksët Çam 
 
Gjithashtu I uroj atdhetarëve kudo që ndodhen në botë Gëzuar Vitin e Ri 2021 . Qofte një vit me 
shëndet plot begati e suksese për ju dhe familjat tuaja. Shpresoj që ky Vit i Ri të plotesojë 
dëshirat e endërrat tona shekullore që gjithë shqiptarët në trojet tona të jetojnë në paqe, 
zhvillimi, demokraci dhe shtet ku drejton ligji i së drejtës me begati e një jetë të këndshme. 
 

GËZUAR dhe Zoti e Bekoftë Kombin Shqiptar" 
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FEDERATA PAN SHQIPTARE E AMERIKES VATRA DËNON ME FORCË 
CDO INICIATIVË APO PERPJEKJE TË QEVERISË GREKE QË CËNON 

INTEGRITETETIN TERRITORIAL TË REPUBLIKËS SË SHQIPERISË 
 

Deklarate Per Shtyp 
New York  
28 Dhjetor 2020  
 

Ne ditën e Krishlindjeve, Këshilli I Lartë I Shtetit Se Greqise (një 
organ ky i barasvlefshëm me Gjykatën Kushtetuese në Shqipëri) 
publikon Dekretimin e zgjerimit të ujerave territoriale greke nga 6 ne 
12 milje. Sipas mediave greke, ky dekret përfshin hapësirën veriore të 
Detit Jon të ishujve të Jonit e deri në Kepin Tenaro të Peloponezit. 
Ky fqinji ynë jugor dhuratën më të bukur në ditën e ringjalljes së 
Krishtit ja bën popullit te vet pikerisht në ditën e Krishlindjeve.  
 
Me këtë dekret, Greqia vazhdon aksionin e saj strategjik me synime të 

qarta ne Mesdhe. Dekreti i sapo miratuar për t’u zgjeruar, në mënyrë të njëanshme deri në 12 
milje detare, pa u marrë vesh me shtetin me të cilat ajo i ndan ato, bie në kundërshtim me 
normat e së Drejtës ndërkombëtare, me Kartën e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe me 
vetë Konventën e Tretë mbi të Drejtën e Detit. 
 
Ky vendim I Qeverise Greke vjen mbas dhënies së dritës jeshile gjate takimit “ jo transparent”të 
Kryeministrit Rama dhe Ministrit te Jashtëm Grek Nikos Dendias ne 20 Tetor, duke ja lënë 
Gjykatës së Hagës për të vendosur drejtësinë. Po për aq kohë sa Qeveria Shqiptare hesht dhe 
nuk reagon, natyrisht që çdo qytetari i lind e drejta të ndjehet i shitur, i tradhtuar, i 
papërfaqësuar në këto interesa madhore kombëtare. 
 
Federata Pan Shqiptare e Amerikes VATRA dënon me forcë cdo iniciative apo perpjekje te 
Qeverisë Greke që cënon integritetetin territorial te Republikës se Shqiperisë nepermjet 
dekreteve “pushtuese” apo marrëveshjeve të “fshehta” me Qeverinë shqiptare. Federata Pan 
Shqiptare e Amerikes VATRA, denoncon publikisht dhe I konsideron këto provokime të 
qëllimshme që synojnë një konflikt rajonal për përfitime anti ligjore. VATRA do kerkojmë 
fuqishëm pranë Departamenit te Shtetit dhe Kombeve te Bashkuara si dhe organeve te tjera 
nderkombetare, anullimin dhe moslejimin e zbatimin të ketij Dekreti “kriminal” anti-shqiptar. 
 
KRYESIA E FEDERATES PAN SHQIPTARE TE AMERIKES VATRA  
KRYETARI AHMET XHAFO  
28 DHJETOR 2020 
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KËSHILLI DREJTUES I FEDERATËS PAN SHQIPTARE TË AMERIKËS 
VATRA ZHVILLON MBLEDHJEN E 3-TË TË TIJ 

 
Me 19 Dhjetor 2020 u zhvillua mbledhja e 3-të e Këshillit Drejtues të 
VATRES pas Kuvendit të VATRES me 31 Tetor 2020 dhe mbledhja e 
fundit për vitin 2020.  
 
Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues i VATRES përgëzoi vatranët dhe 
revistën Kens që bënë të mundur realizimin   e Simpoziumit Shkencor 
për Veprën shumë Dimensionale  të Profesor Arshi Pipës me rastin e 

100 vjetorit të lindjes së një figure kaq të madhe te letrave dhe gjuhës shqipe si profesor Arshi Pipa.  
Për VATREN perkujtimi i figurës së profesor Arshi Pipa merr një kuptim të vecantë pasi ai ishte 
kryetar i VATRES në vitin 1991 dhe e drejtoi atë dhe Gazetën Dielli për një vit.  
 
Së dyti Prof.Arshi Pipa ishte pranë themeluesit te VATRES Kristo Kirka në burgun ë Burrelit ne 
Shqipëri kur ky i fundit u nda nga jeta për të cilin Prof. Arshi Pipa shkroi dhe një elegji.  Krito Kirka 
dhe Prof. Arshi Pipa ishin burgosur nga komunistët enverian për idetë e tyre që mbronin lirinë ë fjalës 
dhe demokracinë.  
 
Këshilli Drejtues i VATRES e cilësoi Simpoziumin Shkencor për Prof. Arshi Pipën një sukses që 
nxorri në dukje  si kurrë më parë rolin e madh që Prof.Arshi Pipa ka luajtur ne letersinë dhe gjuhën 
shqipe si dhe domosdoshmëri që puna  ë Prof Arshi Pipës në këtë fushë të studiohet në të gjitha 
departamentet e Letërsisë dhe Gjuhës Shqipë ne universitetet në Shqipëri dhe Kosovë . 
 
Këshilli Drejtues i VATRES falenderon 11 panelistët studiues nga Shqipëria dhe Kosova, Italia, Zvicra 
dhe SHBA për punën e tyre studimore të paraqitur në Simpozium . Këta panelistë janë:  
 
ARISTEA KOLA,- Kêns, Botuese tek University of Michigan, CREES-Master Program -SHBA 
LISANDRI KOLA- Kêns, Botues-autor, studiues, përkthyes -SHBA 
VIKTOR BERBERI- University of Minnesota - SHBA 
MATTEO MANDALA- Universita del li Studi di Palermo - Itali 
MICHELANGELO DA LUNA- University of Rode Island- SHBA 
ANTON N. BERISHA- Studiues, Prishtinë- Kosovë 
AGRON TUFA- Studiues, Përkthyes, Shkrimtar -  Zvicër 
ARBEN PRENDI- Univesiteti I Shkodrës -Luigj Gurakuqi- Shqipëri 
VEHBI MYFTARI – Universiteti i Prishtinës/Pejës – Kosovë 
ASTRIT LULUSHI – Studiues, Përkthyes, Washington DC- SHBA 
ANTON ÇEFA – Poet Studiues, New Jersey – SHBA 
 
Këshilli Drejtues i VATRES falenderon gjithashtu DR. Mithat Gashi i cili ishte një nga organizatorët 
e këtij Simpoziumi dhe e drejtoi këtë simpozium.  Këshilli Drejtues i VATRES falenderon sekretarin e 
VATRES Dr. Elton Mara dhe anëtarin e Këshillit Drejtues dhe  
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kryetarin e VATRES në Washington DC Armin Zotaj që bënë të mundur anën teknike të Simpoziumit, 
atë të medias dhe shpërndarjen e këtij simpoziumi në rrjetet sociale të Federatës Pan Shqiptare të 
Amerikës VATRA 
 
Një falenderim të vecantë Këshilli Drejtues i VATRES i dërgon të gjithë personave që morën pjesë dhe 
ndoqën nga afër këtë simpozium të punës dhe veprës të profesor Arshi Pipa.  
 
Këshilli Drejtues i VATRES vendosi që të vazhdojë në këtë shembull për simpoziumet e ardhshme të 
organizuar nga VATRA dhe shumë shpejt do të marri në shqyrtim projektet të tilla për vitin 2021 ku 
mendohet të zgjerohet numri i pjesëmarrësve.   
 
Këshilli Drejtues i VATRES  u bën thirrje të gjithë anëtarëve te VATRES dhe organizatave jo-
qeveritare shqiptare  kudo që ndodhen, si dhe  studiueve dhe studentëve shqiptarë kudo në botë për ide 
të ndryshme që ndihmojnë cështjen e kombit shqiptar sot dhe gjithashtu ide që  vënë ne dukjen punën e 
madhe te shumë shqiptarëve në vite, të cilët  janë mohuar nga regjimi komunist shqiptar dhe ende 
vazhdojnë të mbeten në harresë.  
 
Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të VATRES gjithashtu u diskutua projekt buxheti për vitin 2021 i 
paraqitur nga arkëtari i VATRES z. Eduard Buçaj . Në raportin e tij Z. Buçaj paraqiti në mënyrë të 
detajuar  gjendjen financiare të VATRES, shpenzimet që janë bërë për VATREN dhe shpenzimet që 
parashikohen për vitin 2021 si dhe mënyrat se si mund të përballohen shpenzimet që parashikohen.  
Arkëtari i VATRES do paraqesë raportin e gjëndjes së financave të VATRES cdo muaj në mblëdhjët ë 
Këshillit Drejtues.  
 
Është për tu theksuar së është hera e parë  që një raport i tillë financiar paraqitet ne mblëdhjet e 
Këshillit Drejtues në VATER  dhe Këshilli Drejtues dukë ditur gjëndjen financiare debaton dhe vendos 
mënyrat më të mira për të rritur të ardhurat e VATRES. 
 
Këshilli drejtues disktuoi bashkrendimin e veprimeve me organizata të tjera jo qeveritare shqiptare ne 
SHBA dhe Europë që kanë shprehur deshirën të bashkëpunojnë me VATREN  
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SIMPOZIUMI- VEPRA SHUME DIMENSIONALE E 

PROFESOR ARSHI PIPES 1920-2020 
 
Simpoziumi për veprën e profesor Arshi Pipës organizuar nga Federata Pan Shqiptare e Amerikës VATRA dhe 
Revista Kens ishte simpoziumi i parë  që analizoi në detaje dhe nxorri në dritë punën e madhe shumë 
dimensionale të profesor Arshi Pipës në aspektin letrar ,gjuhësor, albalonogjisë, kritikës, dhe politikës.   
 
Një gjë e tillë nuk është bërë për nje kohë te gjatë dhe në Shqipëri nuk është bërë kurrë pasi gjithmonë është 
synuar që vepra dhe puna e Arshi Pipës të mbulohet nga harresa  pasi Profesor Arshi Pipa asnjëherë nuk pranoi 
ndrydhjen dhe shtypjen e ideologjisë komunisto-enveriane që i bëri albalonogjisë letërsisë, gjuhës, 
intelektualeve ,artit si dhe jetës kultorore, politke dhe shpirtërore shqiptare. 
 
Ky simpozium do të hapej nga përshendetja e Kryetarit të VATRES Z.Ahmet Xhafo i cili në fjalën e tij 
falenderoi organizatorët dhe panelistët e simpoziumit dhe theksoi rëndësinë e veprës madhore të Arshi Pipes  
 
 

Dr. Mithat Gashi  profesor në Lehman College në Bronx New York i cili ishe një nga 
organizatorët kryesor dhe drejtuesi i këtij simpoziumi do te theksonte në fjalën e tij se: 
“Profesor Arshi Pipa ishte një autor parimor, i palëkundër, studiues pjellor, i hapur dhe i  
prerë kundër padrejtësive dhe kundërshtar i pandërprerë i të gjitha formave totalitare, 
qëndrestar, vizionar dhe konstruktiv. Në syrin e Pipës nuk mund te ketë zhvillim pa kritikë dhe 
kritiku i vërtetë nu shkatërron pa pasur ndërtuar  gjë më parë” 

 
Në fjalën e tij profesor Viktor Berberi i Universitetit të Minesotas ku Profesor Arshi Pipa do 
punonte në pjesën më të madhe të jetës së tij pasi kish dhënë mësim në universitet më me emër në 
SHBA  si Universiteti Berkley California, Universiteti Georgetown në Washington Dc dhe 
Universiteti Columbia në New York thekson se:  Profesor Arshi Pipa jo vetëm që ishte një 
studiues dhe dijetar i përmasave të mëdha por dhe një edukator në sensin me të gjërë të fjalës   
Profesor Arshi Pipa theksoi ai  bëri një kontribut të madh dhe të qëndrushëm për shkencat 
shoqërore në Universitetin e Minesotes ku përfitimet e kësaj pune të madhe të tij ende janë të  

                      pranishme sot në Universitetin e Minesotes megjithëse se kanë kaluar shumë vite që kur ai doli ne 
                      pension në vitin 1989 
 

Në kumtesën e tij profesori arbëresh Matteo Mandalà i Universitetit të Palermos -Arshi 
Pipa midis Arbëreshëve Sicilianë do të theksonte se: “ Vepra poledrike studimore e 
ndjerit Arshi Pipa e meritojnë patjetër një shqyrtim të thellë shkencor. Ky simpozium 
shënon etapën a parë të kësaj kërkese të domosdoshme shkencore.  Për post 
shtremberimeve dhe manipulimeve të shumta te kryera në dëm të mendimit politiko 
kulturor të profesor Pipës të cilat duhen zhbërë që ti lënë vendin rindërtimit të së vërtetës 

                    nën dritën e dëshmive autentike dhe për ta aktualizuar në  funksion të debatit që sot e 
                    kësaj dite paradoksalisht sheh në bankën e të panderhurve intelektualët më të shquar të 
                    diasporës të pas Luftës së Dytë Botërore si njerëz të kalibrit fjala vjen si të Martin Camajt 
                    vënia përpara e thesarit ndërkulturorë dhe metodologjikë që Arshi Pipa i siguroi  
                    Albalonogjisë në fazën më të vështirë të saj mendoj se do mbetet synimi kryesor i  
                    simpoziumit tonë”. Profesor Mandala e kish njohur Profesor Arshi Pipën kur ai ishte student në  
                      Universitetin e Palermos në vitin 1981 dhe kur profesor Pipa mbante kumtesën Eposi i  
                      Kreshnikëve në Kongresin e  9-të Studimeve Shqiptare të organizuar nga Profesor Antonio  
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                      Guzetta i Katedrës Albalonogjike të Universitetit të Palermos. 
 

Ndërkohë profesori tjetër arbëresh në Universitetin e Rhode Island Michelangelo La Luna,në 
kumtesën e tij Pipa dhe De Rada do ta konsideronte profesorin Arshi Pipa si Zoti i Letërsisë 
Shqiptare dhe personi që e kish frymëzuar të shkruante disertacionin për masterin që do te mbronte 
në Pittsburgh Pennsylvania. Sipas profesor La Luna ai mësoi nga Pipa se studimi i letërsisë 
arbëreshe duhet bërë në mënyrë të pavarur dhe shkencore dhe jo thjesht nën këndvështrimin 
patriotik.  Profesor Pipa ishte nga të pakët studiues shqiptarë në fillim të viteve 70 që bëri një  
studim të quajtur Odiseja e Dorëshkrimeve të Jeronim De Radës kur dihet që këto dorëshkrime 
ishin shpërndarë në bilblotekat në Kopenhagen Danimarkë, në Tiranë dhe Firence dhe Cosenza në  

                     Itali.   Arshi Pipa thekson profesor La Luna ishte një studjues shumë i madh i De Radës dhe  
                     personi që hapi dijet dhe nxiti njohuritë tona në këtë drejtim. 
 
 

Studiuesi Anton Berisha nga Kosova do ta përshkruante punën dhe veprën e Arshi Pipës në 
fillim të kumtesës së tij Rreth dy krijimeve poetike tronditëse të Arshi Pipës (Kosovës dhe 
Kanali)  me një citat nga letra e Profesor Martin Camaj drejtuar atij ku flitej për rëndësinë e 
profesor Arshi Pipes si shkrimtar “ Besoj se Shqipnia do të jetë me të vertetë e lirë vetëm 
atëherë kur shqiptarët do të kenë mundësinë ti lëxojnë, studiojnë dhe vlerësojnë  veprat e   
shkrimëtarëve të tillë të medhenj si Arshi Pipa”. Sipas Anton Berishës këto krijime poetike që 
janë pjesë e Libri i Burgut botuar në Romë 1959 nuk janë, vetëm poemat më tronditëse që janë 

                         shkruajtur në gjuhën tonë shqipe që shprehin fatin dhe tragjedinë tonë por dhe me artistiket që 
                         kanë dalë nga pena e këtij autori. 
 
 

Shkrimtari, Studiuesi dhe ish Drejtuesi i Studimeve të Krimeve të Komunizmit në Shqipëri  
Agron Tufa që jeton në Zvicer në fillim të kumtesës së tij Kredoja e mbijetesës me Muzat: 
Mbi raportin e poetit Arshi Pipa me Muzat theksoi se : “Arti poetik dhe dijet e Arshi Pipës 
mbeten ende për fat të keq larg auditoreve tona pikërisht në kohën e urisë tonë për dije. Sa më 
shumë kridhesh në universin artistik dhe shkencor të Arshi Pipes ndjen pikëllim dhe keqardhje 
përshkak të atij fataliteti të madh që quhet vakum historik. Kjo të bën të mendosh me 
keqardhje se cfarë mrekullie do të kish qënë, fjala vjen të kishe profesor në vendin tënd atë që 

                            ligjëronte në universitetet e Amerikës. Që në vend të Nasho Jorgaqëve apo ish sigurimsave të 
                            ngjashëm nga foltorja e universiteteve tona të na ligjëronte vetë Profesor Arshi Pipa” 
 
 
 

Profesor Arben Prendi i Universitetit Luigj Gurakuqi  në Shkodër në kumtesën e tij do të 
analizontë veprën e Arshi Pipës Triologia Albanica e cila përbehet nga Vargu Folklorik 
Ndërtimi dhe Gjinitë, Letërsia Shqipe dhe Perspektiva Shoqërore dhe Jeronim De Rada. Kjo 
vepër u shkruajt në anglisht më 1978 dhe u botuan në gjuhën shqipe 35 vjet më vonë më 2013 . 
Sipas tij kjo vepër madhore që përbehet nga tre vepra të cilat mund të qëndrojnë dhe më vete. 
Kjo vepër sipas profesor Arben Prendi i ben nder studimeve letrare shqiptare. Kjo vepër theksoi 
ai e cila është voluminoze si në cilësi dhe sasi është një hap i rëndësishëm i studimeve  
 letrare shqiptare në përgjithësi. 
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Profesor Vehbi Miftari i Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Pejës në Kosovë në 
kumtesën e tij  Letërsia më vete” – Kritika letrare e Arshi Pipës analizoi marrëdhëniet që 
profesor Arshi Pipa kish me letersinë e Fan S. Nolit dhe Faik Konicës. Profesor Vehbi Miftari e 
konsideron profesor Arshi Pipen fijen e këputur të letrave shqipe.  Sipas tij gjithe veprimtaria 
kritike e Profesor Arshi Pipës që duket më qartë gjate viteve 1941-1944 permblidhet në dy 
dimensione të fuqishme : E para Arshi Pipa paraqet rikonstitualizuesin e madh të teorive  
 kritike i cili pas tekstit të Faik Konicës për teoritë kritike më 1906, Teksti i Shpirtit Kritik i  
 Arshi Pipës mbetet teksti më i fuqishëm në këtë fushë. Dimensioni i dytë është ai kritik ku ai 

                         studion ose tekste te ndryshme ose karakterin letrar të autorëve te ndryshëm si në këtë rast të  
                         Fan.S Nolit Faik Konicës ose Migjenit. Në ndryshim nga kritika e kohës e cila mbështetej në 
                         premisa sociale apo premisa të tjera  Z. Pipa e kthen kritikën e tij nga teksti dhe shenjat tekstore  
                         dhe dialogimi me to. 
 
 

Vepra e Arshi Pipës ku përfshihet rezistenca intelektuale kundër diktaturës do të analizohej nga  
Aristea Kola nje nga organizueset e simpoziumit dhe botuese e revistës Kêns, si dhe pjesetare e  
Universitetit të Michigan,  programit master CREES. Për këtë ajo e përqëndroi kumtesën e saj ne  
poezinë  Giordano Bruno, mnemopoezia që aludon diktaturën dhe rezistencën intelektuale . 
Kjo poezi me 13 njësi u shkrua nga Arshi Pipa me 1955 dhe kur ai ishte ende i burgosur nga 
komunistët enverian në burgun e Burrelit për idetë dhe mendimet e tij të lira dhe intelektuale.  
Poezia Giordano Bruno e cila është pjesë e Librit të Burgut i  ngjan fatit  jetësor dhe intelektual të 
autorit. Sipas Aristea Kolës megjithëse numrin e madh të martireve që ka pasur Shqipëria gjatë  

                      diktaturës komuniste qoftë të burgosur apo të pushkatuar mendja kriminale e atij pushteti nuk ka  
                       arriti të shuajë evulocionin e natyrshëm  të genit njerzor të lirisë së  mendimit  dhe te fjalës.  
 
                        

Astrit Lulushi studiues në Washington DC ne materialin e tij Montale, Dante dhe Arshi Pipa u 
përqëndrua tek vepra e Arshi Pipes libri “Montale and Dante” që sipas Astrit Lulushit vazhdon të 
cilësohet nga kritika si një nga studimet më të thella e më të hollësishme rreth poetit të madh italian 
Eugenio Montale. Shkurtimisht historia e librit “Montale and Dante”. Kjo veper është një studim i 
mirëfilltë; vepër e një autori nga Shqipëria, rreth një Nobelisti nga Italia, shkruar në një vend si 
Amerika.    
Astrit Lulushi thekson se : “Një anije nuk është më anije kur pushon së lundruari. Ajo bëhet diçka  

                   tjetër. Çfarë saktësisht?”, pyeste Arsh Pipa në vitin 1968, duke marrë në analizë vargjet e  
                  “Descensus ad Inferos” të poetit të njohur italian Eugenio Montale.  
                   Dhe kjo pyetje nuk mund të shtrohej më drejtë e më me ngulm sesa nga një intelektual si Arshi 
                   Pipa, ndërsa atdheu i tij sapo kishte hyrë në rrugën e shkretë e të verbër të vetizolimit të plotë, dhe  
                   ku do të qëndronte si “anija e palëvizur” edhe për shumë vite të tjera. 
 
 

Lisandër Kola një nga organizuesit e simpoziumit, botues dhe autor i revistës Kêns, studiues dhe 
përkthyes e përqëndroi kumtesën e tij ne studimin : Me përkthye poezinë e Arshi Pipës në 
gjuhën shqipe: sfida përvûjtnie.  Lisander Kola analizoi dy poema te Arshi Pipës : “Hope” në 
gjuhën angleze si dhe “ Sogno” në gjuhën italiane. Sipas Lisandër Kolës Arshi Pipa ishte një 
sonetist i mirfilltë dhe kjo strukturë poetike është realizuar dhe në gjuhët angleze dhe italiane 
Duke pasur parasysh teknikën e Arshi Pipës megjithëse jashtë Shqiperie ai ka sjellë një shërbim 
të madh kulturor kombit shqiptar.  
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Ish editori  i Diellit dhe studiuesi  Anton Çefa paraqiti materialin e tij Arshi Pipa dhe Gjuha 
Shqipe . Gjuhën tonë thekson Z.Çefa, Arshi Pipa e përdori në mënyrë të shkëlqyer në të dyja 
dialeketet. Ai kishte qëndrimin e Çabejit ku theksonte se: “ Unë kundroj me simpati gjëndjen 
qysh nga ajo e sotmja kur një Shqipëri e vogel, shembull fort i rrallë në Europë është e zonja me 
u shprehur me 2 gjuhë letrare. Kjo është një shenjë pasurie, kulture që na shquan cilido qoftë 
shkaku i tij. Në një tjetër rast Gegenishtja me Toskerishten përfshihen në gjuhën letrare në një 
mënyrë fatlume. Ka gjëra njëra i shpreh fuqishëm dhe tjetra këndshëm. Sipas Z. Cefa, Arshi  

                         Pipa e tregoi veten mjeshtër në të dy dialektet. Mjafton të përmendin këtu thekson ai dy  
                         xhevahiret poetike -Hajduti toskërisht, Kupedania gegenisht ose përkthimin e Lukrecit në  
                         gegenisht sepse sipas Pipës” Aty gjen hovet vigane të mendimit dhe trandjen e gjthë anëshme të 
                         shpirtit”. Kurse përkthimin e Virgjilit në toskërisht pasi sipas Arshi Pipës “poezia e tij shkrihet  
                        më mirë në toskërisht ” 
 
Fjala permbledhese e këtij simpoziumi do mbahej nga ish kryetari i VATRES Dr. Gjon Buçaj i cili pasi do të 
falenderonte pjësëmarrësit dhe organizuesit e këtij simpoziumi do të përqëndrohej në periudhën kur Profesor 
Arshi Pipa u zgjodh kryetar i Federatës Pan Shqiptare të Amerikës VATRA dhe editor i gazetës Dielli për një 
vit. Ky aktivietet sipad Dr. Buçajt ishte aktiviteti permbledhes i jetes dhe punes se profesor Arshi Pipa 
 
 
Si përfundim ky simpozium  trajtoi vetëm majen e ajzbergut të thesarit shumë dimensional të punës dhe veprës 
të të madhit Arshi Pipa. Ky hap është thjesht vetëm fillimi i një pune shumë te madhe që pret studiuesit 
shqiptarë kudo që janë në analizën e punës të këtij vigani të letersisë, gjuhësisë, kritikës, poezisë, filozofisë dhe 
intelligjencës pa kompromise të kombit shqiptar. Sipas Dr. Mithat Gashi,: “ Arshi Pipa do te mbetet një nga 
penat më të fuqishme të letërsisë shqipe dhe nga më të guximshit që sfidoi skëterren komuniste me penë në dorë. 
 
 
 

 

 
 

DIPLOMACIA SHQIPTARE FILLOI NGA FEDERATA PAN SHQIPTARE E AMERIKES 
VATRA 

 
Në 100 vjetorin e pranimit të Shqipërisë në Ligën e Kombeve është e 
rëndësishme të përmendet që diplomacia shqiptare filloi nga VATRA e cila 
krijoi suksesin e 17 Dhjetor më 1920. Kjo nuk  ishte thjesht një punë e çastit por  
një synim që  prej disa vitesh nga gjithë shqiptarët që ishin në SHBA.   
 
Më 12 Korrik 1917 në Kuvendin e 6 të VATRES që u zhvillua në Lewis 
Hayden Hall, 97 Compton Street ne Boston u vendos:  Zgjedhja nga delegatet të 
Z/Mehmet Bej Konitcës , Z. Dr. Mihál Túrtulli dhe Nikoll Kasnetsi si 
përfaqësues të VATRES në Europë dhe përkatësisht në Zvicër dhe Londër per 
cështjet e shtetit shqiptar.  U-vendós nga ky Kuvend i VATRES që të vazhdohet 
fushata 3 Qershór 1917, që të mbushët shuma $40,000, dolláreve, më të cilat 
delegatët Vatrës të mundin të vazhdojnë propagandën për të drejtat Shqipërisë.  
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Programi Delegátëvë të VATRES vendosi: “Të sigurojmë me çfarëdó mënyre 
legjitime nga Fuqit' Mëdhá dhe nga Kongresi Paqes një Shqipërí me kufiret saj 
ethnografike, me inidipendence mbreterore të plotë, një Shqipëri për Shqiptarët 
politikërisht dhe ekonomikerísht, dhe të bëjmë të njóhura të drejtat Shqipërisë, me 
anën shtypit evropján dhe me anë konferencash, në tere boten e qyteteruar."  
 
Kuvendi i 6-të i VATRES votoi ti jepet pro-shqiptárëve Miss Edith Durham, Melle 
Elise Aubry, dhe Hon. Aubrey Herbert një dhuratë mirënjohje për shërbimet tyre në 
çështjen kombëtare shqiptare 
Emrat e Dr. Mihal Turtullit, Mehmet Bej Konicës, Imzot Fan S. Nolit, Zonjës 
Sevasti Qirjazi Dako, Kristo Dakos, Faik Konicës janë emrat që hodhën themelet e 
diplomacisë shqiptare jo vetëm me kohën dhe eksperiencën e tyre por dhe me 
ndihmën financiare të tyre.  Do ishte ky grup shumica Vatranë që do manovronin në 
diplomacinë boterore të kohes ku mundën jo vetëm të shpëtojnë shtetin e sapo   

                                           krijuar shqiptar por arritën ta integrojnë një shtet te ri prej 8 vjetësh që ish krijuar  
                                           si anëtarë të barbartë në Ligën e Kombeve e cila u krijua pas luftës së Parë  Botërore.   
 
Themelet që ata vendosën krijuan rrugën e një diplomacie të sukseshme që do krijonte mundësine e njohjes të 
shtetit shqiptar dhe më vonë te mbreterisë shqiptare me 1928 nga SHBA-ja, Anglia dhe Franca shtetet 
dominuese te diplomacisë botërore atëherë dhe sot. Kjo do të shoqërohej nga hapja e legatave amerikane, 
angleze dhe franceze në Tirane dhe marrëveshjet dypalëshe në shumë fusha 
 
Ndryshimet gjeopolitike pas Luftës së Dytë Boterore dhe ardhja e komunizmit në pushtet në Shqipëri më 1944 
do të shkaterronte plotësisht rrugën e diplomacisë që këto mëndje intelektuale  krijuan dhë punuan që përpara 
formimit të shtetit shqiptar .  
 
Me ardhjen e komunizmit në pushtet në Shqipëri diplomacia shqiptare do të përqëndrohej në 3 pika që do ta 
drejtonin për 46 vjet: Vetizolimi i Shqipërise, Vasaliteti Diplomatik, Përçarja e Mergatës Shqiptare në Botë dhe 
vënia e saj në shërbim të komunizmit shqiptar. 
 
VETIZOLIMI I SHQIPERISE 
 
Ky proces do të fillonte menjëherë që më 1944 ku përfaqesuesit e demokracive perëndimore në Tiranë filluan të 
bëheshin të padëshëruar. Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me SHBA dhe Britaninë e Madhe më 1946 
(shtete që sic tregoi koha më vonë ndihmuan cështjen shqiptare gjë qe u provua me luftën kundër Serbisë dhe 
lirinë e pavarsinë e Kosovës) ishte faza e parë e izolimit të shtetit komunist shqiptar .  
Faza e dytë e izolimi nga blloku komunist europian i drejtuar nga Bashkimi Sovjetik, pikërisht ai bllok që 
komunistët shqiptarë e mbronin me pasion dhe zjarr . Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me Bashkimin 
Sovjetik përbën fazën e dytë të izolimit të Shqipërisë.   
Faza përfundimtare e izolimit të Shqipërisë do të kompletohej në fund të viteve 70 kur Shqipëria prishi 
marrëdheniet me qeverinë komuniste kineze të cilët për gati dy dekada i konsideronte vëllezër. Hapja e 
Shqipërise nga izolim do fillonte vetëm 1991 kur sistemit komunist shqiptar po i vinte fundi  
 
VASALITETI DIPLOMATIK 
 
Diplomacia Shqiptare pas ardhjes së komunistëve në pushtet do të ndiqte pa asnjë kundërshtim vendimet dhe 
dëshirat e aleatëve të tyre komuniste që dominonin marrëdheniet me Shqipërine komuniste 
1944-1948 diplomacia komuniste shqiptare do ti bindej asaj Jugosllave; 1948-1961 asaj të Bashkimit Sovjetik 
1961-1978 Kinës Komuniste. Te mos harrojmë se ishte Shqipëria që më 15 Korrik 1971 propozoi pranimin e 
Kinës Komuniste me të drejta të plota në OKB e cila deri në atë kohë përfaqësohej nga Taiwan. Rezoluta 2758 
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e 25 Tetorit 1971 e OKB-së do ta lejonte Kinën Komuniste të kish vend të përhershëm në Këshillin e Sigurimit 
të OKB ku sot sëbashku me Rusinë nuk njohin pavarsinë e Kosovës dhe kanë bllokuar anëtarësinë e saj në OKB 
Për diplomacinë komuniste shqiptare kishte vetëm 2 rrugë; vetizolimi ose vasiliteti 
 
Përcarja e Mergatës Shqiptare  
 
Përqendrimi kryesor që kish diplomacia shqiptare gjatë 46 vjet te komunizmit në Shqipëri ishtë përcarja me cdo 
kusht e Mërgatës Shqiptare në Evropë dhe në SHBA e cila ishte e vetmja opozite reale që sistemi barbar 
komunist në Shqipëri kishte. Dokumenta e ish sigurimit të shtetit komunist tregojnë qartë për një veprimtari 
shume aktive qe kordinohej nga ambasadat shqiptare kudo që ndodheshin. Dokumetat e ish- sigurimit tregojnë 
aktivitetin e këtij të fundit kundër Federatës Pan Shqiptare të Amerikës VATRA dhe ndihmën që jepte i gjithë 
misioni shqiptarë në OKB këtij aktiviteti të sigurimit të shtetit.  
 
Fatkeqësisht tashmë gati 30 vjet pas rënies së komunizmit duket që “eksperienca diplomatike” e 46 viteve 
diplomaci komuniste vazhdon ende. Tradita e diplomacisë shqiptare që filloi nga VATRA jo vetëm nuk ndiqet 
por as nuk mësohet asgjëkundi. Numri i Shqiptarëve jashte Shqipërisë rritet shumë më shpejt se numri që është 
brënda Shqipërisë, dhe diplomacia shqiptare nuk ka asnjë mjet apo plan si të përballojë apo të ndihmoje numrin 
e madh te shqiptarëve jashtë Shqipërisë që ata të jenë pjesë ë rëndesishme e jetës politike dhe shoqërore në 
Shqipëri.    
 
Në këto 30 vjet objektivi primar i diplomacisë shqiptare ishte anëtarsimi në Bashkimin Europian. Me 2 ministri 
që punojnë për këtë punë  në këto 3 dekada ky objektiv nuk është arritur ende. Nuk ka asnje dyshmi qe 
diplomacia është lidhur ngushtë me poltikën e brendshme por kur diplomacia ka humbur fokusin e saj  
profesional në këto 7 dekada bëhet e vështirë dhe krejtësisht e pamundur opinion i saj prej ekperti në 
marrëdhëniet ndërkombëtare.  
 
Duket se si më 1920 i mbetet detyra e shqiptarëve jashtë Shqipërisë që vërtet duan ndryshimin dhe jo thjesht një 
punë te ndryshojnë kulturën diplomatike shqiptare ne favor të kombit shqiptar. Sa më shumë që shqiptarët 
jashtë Shqipërisë të jenë të pavarur ndaj politikës të dështuar të këtyre 30 vjeteve të fundit më shumë mundësi 
ka ne ndryshime për të mirën e kombit shqiptar.  
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VATRA Awards Four Scholarships for Academic Year 2020-2021 
 

Prepared by M. Gashi and K. Karaja 
New York 30 December 2021 

 
Vatra’s Educational Foundation awarded four scholarships, $1,500 each, for the academic year 2020-2021. 
 
Each year, Vatra awards scholarships to deserving students of Albanian ancestry. As described in the 
application packet, the selection criteria for the scholarship recipients is based on applicants’ academic records, 
extracurricular activities, recommendation letters, and personal statements. High priority and consideration are 
given to applicants who are related to active members of Vatra. The purpose of Vatra’s Educational Foundation 
is to provide financial aid in the form of scholarships to deserving students of Albanian descent. Vatra has 
awarded scholarships for over fifty years to Albanian-American college students. 
 
We have observed a steady trend in which the majority of Vatra scholarship recipients have been female. Our 
analysis indicates that, in the last seven years, less than 25% of applicants for the Vatra scholarship were male. 
This may be an indication that in the Albanian-American community, females are currently outperforming 
males in educational attainment. This phenomenon is prevalent in other ethnic communities as well. In the 
United States, girls have overall higher grades and attend college at higher rates.  However, parents can take 
certain steps to help their male children overcome this performance gap in education. According to a PBS 
NewsHour article, such steps might include, among many others: providing resources in the home that promote 
learning, planning ahead with the child to achieve attainable goals each school year, and fostering open, 
judgement-free communication so that the child can articulate their struggles to parents.  
 
We would like to congratulate this year’s recipients for their dedication to their studies and for their 
involvement in their communities. 
 
Melita Cekani 

Melita Cekani is a passionate architecture student and artist. She came to the USA at the 
young age of 17, leaving behind her dear town of Gjirokastër, Albania, as well as her family. 
She wants to get the most out of the experience as a college student.  She has always been 
passionate about painting and has professionally followed her art path since she was living in 
Albania. She is awarded national and international prizes, furthermore, her paintings have 
been part of various international, solo, and group exhibitions. Nevertheless, she aims to 
spread messages through her art regarding cultural tolerance, cultural heritage, and diversity in 

other countries as well. She is currently a sophomore at New York City College of Technology, majoring in 
Architecture. Her biggest wish is to expand her knowledge and to challenge herself in many ways, thus, to 
become a great professional, a better artist, and most importantly a person that serves society and her people in 
the best possible manner. 

 
Virginia Kukaj 

Virginia Kukaj is a proud Albanian- American mother to 3 boys: Sebastian, Nathaniel and 
Christian and moved to America from Belgium when she met her husband, Eric in 2001. For 
the past 14 years, she has dedicated herself to being a wife and mother and has spent countless 
hours volunteering her time and talents to her church, her children’s school and her community 
by planning events and fundraisers.Three years ago, she decided to follow her dream to return 
to school to become a special education and language teacher and is currently pursuing that 
dream at Nazareth College in Rochester, NY.  
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     Dea Gorka 

Dea Gorka is an Albanian American who was born in the capital city, Tirana. She 
graduated as an Honors Scholar at the University of Connecticut in 2017 with a B.S. in 
physiology and neurobiology and a minor in psychology. Dea is currently a fourth year 
Biomedical Ph.D. student at UConn Health in the Genetics and Developmental Biology 
Department. Her research focuses on studying the genetic and cellular deficits underlying 

a rare neurodevelopmental disorder called Angelman syndrome. She works closely with pharmaceutical 
companies and other research labs to better understand the disorder and test novel therapeutic targets that could 
lead to better treatment options for patients. Dea is extremely passionate about her research and helping others. 
She is especially proud to be an Albanian immigrant and hopes to continue to do significant and meaningful 
work for both the scientific field as well as her community. 
 
 

 
Stella Vaso 

 
Stela Vaso is currently a student at Columbia University where she is majoring in political 
science. She obtained her associate degree in Liberal Arts at Borough of Manhattan 
Community College, where she graduated with a 3.9 GPA while leading the 3rd division 
Volleyball team. Her accomplishments as a student-athlete, paired with her volunteering 
work, have awarded her with the title of CUNY Female Student-Athlete of the year in 2017. 
Stela is looking forward to continuing serving her community by pursuing a career in law in 
the future. Her grandparents suffered persecution by the communist authorities in Albania.  

 
 
 

 
Contact Information- Na kontaktoni: federatapanshqiptarevatra@gmail.com 

Kryesia e Federates Pan Shqiptare te Amerikes VATRA  

1. Z. Ahmet Xhafo – Kryetar,  

2. Z Uke Gjobalaj – Nenkryetar,  

3. Z. Ahmet Hoti –  Nenkryetar,  

4. Z Elton Mara -   Sekretar 

5. Z Eduard Bucaj  -Arketari  

Keshilli Drejtues i Federates Panshqiptare te Amerikes VATRA 

1. Z. Ahmet Giaffo 

2. Z. Ahmet Hoti 

3. Z. Albert Perndocaj  

4. Z. Armin Zotaj 

5. Z. Kris Kirka 

6. Z. Eduard Buçaj 

7. Dr. Elton Mara 

8. Dr. Mithat Gashi 

9. Dr. Nexhat Kaliçi  

10. Z. Uk Gjonbalaj 

11. Z. John Lito 


