
Verprimtarija e Shoqatesë 

LIBËR PËR SFIDAT E LDK-së NË ZVICËR

Nën organizimin e Shoqatës Salih Çekaj në Zvicër, u bë promovimi i monografisë 

“SFIDË PËR DEMOKRACINË I-II” me autor Shefqet Dibrani.

Të shtunën, më 24 maj 2014, në lokalet e Klubit”DARDANIA” në Zofingen, Shoqata “Salih Çekaj” organizoi promovimin e monografisë 
“SFIDË PËR DEMOKRACINË”, kushtuar veprimtarisë së Hajdar Sadrisë, ish kryetar i Degës së LDK-së në Zvicër gjatë viteve 1993 – 1997.

Kryetari i Shoqatës “Salih Çekaj”, Xhemajl Haxhiu hapi tubimin i cili fillimisht i përshëndeti të pranishmit, në mesin e të cilëve kishin ardhur 
veprimtar e bashkatdhetar të shumtë: Agim Mehmeti, ish zëvendës ministër i Ministrisë së Mbrojtjes gjatë viteve 1998 – 2000, pastaj veprimtarët 
Xhelal Molliqaj, Skënder Tolaj, Saim Tahiraj, Qamil Nivokazi, Abaz Fejzullahi, Ramadan Avdyli dhe shumë e shumë të tjerë që ia shtuan vlerën 
promovimit, ndërsa në mënyrë të veçantë z. Haxhiu i përshëndeti, prof. Sallah Januzin, publicistin dhe autorin Gani Qarrin, veprimtarin Gjokë M. 
Gjokën, protagonistin e monografisë Hajdar Sadrinë dhe autorin e monografisë Shefqet Dibranin.

Më pas Xhemajl Haxhiu tha se libri në dy vëllime “SFIDË PËR DEMOKRACINË”, është një monografi që i kushtohet veprimtarisë së Degës së 
LDK-së në Zvicër, në kohën kur Hajdar Sadrija ka qenë kryetar i saj, përkatësisht gjatë viteve 1993 – 1997. Autori ngjarjet i ka fokusuar duke i 
mbështetur në faktet dhe të dhënat që i ka poseduar Hajdar Sadrija. Kjo periudhë është njëra nga periudhat kur shqiptarët kanë qenë mirë të 
organizuar dhe kanë bërë shumë për Kosovën. Përmes këtij libri tha ai, shihet qartë, roli i inteligjencës kosovare më në krye dr. Rugovën, pastaj del 
më në pah e dhëna se sa Zvicra e ka ndihmuar Kosovën, qoftë duke punësuar shumë kosovarë ose duke i strehuar ata si azilkërkues”. 

Në vazhdim të fjalës së tij Xhemajl Haxhiu theksoi se “Zvicra ka lejuar të veprojnë dhe organizohen shqiptarët, ka lejuar demonstrata dhe 
forma të tjera organizimi. Me një fjalë Zvicra ka ndihmuar edhe ndërtimin e paqes dhe rindërtimin e Kosovës. Në këtë libër monografik, shtoi ai, 
janë shumë letra dhe dokumente që flasin drejtpërdrejt se si Hajdar Sadrija ka pasur bashkëpunim me Presidentin e Kosovës dr. Ibrahim Rugova, 
me prof. Fehmi Agani, me Qendrën në Prishtinë, pastaj me Presidentët dhe personalitete të shquara të jetës politike e kulturore në Zvicër”, ngjarje 
këto të fiksuara nëpër këtë libër që po promovojmë sot.

Në fjalën e tij prof. Sallah Januzi, u përqendrua në veprimtaritë e shumta të autorit, por protagonisti i veprës Hajdar Sadrija është për ti bërë 
komplimente se si i ka ruajtur me xhelozi gjithë këto materiale të cilat janë një shembull i mirë si duhet me i shërbyer të tashmes dhe të vërtetës 
historike për Kosovën.

Publicisti dhe autori i disa librave z. Gani Qarri, e lexoi një refleksion rreth personalitetit të dr. Ibrahim Rugovës, për të cilin tha se është 
personaliteti më i shquar i historisë së re të Kosovës. Në analizën e tij z. Qarri theksoi se historia shqiptare i ka pasur dy lidhje të rëndësishme. E 
para ka qenë Lidhja Shqiptare e Prizrent që ka krijuar Shqipërinë e kufijve të 1913 dhe lidhja e dytë ka qenë ajo e Ibrahim Rugovës e cila është e 
njohur si Lidhja Demokratike e Kosovës e cila e prodhoi shtetin e dytë shqiptar në Ballkan, në kufijtë administrativ të Kosovës së sotme. Gani Qarri 
e eleaboroi filozofin e dr. Ibrahim Rugovës në aspektin filozofik, politik e diplomatik  duke e shoqëruar me argumente faktike disa nga etapat e 
veprimit në rrethanat e “paqes nën pushtim”, në kohën e luftës dhe atë të ndërtimit të shtetit të Kosovës.

Veprimtaria e dr. Ibrahim Rugovës, është e njohur për të gjithë, ka një domethënie të veçantë për të gjitha trojet tona etnike nën pushtimin 
sllav, veçmas për Kosovën dhe popullin e saj, e cila kërkon vend të merituar në historinë më të re të kombit shqiptar, sado që  mu burrat më të 
shquar të kombit, të cilët gjithë veprën dhe jetën e tyre, me devotshmëri, i`a kushtuan lirisë dhe çlirimit të vendit, sot nuk çmohen as nderohen sa 
dhe si duhet. Besoj se kjo monografi që po promovohet sot këtu, sjell vlerësimet më të mira të mundshme të veprimeve në ato rrethana jo vetëm për 
dr. Ibrahim Rugovën por edhe për bashkëpunëtorët më të ngushtë të tij si, prof. Aganin, Enver Malokun, Xhemail Mustafën, dhe sidomos për 
përfaqësuesit e LDK-së në Zvicër  siç ishin: mr. Shaip Latifi, ing. Nazmi Peci, vet autori i monografisë Shefqet Dibrani dhe sidomos kryepersonazhi i 
veprës z. Hajdar Sadrija.

Pa asnjë dyshim, roli i tyre dhe LDK-së ishte pozitiv dhe reflektonte filozofinë rugoviane për ndryshimin e mentalitetit, si në format e organizimit, 
ashtu  edhe të veprimit diplomatik tek shqiptarët në Zvicër.

Me diskutimet e tyre kontribuan edhe Xhelal Molliqaj, veprimtar, si dhe Skënder Tolaj, Qamil Nivokazi, Gjokë M. Gjoka, Ramadan Avdyli e ndonjë 
tjetër të cilët përveç që i përgëzuan autorin dhe protagonistin e vlerësuan lart librin, natyrisht sikur ai të shihej edhe nga këndi regjional sipas 
shtrirjes së nëndegëve do të ishte kompletuar edhe më mirë sepse siç u tha janë shumë veprimtar që e kanë merituar jo vetëm tu përmenden 
veprimtaria por në supet e tyre rëndojnë veprimtaritë e shumta të cilat sot nuk dihen publikisht.

Në fund, të pranishmit i përshëndeti Hajdar Sadrija, për të cilin e rreth të cilit sillet e tërë lënda e librit, kurse autori lexoi për të pranishmit dy 
fragmente nga libri, dhe në fund e falënderoi Shoqatën “Salih Çekaj” në Zvicër për këtë promovim të kësaj vepre me rëndësi për mërgatën, sidomos 
për Degën e LDK-së në Zvicër.
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Aktivitetet humanitare te Shoqatës ne vitin 2013:

 •    Mbajtem Tubim me Antarsi ne Menziken ne Janar 2013. 

•    Ndam nje Burs per Vitin 2013 per Studentin Atdhe Gega Student i vitit par 960 Ero = 1250 Fr.- 

•    Vazhdum nje Burs per Miranda Ukehaxhaj 105 Ero ne muj = 1155 Ero 

•    Ndam nje Karrike elektrike per Nazmi Lukaj K.K. Pej. 1300 Fr.- per Bateri 

•    Ndihmum per meremetin e Shtepis se Agim Zukaj Prishtin me 1050 Ero nga Fondi, dhe nga Kryesia 500 Ero ghithésejt 1550 Ero = 1950 Fr.- 

•    Ndihmuam Besmir Shala 1991 Fshati Zojz K.K. Prizeren per sherim 650 Ero = 810 Fr.- 

•    Ndimuam per ndertimin e shpis Familjes Tolaj Mustaf Haxhé Tolaj Prilep 1000 Ero = 1280 Fr.- 

•    Ndimuam Fetah Rudin Malishev nga Kryesia me 1150 Fr.- 

•    Ndihmuam nje Ushtar te Koshares per ndertimin e Shpis per Mjeshter 2800 Ero = 3542.55 Fr.- nga Konto e Shoqates dhe 750 Ero nga Aksioni 

•    Ndihmuam B. Osmonaj 4000 Fr.- vlen te theksohet se 3000 Fr.- i tubuam ne Aksion dhe 1000 Fr.- nga Konto 

•    Donacion ndimuam Familjen Nikqi perkatesisht avni Nikqin me nje Karrik elektrike K.K. Pej 

•    Te nderuar ju infromojm qe nga Konto e Shoqates bemé blerjen e karrikave elektrik dhe shum pjes te tjer per invalid, per 3000 Fr.- 
     kurse keto mjete kann vleren e pergjithshme 70 000 Fr.-

•    Ndimuam Islam Visoken per ndertim te Shtepis 14500 Ero nga Konto, dhe nga Farefisi 3250 Fr.-  

Aktivitetet kullturore te Shoqatës ne vitin 2013:

 •    Akademi per Salih çekun 

•    Akademi per Fehmi Aganin ne bashkveprim me 4 nendeg te LDK`s 

•    Manifestim i dy Korrikit 

•    Sponzoruam 4 Autobus per Humazhe ne 15 Vjetorin e vrasjes e Kolonel Ahmet Krasniqit - Tirane 

•    Dark e Lames

 Sponzor: 

1.)Martin Krasniqi           = 100 Fr.- 

2.)Fadil Sumaj               = 100 Fr.- 

3.)Naim Hasanmetaj      = 100 Fr.- 

4.)Ashim Sadriaj           = 100 Fr.- 

5.)Faruk Ukéhaxhaj       =  50 Fr.- 

6.)Besim Lokaj             = 100 Fr.- 

7.)Ismet Tahiraj            = 100 Fr.- 

8.)Halit Racaj               =  50 Fr.- 

9.)Berat Haxhaj            =  50 Fr.- 

10.)Skender Tolaj         =  50 Fr.- 

11.)Sefadin Fetahu       =  50 Fr.- 

12.)Ramadan Dobraj    = 100 Fr.- 

13.)Tafil Beqiri             =  40 Fr.- 

14.)Ragip Ahmetaj      =  50 Fr.- 

15.)Sami Tahiraj         = 100 Fr.- 

16.)Ferik Tishuki         =  50 Fr.-

Aktivitetet humanitare te Shoqatës ne vitin 2012:

• Ndërtimi dhe kompletimi i Shtëpis për Familjen Xhevdet Sinanaj nga  Fshati Isniq KK Deçan, 
  në vlerë  17225 Fr.
• Ndima per Gezim Bajraktarin nga Fshati Resnik per ndertim te Shtepis,  ne vleré 1240 Fr.-.
• Bursa per Miranda Ukhagjaj e bija e Adem Ukhagjaj per 5 Muaj ne vleré 645.70 Fr.- 
• Ndihma per Familjen Shefki Spahiu per sherim nga Hajvalija, per sherim 
  nga Fondi i Shoqates  1233 Fr.- dhe nga Kryesija 650 Fr.- = 1833 Fr.-
• Ndihma per Filmin Dokumentar te Kolonel Ahmet Krasniqit ne vleré 9130 Fr.-  

Aktivitetet kullturore te Shoqatës ne vitin 2012:



• Akademia përkujtimore për heroin kombëtar Sali çekaj 
• Promovimi i Librit te Prof. Isuf Buxhovit.



Kerkes

Ne emer te Hetem Bajramit i lindur me 23.05.1977 ne fshatin Gerdovc te komunes te Podujeves, ju kisha lute qe nese eshte e mundshme 
te ja beni jeten dhe levizjet ma te leheta me ane te kesaj karrige. Hetemi eshte i pa levizshem nga 17.01.2009 qe nga kjo date munde te 
tham fate keqe ka nevoj per ndihmen e gjithkujt. 

Aksidenti ka ndodhe ne orar te punes, ka punuar si Polic ne njesin speciale kundra terorizmit. 



Nese beni pyetje pse Hetemit? Sepse ka lind si femi ne nje gjendje normale (pa hendikep) ka qen nxens i shkelqyeshem dhe shembul per 
cdo te ri, por per shkak te situates si ishte e la shkollen dhe ju bashkangjit UCK-es bash me vellaun qe sot eshte Deshmor (Ekrem Bajrami). 
Hetemi per momentin ka nevoj te madhe per kete karrige por dashte zoti e te mos i duhet per ton jeten. 

Ju falenderoj shum nese e merrni me konsiderat kete kerkese. Hetemi ka nevoj shume te madhe per sherim jasht vendit p.sh. ne Zvicer. 
Jam shum e sigurt qe kishte me pas sukses. 

Ju pershendet dhe ju falenderon motra e Hetem Bajramit

Zyrafete Maliqi-Bajrami

Falemnderim 

Ne emer te Hetem Bajramit te familjes dhe timin personal ju falenderoj per karriken dhe ju jemi shume mirenjohes.Me ane te kesaj karrike 
ju ka mundesue levizja nga sthepija deri ne marketat dhe te afermit familjar pa percjellje dhe i pamevarur. Hetemi deshiron nje nga nje te 
ju falenderon, por mundesit jan te pa mundshme dhe e vetmja mundesi eshte keta rreshta. 

Ju falemnderit shoqates Sali Ceku.
Ju pershendet motra e Hetemit. 



NDIHMA PER FILMIN DOKUMENTAR TE AHMET KRASNIQIT

Emri Mbiemri Shuma

Sami Tahiraj 200 FR

Bajram Mehmeti 100 FR

Saim Tahiraj 100 FR

Nexhat Hadergjonaj 100 FR

Bashkim Hadergjonaj 100 FR

Vllaznim Hadergjonaj 100 FR

Driton Hadergjonaj 50 FR

Gzim Hadergjonaj 50 FR

Ilir Likaj 100 FR

Isa Halimi 100 FR

Diné Gashi 100 FR

Haméz Fejza 100 FR

Mahir Tolaj 100 FR

Minir Lokaj 100 FR

Nebih Ademi 100 FR

Shkelzen Tolaj 100 FR

Martin Krasniqi 100 FR

Fehmi Gagica 100 FR

Sali Sopi 100 FR

Sali Bardhi 100 FR



Hasan Mulaj 100 FR

Zhujé Mulaj 500 FR

Lush Mulaj 200 FR

Halit Rracaj 200 FR

Ashim Sadriaj 100 FR

Fadil Sumaj 100 FR

Faruk Ukéhaxhaj 100 FR

Berat Haxhaj 100 FR

Isa Osmanaj 100 FR

Meté Shala 50 FR

Haxhi Shala 100 FR

Hajdar Krekaj 100 FR

Besim Lokaj 100 FR

Muhamet Krasniqi 100 FR

Musa Hasanmetaj 50 FR

Beqir Berisha 50 FR

Xhevdet Berisha 50 FR

Shefqet Berisha 60 FR

Ramé Gjonaj 100 FR

Ferik Tishukaj 100 FR

Bedri Sheholli 500 FR

Nue Kaqinari 200 FR

Ekrem Sheholli 300 FR

Xhafer Rracaj 100 FR

Naim Muharremi 50 FR

Sali Mulaj 50 FR

Ragip Ahmetaj 50 FR

Perparim Famaj 200 FR

Hetem Gashi 100 FR

Miftar Kryeziu 100 FR

Adem Kastrati 100 FR

Tahir Hasanaj 100 FR

Ali Rama 100 FR

Sokol Ahmetaj 100 FR

Besim Hasani 100 FR

Hamdi Rrustemaj 50 FR

Haméz Morina 100 FR

Xhemajl Hagjiu 100 FR

Ismet Tahiraj 100 FR

Shpenzime te Hotelit -410 FR

Durmish Rramanaj 100 FR

SEFADIN KRASNIQI 100 FR

HALIL GASHI 100 FR

FADIL TOLAJ 100 FR

Qazim Hasani 100 FR

Sefadin Fetahaj 50 FR

Muhamet Lekaj 50 FR

Gjon Mehmeti 20 FR

Islam Zogaj 20 FR

Augustin Berisha 20 FR

Kamer Beqiraj 20 FR

Pashk Berisha 30 FR

Pal Berisha 20 FR

Tush Krasniqi 10 FR

Ramé Lekaj 30 FR

Pal Krasniqi 10 FR

Nexhat Osmoni 30 FR

Qamil Gashi 100 FR

Shoqata Nené Tereza Valis 200 FR

Skender Tolaj 50 FR

Bashkim Nitaj 50 FR

Farih Tafa 50 FR

Schweizerisch Albanischer Kulturverein 
3800 Interlaken

1220 FR

Bajram Gashaj 100 FR

Gani Buzhala 100 FR



Total 9130.00 FR

TUBIM PËRKUJTIMOR ORGANIZUAR PËR HEROIN KOMBËTAR
SALI ÇEKAJ NË 13 VJETORIN E RËNIES HEROIKE NË KOSHARE

2012-04-28 Sursee –Lu-CH

Përgatiti: Abas Fejzullahi

Të gjithë ata të cilët me sinqeritet dhe ndjenja të pastërtisë e dashurisë për liri e atdhe, ju kanë përgjegjur nevojave të atdheut, në të gjitha 
rrethanatë dhe kushtet ekzistuese për të pasur populli,lirinë e drejtësinë e duhur, duhet përkujtuar e nderuar meritat e tyre si duhet. 
Edhe pse falët e folura apo të shkruara, sado të mira dhe meritore që janë, asnjëherë s`mund ta paraqesin tërë madhështinë dhe veprimtarinë e 
tyre atdhetare në veçanti dhe në shumë drejtime të tjera jetësore. 
Është bërë përditshmëri që në tubime të ndryshme të organizuara në nivele të ndryshme në atdhe dhe mërgatë, për t`i përkujtuar dëshmorë dhe 
heronjë të kombit, ndëgjohen fjalë e fjalime të mira e të renditura nga folës  e lexues të ndryshëm, që s`përputhen me realitetin dhe të vërtetën, për 
atë, që kanë dhënë jetën heronjë e dëshmorë të kombit në të gjitha periudhatë.
Një dukuri e shëmtuar në këto organizime përkujtimore që vërehet në përgjithësi, nga folës e lexues të fjalimevet nëpër foltore, ku bëhen përpjekje 
që heronjtë dhe dëshmorët e kombit të ngjyrosen me ideologji e përkatësi të ndyshme partiake apo organizative, me qëllime të caktuara, e përfitime 
politike e pushtetare, tue i shërbye politikës ditore, pa menduar fare, se lëndojnë veprimtarinë  dhe gjakun e derdhur të heronjëve dhe dëshmorëve 
të kombit, për çfarë ata kanë luftuar e dhënë, jetën e tyre. Gjendja e vërtetë në atdhe, përditshmëria dëshmon se zhvillimi i rrjedhave jetësore në 
ekonomi dhe politikë në veçanti dhe në të gjithë drejtimet tjera në përgjithësi, bie në kundërshtim, me qëllimet për të cilat kanë luftuar e rënë 
dëshmorët dhe heronjtë e atdheut..!
Heronjtë dhe dëshmorët e ATDHEUT, s`i përkasin asnjë ideologjie, organizate apo partie. Ata i takojnë dhe janë vetëm të ATDHEUT, sepse dhanë 
jetën e tyre, për liri e atdhe, e jo për ideologji, organizata e parti, çfardo qofshin ato në të cilat kanë qenë të organizuar e kanë vepruar.



Pamje  e pjesëmarrësve  në sallë ku u mbajt programi përkujtimor kushtuar Heroit  Salih Çekaj

VEPRIMTARIA ATDHETARE E HEROIT  SALI ÇEKAJ
Nga Saim Tahiraj

TA THEMI TË VËRTETËN QË DIM, PËR LUFTËN QË E BËNË HERONJTË, ËSHTË  DETYRË DHE PËRGJEGJËSI 
MORALE DHE NJERËZORE PËR SECILIN

Jemi tubuar sot për të përkujtuar njëren ndër figurat më të rëndësiahme dhe më të respektuara të historisë sonë më të re, figurë e cila tërë jetën 
ishte në shërbim të realizimit të aspiratave tona kombëtare. Ai i frymzuar nga rilindasit tanë me pushkë dhe pendë vazhdoj rrugën e tyre deri në 
rënien heroike në fushën e nderit. Akumulimi i këtij frymzimi, filloj të shpërthei në demostratat e 81-shit për të mos u ndalur kurrë, por duke u rritur si 
një ortek i fuqishëm. Përgatitjet profesionale në lëmin e drejtësisë dhe të artit ushtarak e bënë e bënë shumë të sukseshëm në postet udhëheqëse 
si në gjykatën komunale dhe kuvendin komunal të Deçanit, të cilat i shëndrroj në shërbim dhe përkrahje të kërkesave gjithëpopullore dhe 
transmetues të tyre drejt organeve krahinore dhe federative, siç ishin kërkesat e minatorëve, marrshimet drejt Prishtinës, tubimet masive kundër 
ndryshimeve kushtetuese. Pas deklaratës së 2 korrikut, Kushtetutës së Kaçanikut s`bashku me shoqatën e juristëve harmonizoj statutin e komunës 
së Deçanit, me Kushtetuten e re të Republikës së Kosovës. 

Ishte njëri ndër themeluesit  e LDK dhe pluralizmit në Deçan, zgjidhet kryetar i KKPP. Pas tërë këtij aktiviteti kombëtar UDB-ja i bie në gjurmë dhe 
tentoi ta arrestoj. Fal gjeturisë së tij dhe ndihmës së shokëve të gjykatës komunale arrin të arratiset në Gjermani, ku menjëherë aktivizohet në 
degën e LDK për Gjermani me seli në Shtudgard. Me formimin e MMRK angazhohet në organet drejtuese.Pas marrëveshjes ndërshtetrore 
Kosovë –Shqipëri për përgatitjen ushtarake të të rinjëve  nga Kosova,  Salih Çekajn e gjejm në grupin e parë, në ushtrime, edhe pse kishte njohuri 
të maftueshme në artin ushtarak, e kishte gradën e kapitenit. Pas përfundimit të ushtrimeve ai me 33 veta të armatosur thyen kufirin ndërshqiptar 
dhe u shpërndan në tërë Kosovën, duke themeluar njësitë e para guerile të cilat të kordinuara me politikën, filluan aksionet e para të armatosura, 
për të mos u ndalur gjerë në shpërthimin e luftës. 

Koordinimin mes politikës që udhëheqej nga kryetari Rugova dhe Fehmi Agani dhe njësiteve guerile të komanduara nga  Salih Çekaj , Adem 
Jashari, Zahir Pajaziti, Ahmet Hoxha, e bënte  Salih Çekaj . Intenziteti i aksioneve guerile sa vinte e rritej, LPK duke e parë këtë sukses s`bashku 
me SHISH pagëzoi pa të drejtë me emrin UçK, sepse s`kishte apsolut lidhje me akterët kryesor të saj, krijoj një shtab fantom nga i cili lëshonte 
komunikata pa kurrfarë kriteti nga kolltuqet e Zvicrës, të cilat e dëmtuan shum guerilen në Kosovë duke e dekonspiruar atë. Shumë prej tyre u 
burgosën ndërsa ndër më të rëndsishmit, Zahir Pajaziti, Adrian Krasniqi, Adem dhe Hamzë Jashari u vranë pabesisht. Udhëheqja politike dhe 
ushtarake si dhe komandant  Salih Çekaj  i përjetuan shumë rëndë këto humbje të jashtëzakonshme.Të gjitha strukturat shtetërore u vunë në 
gjendje gadishmërie për luftë, në ball të Ministrisë  së luftës  e vunë strategun e madh Kolonel AHMET KRASNIQIN.
Salih Çekaj , ngarkohet me detyra të larta ushtarake, s`bashku me grupin e tij futet në Kosovë, aktivizon rrjetin e tij duke e shtrirë në Dukagjin dhe 
Drenicë, pastaj marrin me vete Adem Ukëhagjen, oficier karriere dhe kthehen në Shqiperi. Kolonel KRASNIQIN e ngarkon me detyra të larta 
luftarake komandant Adem Ukëhagjen. Ai s`bashku me  Salih Çekajn, Rrustem Bruçin dhe shokët e grupit vendosën në Tropojë ku dhe hapin pikën 
e furnizimit me armatim. Adem Ukëhagja futet në Kosovë, hape vijen e furnizimit përmes Vokshit dhe merrë komanden e luftës në Deçan me 
rrethinë. Nga pika furnizuese e Tropojës vazhdon furnizimi me armatim për një kohë, pastaj ajo bartet në Vuçidol ku vendoset Komanda e Rrafshit 
të Dukagjinit me komandant Tahir Zemën i cili  s`bashku me  Salih Çekaj bënin përgatitjet për riformimin e brigadave operative. Salih Çekaj 
urdhëron grupin e tij në Kosovë t`i sjellin mbi 100 ushtarë. Rrustem Bruçi me grupin i përgatitin dhe nën drejtimin e Xajë çelës i sjellin në Vuçidol ku 
formohen tri brigada operative 131, 133 dhe 134. Pas betimit futen në Kosovë duke pasur pengesa serioze gjatë rrugës nga i ashtu quajturi shtabi i 
UçK-së, e që në fakt ishte shtabi i LPK-së. 

Ata vendosen në Prapaçan, ku nga aty patën shumë suksese në shummë beteja, siç ishin ajo e Llukës dhe e Logjës ku bie heroikisht 
bashkëveprimtari dhe bashkëideatori i Sali çekut, Rrustem Bruçi. Pas këtyre betejave ndihet mungesa për amratim,  Salih Çekaj kthehet në 
Shqipëri, bashkohet me grupin e tij për tù kthyer me armatim, por kjo nuk ndodh sepse qeveria shqiptare s`bashku me SHPUçK bllokon atë në ujrat 
përtej portit të Durrësit,  Salih Çekaj provon me ngulm në të gjitha instancatë e larta shtetërore për çbllokim, por nuk ja arrinë. Në mungesë të 
armatimit Kolonel AHMET KRASNIQI urdhëron Tahir Zemën për tërheqje taktike dhe për të shpëtuar 60000 veta të grumbulluar në Isniq dhe për të 
mos u përëritur  një Srebrenic e dytë. Situata ishte shumë e rëndë, ajo u rëndua edhe më shumë kur ndodhi akti më i turpshëm në historin tonë, 
vranë mu në kryeqendrën e shqiptarëve, Tiranë  Kolonel AHMET KRASNIQIN.

Historia po përsëritet, vëllezërit ideologjik filluan likuidimet e vëlazërve të tyre të gjakut, pastrimin e elitës nacionaliste, për të marrur pushtetin 
neokomunistët, vazhduesit e Mugoshëve dhe Popoviçëve ishte lufta  e tyre kryesore. Pas kësaj tragjedie  Salih Çekaj dhe Agim Ramadani 
udhëtuan për në Papaj ku filluan riorganizimin e ushtarëve, përgatitjet e tyre profesionale që të jenë sam ë mirë të përgatitur për betejat e 
ardhëshme deri në pastrimin definitiv të kufirit ndërshqiptarë.

Salih Çekaj dhe Agim Ramadani, ranë për të mos vdekur kurrë dhe u bënë gurëthemeli i fortë i shtetit të Kosovës. Ata janë shembulli më i mirë për 
neve dhe gjeneratat e ardhëshme se si bëhet unifikimi i faktorit politikë, ushtarak dhe territorial  i të gjithë shqiptarëve.



Çdo njeri që vjen në këtë botë, vjen me një mision të caktuar për ta kryer, por misioni më i shejtë është kërkimi i së vërtetës, mirësisë dhe 
drejtësisë. Të tria këto misione të shejta e që emërues të përbashkët kishin lirinë e Kosovës, heroi ynë kombëtar i kreu në mënyrën më të përkryer. 

Neve bashkëveprimtarët dhe bashkëluftëtarët që patëm fatin e madh të veprojmë me të, e kemi për obligim moral  dhe njerëzor ta themi të vërtetën 
e madhe  që na e la amanet, pa ngurim dhe pad roje dhe ta plasojm shpejt në hapësiren mbarëshqiptare. Reja e zezë gënjeshtare  e organizuar 
mirë me grupe kriminelësh mbajnë pushtetin duke u pasuruar nëpërmes terrorit të paparë mbi popullatën e cila dha çdo gjë për Kosovë.
Sot e kësaj dite vazhdojnë duke u thirrur në emër të luftës që më së paku kanë të drejtë, sepse për të pasur të drejtë, duhet pasur argumente, e 
argumentet janë në anën tonë, pra në anën e dritës e jo të errësirës.Lavdi veprës së madhe të heroit tonë kombëtar  Salih Çekaj.

NË RRUGËTIMIN TIM JO TË RASTIT, ME HEROIN E KOMBIT SALI ÇEKAJ

Nga Xajë Çela

Pjesëmarrës të nderuar të kësaj tribune madhështore dedikuar intelektualit, ushtarit të lirisë dhe tani hero i kombit Salih Çekaj P ë r sh ë n d e t j e.

Në rrugëtimin tim jo të rastësisë por të qëllimshëm, në veprim takova fatëbardhësisht njeriun që as nuk do ta dija ta imagjinoja formatin dhe 
kompleksitetin e tijë përmbajtësor të personit që rrallëhere natyra dhe zoti u dhuron njerzve. 
Më shumë se 18 vitetë kohës që u njoha me Salihun dhe bashkëveprimtarët e tijë, më shumë se dhjetë vite përpjekje dhe veprim për çështjen 
nacionale, si intelektual dhe shumë i rafinuar në veprim politik, i pa thyeshëm dhe  i sinqertë në vendim marrjet për çështjet që e shpinin veprimin 
deri te vizioni i tijë, luftën për Kosovën të lirë, të pavarur.
Fushëveprimi i Salihut tani hero i kombitishte një çështje shumëdimenzionale e që shërbej në një periudhë kohore të gjithë jetës së tijë deri në rënie 
për të fituar përgjithmonë përjetësinë.
Fatëbardhësisht u njoem me te në vitet e 90-ta, në kohën kur gjithëqka Kosoveës ju kishte bërë e rëndë të kapërdihej, i tërë populli ishte në një 
robëri që mund të quhej, varri i të gjithëve. Që nga viti 1994 dhe deri në ditën e rënjes së tijë në Betejën e Kosharës isha kudo me te, dhe mund të 
them me plotë gojë, me shpirtë e trup, se Salih Çekaj ishte dhe qe shpirti dhe forca e gjithë bashkëluftëtarëve. N`malësi, n`Koshare dhe kudo 
n`Dukagjin u ba mit i shpresës dhe kurajo për ngadhnjim. Koha bashkë me te, me bashkëveprimtarët e bashkëluftëtarët ishin vite lufte, vite 
mundimi, vite që rëndonin barrën gjithënjë e më shumë në rrugëtimin tonë drejtë lirisë së Kosovës. 
Nuk ka diçka më të madhe e më krenare të bësh diçka për këtë vend, për breznit që vinë dhe për djepat që do përkundën n`tokë të lirë dhe varret 
që prehen të qetë në tokën për të cilën u flijuan.këtë e thoshte shpeshëhere vet ai.
Të bëmat e njerëzve të mdhenjë, siç ishin Salih Çekaj, Agim Ramadani, Rrustem Bruçi, Adem Ukëhagjaj e shumë të tjerë, që si këta sot po prehen 
në tokën për të cilën u flijua, e bënë të dinitetshme për brezni. Krenarinë dhe gjenë më të qmueshme që në vete e ruaj me fanatizëm është lufta që 
bëmë dhe fituam lirinë, por aq më shumë kur kujtoj rrugëtimin me bashkëluftëtarët e mijë që sot më shoqërojnë kudo të heshtur në busta dhe 
shtatore të derdhura në bronz që edhe sot armikut i fusin frikën në palcë dhe vendit i bëjnë roje që n`qetësi të rriten breznit që vinë.
Amanet tokën e ujitur me gjakun e luftëtarëve të lirisë duam të prehemi të qetë në amshim e ju që dini ta qmoni Lirinë e gëzofshi!
Salih Çekaj hero i kombit tani
Me shumë rrespekt përshnes Familen e ngushtë të  heroit Salih Çekaj dhe ju të nderuar pjesëmarrës.
Faleminderit !     

Z.Xajë Çela  në të majt i dyti në rradhë pas Bislim Hoxhës me syze   në të djathtë Bajram Mehmeti

Pamje nga Tubimi z. Fadil Gashi në mes



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Për të lexuar secilën nga pesë faqet e skanuara, kliko mbi to dhe kopijo ose rriti madhësin e shkronjave.

Mirënjohje dhe fëlënderim i veçantë për familjen çelaj nga fshati Sopot-Tropojë Shqipëri

Udhëheqësi i programit Z.Zeqir Gutaj para pjesëmarrësve të pranishëm në sallë mes tjerash parqiti të dhëna, lidhur me bashkëveprimtarin shumë 
të nderuar  Z.Xajë çelaj nga Sopoti i Shqipërisë, në veçanti dhe familjes çelaj në përgjithësi, ku  Heroi Salih Çekaj, e kishte vendqëndrimin, sigurinë 
dhe besimin në të gjitha drejtimet te kjo familje, mikëpritëse, bujare dhe mendjenja të sinqerta atdhetare, e cila priti, strehoj, ndihmoj dhe përcjelli 
edhe shumë veprimtarë e luftëtarë të lirisë vazhdimisht sa herë që i qiti nevoja dhe rrethanat kohore, që nga viti 1990 e deri në përfundimin e luftës 
çlirimtare për Kosovën.

Z.Zeqir Gjukaj                                          Z.Xajë çela

Bashkëluftëtari i Salihut, Z.Xajë çela, përcolli aq herë sa ishte nevojshme    për Salih Çekajn, Agim Ramadanin, Adem Ukëhagjajn,Tahir Zemën dhe 
luftëtarë e bashkëveprimtarë të tjerë, dhe vet mori pjesë në aksione luftarake dhe  hoqi nga karakolli i Kosharës për herë të parë Flamurin Serbë i 
cili ndante një komb në dysh pat ë drejt, pra Shqipërinë dhe Kosovën që heret a vonë do tjë bashkohen falë thyrjes së kufirit Shqiptaro-Shqiptarë në 
të cilin kufi u derdh gjaku i Sali çekajt, Agim Ramadanit dhe shumë luftëtarëve tjerë, dhe u krijuan kushte dhe mundësi për realizimin e dëshirës së 
tyre, për bashkimin kombëtar, si shpirtëror dhe territorial.

MOZAIKU I NGJARJEVE TË VITEVE 1990, KUJTIME, E VLERËSIME PROFESIONALE DHE USHTARAKE PËR 
HEROIN E KOMBIT SALI ÇEKAJ

Z.Agim  Mehmeti

      Mozaikun e ngjarjeve të viteve 1990-ta, Zëvends Ministri i MM së RK Z.Agim Mehmeti, paraqiti rrjedhen e ngjarjeve të këtyre viteve në 
Kosovë dhe shpjegoj ecurin e përpjekjeve për organizimet institucionale dhe fushë veprimin dhe bashkëpunimin në të gjitha drejtimet e mundshme 
në ato rrethana dhe kushte ekzistuese, me theks të veçantë rrjedhatë e zhvillimit të ngjarjeve  me të gjitha vështërsit ekzistuese deri te krijimi i 
Forcave të Armatosura të Republikes së Kosovës  (FARK).

    Foli për aktivitetin e zhvilluar të Heroit Salih Çekaj, në periudhën e viteve 1990, në veçanti për aftësit organizative të aktiviteteve të tij politike 
dhe profesionale si në nivelin rajonal dhe në Kosovë kur bëheshin ndryshimet Kushtetuese  në ato rrethana me dhunë e forcë ushtarake e policore 
të ish Federatës Jugosllave e udhëhequr nga Serbia. Veprimtaria e tij në këtë drejtim, u diktua dhE ishte i detyruar të largohet nga Kosova për në 
Gjermani pa shkëputur lidhjet dhe veprimtarinë që do ta vazhdoj edhe në mërgatë. Ishte një këshillues e udhërrëfyes i mrekullueshëm për të tjerët.

    Me theks të veçantë foli për rrolin dhe aktivitetin e tij në kudër të institucioneve të Kosovës në themelimin e Forcave të Armatosura të 
Republikes së Kosovës  (FARK),dhe në mes tjerash tha:”... Salih Çekaj ka qenë udhërrëfyes dhe fenomen, për të cilin duhet të mësohet e të bëhen 
studime në Akademit Ushtarake, e as që mund të shkruhet e flitet për heroin Salih Çekaj, e mos të thuhet se Salih Çekaj është edhe gurthemeli i 
Forcave të Armatosura të Republikes së Kosovës (FARK),ka qenë dhe do të mbetet nderi i Kosovës, për të cilën e dha jetën dhe mbetet përherë 
simboli i thyerjes së kufirit ndërshqiptarë..”

    LAVDI JETËS DHE VEPRËS SË KOMANDANTIT HEROIT TË KOSOVËS Salih Çekaj



FJALA PËRSHËNDETËS E E  E KRETARIT TË DEGËS SË LDK-së NË ZVICER Z. HAKI  LATIFI

E nderuara familje Çekaj ;
I nderuar  kryetar i Degës së LDK-së në Klinë z. Fadil Gashi;
I nderuar kryetar i shoqatës Humanitare “Salih Çekaj”  z. Saim Tahiraj;
Të nderuar familje e dëshmorëve
Të nderuar zonja dhe zotrinjë,

Më lejoni që tju sjell përshëndetjet më të ngrohta të kryesisë së degës së LDK-së në Zvicër dhe të anëtarësisë së gjërë me rastin e këti tubimi 
përkujtimor duke ju përgëzuar për organizimin e kësaj Akademie përkujtimore  kushtuar Heroit të Kombit Salih Çekaj.

Salih Çekaj, padyshim është ndër figurat më koherente dhe ndër prijatarët e Rezistencës së Armatosur Ushtarake të Kosovës, që në përvijim të 
kohës u emërtua Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Nismëtari kryesor i këtyre ushtrimeve përgatitore ushtarake ishte padyshim nënkryetari i Lidhjes 
Demokratike të Kosovës në Gjermani, funksionari politik i komunës së Deçanit, Salih Çekaj. Kjo analogji ndriçon të vërtetën se në grupin e të 
ushtruarve në Shqipëri gjatë asaj periudhe ndër tre-katër bartësit kryesor të zonave të caktuara, Salih Çekaj ishte politikisht dhe në aspektin 
universitar më i arsimuari.
Salih Çekaj ishte shumë i pranishëm edhe të bashkatdhetarët dhe anëtarët e LDK-së në Zvicër, ka marrë pjesë nëpër të gjitha protestat që janë 
organizuar në këtë vend dhe ka asistuar shpeshherë edhe nëpër tubimet e shumta të nëndegëve dhe të Degës së LDK-së në Zvicër, prandaj 
personaliteti i tij politik dhe njerëzor kurdoherë ka qenë i respektuar edhe në Zvicër, duke lënë mbresa të pashlyera dhe kujtimin e përhershëm të të 
pranishmit. Për këtë arsye, nuk gabojmë kur themi se figura e tij identifikohej me frytet e punës së LDK-së.
Pra, ishte pikërisht figura qëndrore dhe njëra nga shtyllat kryesore të LDK-së në Gjermani me funkcionin politik nënkryetar i LDK-së për këtë shtet, 
Salih Çekaj, i cili bëri më së shumti për t'u realizuar projekti i ushtrimeve gjatë vitit 1991/92. 
Heroi Salih Çekaj ishte si të gjithë burrat e mëdhenj që bëjnë punë të mëdha, janë të urtë, stabilë, të guximshëm, fjalëpak, pra si bir i shquar i 
traditës shqiptare të Kosovës. 
Është nder dhe krenari kur flitet dhe rrëfehet për veprën dhe jetën e Salih Çekaj, i cili luftoi me nofkën VETERANI Bashkë me luftëtarin Agim 
Ramadanin me nofkën KATANA. Këta kolosa dhe dëshmorë të kombit ranë heroikisht në frontin e luftës , por heroizmi i tyre nuk harrohet kurrë 
sepse thyen kufirin Shqiptaro -Shqiptarë ,  që do ta kujtojë historia brez pas brezi.
Zonja dhe zotërinj të nderuar,
Duke i kujtuar dëshmorët dhe figurat kyçe të luftës sonë çlirimtare për çlirimin definitiv të vendit, ne, në mënyrë simbolike ua kthejmë vetëm një 
pjesë të vogël të borxhit të madh që kemi ndaj sakrificës dhe jetës së tyre të cilën ia falën atdheut. Po ashtu, duke e përkujtuar ditën e 19 prillit 
1999, kur në vijën e parë të frontit në Kosharen legjendare do bie heroikisht heroi Salih Çekaj, ne si bashkëveprimtarë të tij, shprehim mirënjohjen 
tonë të madhe për gjithë atë që Ai ka bërë për çlirimin e Kosovës.         
Nderimi dhe respekti ynë për veprën dhe kontributin historik të heroit Salih Çekaj që dha jetën për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, mbetët 
obligimi më i madh moral dhe atdhetar për gjeneratat e ardhshme, sepse lavdia dhe krenaria kombëtare u takon vetëm atyre heronjëve të cilët nuk 
kursyen asgjë për lirinë e popullit të vet. 
Salih Çekaj, ishte dhe do mbetet ndër figurat më të ndritshme të luftës dhe historisë sonë kombëtare Ai do të mbetet në kujtesën tonë si shembulli i 
njeriut atdhetar, i cili e deshti jetën dhe kosovën, por për lirin e sajë nuk e kurseu jetën, kurse për neve flijimi i tij për Kosovën e lirë na vie si obligimi 
më sublim që ta çojmë deri në fund amanetin dhe ëndrrën e tij,  jo me fjalë, por me punë dhe angazhime konkrete! Është vështirë njeriu të gjejë 
fjalë për të shprehur nderimin për Salihun, për të shprehur madhështinë e tij, vlerat e Ai e fitoi perjetesinë e lavdisë, u njëjetësua me lirinë.

Liria, të cilën e gëzon sot Kosova i ka themelet në gjakun e derdhur brez pas brezi të shqiptarëve te Kosovës, përgjatë një shekulli. Kësaj sakrifice 
sublime ne duhet t’i perkulemi me pietet, martirëve, heronjëve e dëshmorëve qe ranë për lirinë e Kosovës. 
I  PËRJETSHËM  QOFT  KUJTIMI  PËR  HEROIN  SALI H ÇEKAJ!
LAVDI !

Haki Latifi,
Sursee, 28.04.2012



TUBIM PËRKUJTIMOR ORGANIZUAR PËR HEROIN KOMBËTAR SALI ÇEKAJ NË 13 VJETORIN E RËNIES 
HEROIKE NË KOSHARE

1.      Nderimi i Himnit dhe i të gjithë të rënëve pë liri --> Z. Zeqir Gjukaj
2.      Hapja e Tubimit  dhe përshëndetja e pjesëmarrësve nga Zeqir Gjukaj në emër  të Shoqatës Humanitare SALI ÇEKAJ    
3.      Përshëndetje dhe nderime për:
1.     Familja e nderuar e Heroit SALI ÇEKAJ
2.    Bashkëluftëtari i Heroit SALI ÇEKAJ dhe pjesëmarrës në shumë aksione luftarake, dhe njeriu më i besueshëm për kalimin e kufirit Z.Xajë  Çela 
nga Sopoti  i Shqipërisë.
3.    Vllaun e dëshmorit Nexhat Fana Z. përparim Fanaj.
4.    Z.Muhamet Imeraj, pjesëmarrës në luftën e Kosharës.
5.    Zv.Ministrin e Mbrojtjes Z.Agim Mehmeti, Z.Shpend Shala dhe Z. Pren Mehmetaj.
6.    Anëtarin e Këshillit qëndror të LDK-së dhe kryetar i degës së LDK-së në Klinë Z.Fadil Gashi, i cili gjatë viteve 98-99 ishte kkomandant i UçK-së 
për rajonin e Klinës.
7.    Degën e LDK për Zvicër dhe Z.Haki Latifi, kryetar.
8.    Z.Hamzë Morina, kryetar i LAPSH“ Naim Frashëri“ në Zvicër
9.    Përfaqësuesit e LDD për Zvicër.
10.    Përfaqësuesit e degës së LDK-së për Gjermani.
11.    Shoqatën Humanitare „Nënë Tereza“.
12.    Z.Mirash Hajdarj përfaqësues i PSHDK për Zvicër.
13.    Kryetarin e Shoqatës Humanitare « SALI ÇEKAJ » për Zvicër Z. Saim Tahiraj, i cili në vijim do të paraqes një kronologji të veprimtarisë së 
Heroit SALI ÇEKAJ.       
4.    Z. Saim Tahiraj : VEPRIMTARIA ATDHETARE  E HEROIT  SALI ÇEKAJ    
5.    Z.Xajë  Çela : RRUGËTIMI DHE BASHKËVEPRIMI ME HEROIN E KOMBIT SALI ÇEKAJ    
6.    Fadil Gashi : JETA E HEROIT TË KOMBIT SALI ÇEKU  U SHËNDRRUE NË PIEDESTALIN E PËRJETËSISË    
7.    Z.Agim  Mehmeti: MOZAIKU I NGJARJEVE TË VITEVE 1990, KUJTIME, E VLERËSIME PROFESIONALE DHE USHTARAKE PËR HEROIN 
E KOMBIT SALI ÇEKAJ    
8.    Fjala e Z. Haki Latifi, kryetar i LDK-së për Zvicër.    
9.    Fjala e Z.Hysen Çekaj, djali i Heroit SALI ÇEKAJ në emër të familes ÇEKAJ    
10.  Monologu : Porosia e Dëshmorit – Armend   Krasniqi    
11.  Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues nga Dulliken SO:
1. Insert me Piano-luan Marigona Kryeziu



2.Recitali :KOSOVË  ZOG I DIELLIT : Grupi i nxënësve:Ardi,Arbëri, Altina Xhevdeti, Dardani dhe Marigona.
3.Recitali për SALI ÇEKAJ nga nxënëset :Marigona dhe Altina Kryeziu
12.  Gëzim Fëminor  nga Vesa Pajaziti.    
13.  Nebih Ademi   kamp i Europës.    
14.  Minir  Lokaj    
15.  NDEROHEN ME MIRËNJOHJE NGA SH.H« SALI ÇEKAJ » 
1.XAJË ÇELA 
2.RRAHMAN HARADINAJ 
3.NEBIH  ADEMI 
4.KLUBI“DARDANIA“, Kryetari  Hamdi Rrustemaj
5. ADELINA ISMAIJLI    
16.  ANSAMBLI I KËNGËVE DHE VALLEVE „MËRGIMI »NGA NEUCHATEL-NEUENBURG KOREOGRAF:BURIM HASANAJ DHE ENVER 
PAJAZITAJ
17.  PJESË NGA FILMI DOKUMENTAR NGA VIJA E FRONTIT NË KOSHARE DHE  VEPRIMTARIA ATDHETARE  E HEROIT  SALI ÇEKAJ 
Përfundimi i programit

Aktivitetet humanitare të  Shoqatës ne Vitin 2011:

• Ndërtimi dhe kompletimi i Shtëpis për Familjen Desku nga Fshati Siçevë KK Klinë, në vlerë 16160 Fr.
• Ndërtimi dhe kompletimi i Shtëpis për Familjen Gashi nga Fshati Cverk e Gashit KK Klinë, në vlerë 16610 Fr.
• Bursa për Studenten Emine Banushi, në vlerë 821 Fr. 
• Barnat për Familjen Ademi  nga Fshati Ratish KK Deçan, në vlerë 1500 Fr.
• Ndihma për Shpend çelen nga Sopoti KK Tropoj, në vlerë 1500 Fr.
• Ndihma për Ali Qaushin nga Dobroshi KK Gjakovë, në vlerë 1300 Fr.
• Ndihma për sherim për Meriton Binakaj nga Koronica KK Gjakovë, në vlerë 3000 Fr.
• Ndihmë për Besim Rracin KK Klinë, në vlerë prej 100 Euro.
• Pjesëmarrje në ndërtimin e Shtëpisë së Afrim Pajazitaj nga Strellci KK Deçan, në vlerë prej 1050 Euro.  
• Pjesëmarrje në ndërtimin e Shtëpisë së Flamur Sadikaj nga Katundi i ri KK Pejë, në vlerë prej 1000 Fr.
• Ndihma për Sami Salbajen nga Prishtina, në vlerë prej 300 Euro. 
• Ndihma për Pllakën per kujtimore për te zhdukerit te Fshatit Pobergjë, ne vlerë 500 Fr.

Aktivitetet kullturore te Shoqatës ne vitin 2011:

• Akademia përkujtimore për heroin kombëtar Sali çekaj
• Darka e Lamës.



Ish “Sheshi Vëllazërim Bashkim” në Prishtinë të emërtohet “Sheshi i heronjve”.

Në Sursee të Zvicrës tubim përkujtimor kushtuar Heroit të Kombit Salih Çekaj

Të dielën më 24 prill në qytetin e Surses në Zvicër u mbajt një akademi përkujtimore kushtuar Heroit të Kombit, Salih Çekaj në 12 vjetorin e rënies. Në 
këtë tubim të organizuar nga Shoqata Humanitare , “Salih Çekaj “ me seli në Menziken të Aargaut, ku merrte pjesë familja e heroit Çekaj e të familjes 

së martirit Nexha Fanaj e përfaqësues te subjekteve politike, kulturore e humanitare te, në mesin e tyre edhe ylli i muzikës, Adelina Ismajli, të 
pranishmit i përshëndeti Saim Tahiraj kryetari i SHH ,,Salih Çekaj'' . Personalitetin e heroit Salih Çekaj e cilësoi si një ndër figurat më të rëndësishme 
të historisë sonë më të re dhe si intelektualin të kompletuar e politikan e ushtarak të madh të Kosovës. Potencoi se me themelimin e shoqatës me emrin 

e heroit është synuar që sado pak të zbutet varfëria e skajshme në Kosovë .

Simbiozë ku shkrihet paqja dhe lufta çlirimtare

Në këtë tubim në një referat shumë përmbajtës u paraqit publicisti dhe intelektuali Sefedin Krasniqi, i cili përkujtoi se: Në vigjilje të luftës çlirimtare të 
Kosovës, Sali Çekajn kam pasur fatin ta njoh dhe ta takoj në konakun e familjes së vllezërve Tahiraj nga Belegu, gjegjësisht te Ismet dhe Saim 

Tahiraj. Atë natë, biseduam tërë natën për politikë, për LDK, por me theks të veçantë për luftën që trokiste në dyert e Kosovës.

Për këtë takim e kam njoftuar në detale kolonel Ahmet Krasniqin dhe oficerin Hilmi Nebihin. Sikur ta përshkruaja tash atë rrëfim do të ishte tepër i 
gjatë, por këtu dua t’i them vetëm fjalitë përmbyllëse kur më pyetën se si kishte rrejedhur takimi me Salihun ? U thash se në sytë e mi : Salih Çekaj 
ishte njeri i qetë, i durueshëm, i bindur në veprimtarinë e vetë, i padestabilizueshëm dhe më trimi prej ne të gjithëve dhe shumë të tjerëve që kam 

njohur deri tash. Por, më së shumti më mahniti sjellja e tij e urtë që rrezatonte veç edukatë dhe mirësjellje me të cilat i bënë për vete edhe 
kundërshtarët më të thekur, të cilët, në fund edhe i mund me durim. Në këtë shkrim i futa këta pak rreshta, jo për të vënë pah veten, apo akëcilin, se 
fundja, siç thuhet, secilit historia i vjen pas, por i futa thjeshtë për të rikujtuar atë takim dhe për të treguar se për heroin Salih Çekaj nuk ka nevojë të 
kërkohen as të shpiken fjalë e fjali për t’ia zbukuruar figurën e tij patriotike, sepse i mjaftojnë cilësitë e veta që i kishte me bollëk dhe të shumëfishta.



E kush e ka më të ndritur historinë se heroi Sali Çekaj ? Historia e tij është një simbiozë ku shkrihet edhe paqja edhe lufta çlirimtare në momentet 
më të duhura për çlirimin e Kosovës. Mu për këtë, jam shumë i bindur se nëse Sali Çekaj guxoi që nën çizmen e Millosheviqit t’a përgatisë statutin e 
komunës se Deçanit në bazë të Kushtetutës se Kaçanikut të Republikës së Kosovës, nëse me bashkëluftëtarët e Koshares guxoi ta thyente gurin e 

kufirit të RSFJ në mes Shqipërisë dhe Kosovës, që na ndau me vite te tëra, ai sot, po të ishte gjallë, do të dinte dhe guxonte t’a shtrijë edhe 
pushtetin në tërë territorin e shtetit të Kosovës - dmth edhe në Mitrovicën përtej lumit Ibër. Është mirë që sot, edhe pse me vonesë, disa skeptik 

kanë filluar ta pranojnë se në historinë kombëtare më të re nuk mund të ndahet Salih Çekaj nga Adem Jashari dhe Zahir Pajaziti dhe as këta dy nga 
Sali Çekaj dhe as këta tre nga Presidenti historik i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova sespe janë krenaria e kombit, janë krenaria e luftës çlirimtare.

Pasi përmendi tri fakte për periudhat që kaloi heroi i kombit Sali Çekaj për çlirimin e Kosovës deri në rënien e tij në Rrasë të Koshares, Sefedin 
Krasniqi potencoi se : Historia e re e Kosovës nuk shkruhet pa heroin Sali Çekaj. Nuk iu dalim borxh nëse nxënësit e Kosovës në librat e historisë 
nuk e mësojnë drejtë historinë për Sali Çekajn, Adem Jasharin, Zahir Pajazitin si veteranë të luftës por edhe Agim Ramadanin dhe të tjerët që me 
gjakun e tyre e sollën lirinë e Kosovës. Përveç shesheve të qyteteve të Kosovës që shumica tashmë janë stolisur me lapidarët e tyre, që mos të 
mbesin heronj regjional, me lapidarët e tyre duhet t’i mbushim edhe Prishtinën sepse as Parisi kurrë nuk do të ishte ai që është sot sikur mos të 

ishte i mbushur me lapidarët e bijve dhe kolosëve të vet më meritorë, të cilët gjatë historisë me luftëra ia dhuruan lirinë atdheut të tyre. 
Mu për këtë, me ketë rast, nëse më lejohet, do t’i drejtohesha kësaj Akademia që LDK e Zvicrës dhe ajo e Gjermanisë si dhe të dy shoqatat 

humanitare me emrin “Sali Çekaj” të vendeve respektive, t’i drejtohen Zotëri Isa Mustafës, në cilësinë Kryetarit të LDK-së dhe Kryetarit të Prishtinës, 
që t’i gjej lokacionet në sheshet e kryeqytetit të Kosovës për ngritjen e përmendoreve të Sali Çekajt, Adem Jasharit, Agim Ramadanit në Prishtinë. 

Kështu edhe bashkëluftëtarit i tyre Zahir Pajaziti nuk do të duket i vetmuar, por edhe Skënderbeu do të ndihet më krenar. Dhe pikërisht, në 
Prishtinë, në vendin ku dikur quhej “Sheshi Vëllazërim Bashkim”, e kanë vendin lapidarët e tyre dhe të quhet “Sheshi i heronjve”. 

Simpoziume historianësh për historinë më të re të Kosovës



Veç kësaj, do të dëshiroja që mos të mbesim vetëm në akademi përkujtimore, por tash në shekullin 21, pas më shumë se një dekade nga mbarimi i 
luftës çlirimtare, pasi më nuk kërcënon askush, të fillojmë me mbajtjen e simpoziumeve ku historianët do të mund të mbëlidhinë materiale të 

nevojshme për ta shkruar historinë më të re të Kosovës, përfundoj Krasniqi.

Ndërkaq Smail Çekaj, në këtë përvjetor të rënies së vëllait, Çekaj u bëri thirrje: “institucioneve të Kosovës që të kenë një kriter unik për heronjtë e 
Kosovës dhe kategoritë tjera të luftës , duke u vlerësuar ata sipas rolit dhe kontributit pa paragjykuar sipas çelësit partiak, ideologjik dhe klanor”. 

Në emër të kryesisë së Degës së LDK-së në Zvicër përshëndeti, kryetari Haki Latifi, i cili tha se, Sali Çekaj, padyshim është ndër figurat më 
koherente dhe ndër prijatarët e rezistencës së armatosur ushtarake të Kosovës, që në përvijim të kohës u emërtua Ushtria Çlirimtare e Kosovës. 

Nismëtari kryesor i këtyre ushtrimeve përgatitore ushtarake ishte padyshim nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjermani, funksionari 
politik i komunës së Deçanit, Sali Çekaj. Kjo analogji ndriçon të vërtetën se në grupin e të ushtruarve në Shqipëri gjatë asaj periudhe ndër tre-katër 

bartësit kryesor të zonave të caktuara, Sali Çekaj ishte politikisht dhe në aspektin universitar më i arsimuari. Ai ishte shumë i pranishëm edhe të 
bashkatdhetarët dhe anëtarët e LDK-së në Zvicër, ka marrë pjesë nëpër të gjitha protestat që janë organizuar në këtë vend dhe ka asistuar 

shpeshherë edhe nëpër tubimet e shumta të nëndegëve dhe të Degës së LDK-së në Zvicër, në disa prej nëndegë ishte edhe bashkëthemelues i 
tyre. Latifi nënvizoi se : Çdo Betejë e madhe që shënohet në historinë e popujve është ajo që sjell realizimin e synimeve më sublime njerëzore dhe 

nacionale, ndaj edhe ajo ka edhe prijësit dhe komandantët e saj, siç është rasti edhe me epopenë e Kosharës e cila do të kujtohet përherë për 
komandantët e lavdishëm, heronjtë e Kosovës, Sali Çekaj dhe Agim Ramadani.

Programiin të cilin e drejtoi cilin e udhëhoqi Zeiqir Gjukaj, u përmbush edhe me disa pika artistike nga nxënësit e mësimit plotësues shqip , në 
Shabley, drejtuar nga mësuesja Shake Krasniqi, me paraqitjen e këngëtarëve Sami dhe Avni Alimusaj dhe kulmoi me daljen e këngëtares së 

mirënjohur Adelina Ismajli e cila pasi përkujtoi se do të këndoi për heroin Sali Çekajn, si me rastin e zbulimit të bustit të tij në Deçan, por edhe për të 
madhin Ibrahim Rugova, në sallë jehuan duartrokitjet e zjarrta, të përcjella me entuziazëm që rrallë përjetohet .



Këndon për Salihun

Adelina Ismajli është kthyer në Kosovë dhe pavarësisht se është duke punuar për një projekt ndërkombëtar, ajo ka kënduar në një akademi 
përkujtimore. Sipas burimeve të afërta me këngëtaren, ajo ka anuluar gjashtë koncerte për të kënduar në akademinë përkujtimore të dëshmorit të 

kombit, Salih Çeku, ku ajo këndoi këngën e saj të parë. Në faqen e saj të adhuruesve, Adelina shkruan se ajo nuk i “harron dhe di t’i nderojë njerëzit 
e mëdhenj të kombit shqiptar”. Ajo është paraqitur me tesha të bardha, përderisa para të pranishmeve ka mbajtur edhe një fjalim.

Autorizimi

SH.H „Salih Çekaj“ – Njoftim

Kronologji e mundimshme në rrugtimin e breznive nëpër kohërat që me vehte morën pamëshirshëm atëdhetarë që mbi supe 
dhe mbi varre bartën barrën më të rëndë porë më të çmuar, hallin e atëdheut nëpër kohëra. Të fillosh që nga parahistoria e 



deri në ditët e fundi të luftës së fundit, populli ynë kishte pothuaj munimin e njejtë vetëm skenari që ndrronte duke ja 
përshtatur kohës skenaristi -pushtuesi. Periudhat nëpër të cilat kalonin breznitë populli nga gjiri i vetë nxori edhe 
mendimtarët, strategët, intlektualët dhe prisit e denjët që gjendëshin në ballë përë ta udhëhequr qoftë në aspektin politik dhe 
ate luftarak. Plejadës së të shumtëve të fundëshekullit XX -të dhe fillimshekullit XXI ishte edhe Heroi kombëter Salih Çekaj, 
në vehte brumoset një histori e tanë njeriut që personifikon intelektualin, strategun dhe luftëtarin e rrallë dhe të veçantë të 
luftës së fundit përë mvehtësimin e Kosovës. Heroikisht ra në Betejën e Kosheres, në betejën më të përgjakshme ku edhe 
shkjau u thye kurrë më keq Porosit e heroit tonë të madh ishin të shumta, po ndër to do të veçoja "me dekë përë këtë dhe 
ashtë ner e burrni, lum ai që e ka atë fat, me dhanë dorën t'vujtunit e kemi përë nerë e njerzi, nuk duhet lanë të varfnin pa 
kulm e pa bukë se barrë mbi supe e ke n'këtë botë e n'atë botë, lumë ai që ndihmon nevojtarin".
Nga kjo lindë edhe ideja përë tu bashkuar në një bërthamë dhe përë ta bërë idenë materje, fjalën vepër dhe e gjithëkjo të 
quhet Shoqata kulturore dhe humanitare "Salih Çekaj" emër që dikur ishte simbol i veprimtarit intelektual, politik, strateg dhe 
luftëtarit përë Atëdhe.

Sotë Hero i Kombit që neve na obligon me ato vyrtytet e veçanta që kishte dhe i thoshte kudo dhe kurdo "të punojm përë vendin të luftomë përë 
vendin dhe të ndihmojmë aty ku duhet ndihmue". Me këtë emër dhe me këta dashamirës rrugtuam deri këtu dikur përë luftën dhe luftëtarët sotë 
përë nevojtarët student, nxënës, të familjeve që dhanë dëshmor mundohemi tu shpërblejmë gjakun dhe mundin familjeve të tyre.
Më 06.02.2010 zyrtarizuam shoqaten me dokumentacion dhe personel, sotë numrojmë 200 pagues nga të cilët në zhirollogarinë tonë kishte 31.000 
Chf.

Aktivitetet e Shoqates ne Vitin 2010:
•    Ndimuam një familje nevojtare në Gjakovë me nje shumë prej 18.800 Chf. përë ndërtimin e një shtëpie.
•    Në Ratish të Deçanit familjes Ademi i paguam 1180 Chf. Ilaçe.
•    Përë filmin dokumentar Verrat e Llukës sponzoruam nje shumë prej 1000 EUR.
•    Përë organizimin dhe mbajtjen e përvjetorit të heroit Salih Çekaj në prill të 2010 shpenzuam 1000 Chf.
•    Organizuam tubimin promovues përë librin me poezi të shkrimtarit Arif Molliqaj.
•    Përë filmin dokumentar te deshmorit Rrustem Bruqi sponzoruam  4500 Chf.
•    Sponzoruam rregullim e bazamentit rrethë shtatores së heroit të kombit 
Salih Çekaj në Deçan me një shmë solide 10.500 Euro.  
•    Në mledhjen e fundëvitit të kryesisë së Shoqatës vendosëm të ndajë një bursë përë një studente nga Lugina e Preshevës.
Në këtë shkresë të shkurtër e pash të nevojshme të jeni sa më afër aktivitetit të Shoqatës kulturore dhe humanitare "Salih Çekaj", përë deteje të 
aktiviteteve dhe interesim të bëmirësve që të na bashkoheni përë veprim ju mirëpresim.
Shoqata posedon të gjitha dokumentet zyrtare të regjistruara te institucionet kopetente, githashtu ka edhe kartelat përë antarsim dhe fletëdeshmit 
përë pagesë në zhirollogarinë e bankës.
Adresë: Badstrasse 1 – 5737 Menziken,

Tel: 078 622`17`96, E-Mail: saim.tahiraj@hotmail.com

Tel: 079 3765202 E-Mail: aziz0076@hotmail.com

Kontonummer: 30-38112-
Faliminderojmë të gjithë kontribuesit dhe përkrahësit e shoqatës!

Nga zemra dhe shpirti për të mirat dhe kontributin e mërgimtareve del falënderimi ...

Nga biseda që e zhvilluam gjatë qëndrimit tonë në Zvicër me Saim Tahirajn, kryetar i shoqatës humanitare “Sali Çekaj” në Zvicër, mësuam 
kronologjinë e mundimshme në rrugëtimin e breznive tona nëpër shekuj që bartën mbi supat e tyre barrën më të rëndë, por më të çmuar. “Që nga 
mesjeta e deri në përfundim të luftës së fundit - na rrëfeu Saim Tahiraj - populli shqiptar përjetoi vuajtjet më të rënda në historinë e njerëzimit nga 
pushtuesit shumëshekullorë. Me metodat më barbare ai u masakrua ...

Nga zemra dhe shpirti për të mirat dhe kontributin e mërgimtareve del falënderimi ...
Hasan Hasanramaj
Reportazh kushtuar shoqatës humanitare “Sali Çekaj” në Zvicër
Nga biseda që e zhvilluam gjatë qëndrimit tonë në Zvicër me Saim Tahirajn, kryetar i shoqatës humanitare “Sali Çekaj” në Zvicër, mësuam 
kronologjinë e mundimshme në rrugëtimin e breznive tona nëpër shekuj që bartën mbi supat e tyre barrën më të rëndë, por më të çmuar. “Që nga 
mesjeta e deri në përfundim të luftës së fundit - na rrëfeu Saim Tahiraj - populli shqiptar përjetoi vuajtjet më të rënda në historinë e njerëzimit nga 
pushtuesit shumëshekullorë. Me metodat më barbare ai u masakrua me qëllim që të zhvendoset nga trojet e tij stërgjyshore, por për fat të mirë nuk 
u arrit ky qëllim”. 



Grupit të njerëzve të rezistencës shqiptare i takon edhe Heroi i Kombit Salih Çekaj, i cili personifikon intelektualin, strategun dhe luftëtarin e rrallë 
dhe të veçantë të luftës së fundit për pavarësinë e Kosovës, i cili heroikisht ra në Betejën e Kosheres, në të cilën forcat serbo-çetnike u thyen keq. 
Ndër porositë e shumta të Sali Çekajt ishte: " Të vdesësh për Kosovën është nder e burrni. I lumi ai që ka mundësi që në këto momente të vështira 
t’ua shtrijë dorën e ndihmës familjeve të varfra, të cilat kanë mbetur pa kulm mbi kokë, pa bukë, pa shtroje, mbulojë dhe kushte të tjera minimale për 
jetë!...” 

Duke u nisur nga kjo edhe ne mërgimtareve në Zvicër - na tha në vazhdim të bisedës bashkëbiseduesi i ynë Saim Tahiraj, kryetar, na lindi ideja për 
t’u bashkuar në një bërthamë për ta bërë fjalën – vepër. E gjithë kjo quhet shoqata humanitare "Salih Çekaj" - emër që ështe simbol i veprimtarit 
intelektual e politik, strategut dhe luftëtarit i cili e dha jetën për çlirim e Kosovës nga forcat barbare ushtarake, policore dhe paramilitare serbe të 
Slobodan Milosheviqit. 

Anëtaret e shoqatës humanitare “Sali Çekaj” në Zvicër do të japin çdo gjë për shërimin e plagëve të familjeve varfanjakë dhe luftëtarëve në Kosovë 
Anëtaret e shoqatës humanitare “Sali Çerkaj”, të cilët jetojnë dhe punojnë në Zvicër, në asnjë moment në dy dekadat e fundit nuk e shkëputen 
lidhjen shpirtërore e fizike me trojet e tyre stërgjyshore, por në momentet me të duhura dhanë dhe do ta japin çdo gjë nga vetja për tejkalimin e 
gjendjes së vështir të familjeve të varfra dhe luftëtareve me nevojë. Para, gjatë dhe pas luftës së fundit mërgimtarët tanë në Zvicër dhe vende të 
tjera në asnjë moment nuk e shkëputën lidhjen shpirtërore dhe fizike me trojet e tyre stërgjyshore të cilave në momentet me të vështira, shtrinë 
dorën e ndihmës me mjete të mëdha materiale me të cilat u sigurua ushqimi, medikamentet, veshmbathjet dhe shumë gjera tjera të nevojshme. 
Shoqata humanitare “Sali Çekajt” sot ka mbi dyqind anëtarë të rregullt të cilët në xhirollogarinë e kësaj shoqate kanë grumbulluar më shumë se 
tridhjetë një mijë franga zvicerane. 



Nga kjo shumë tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind franga u dhanë për ndërtimin e shtëpisë së Can Miftarit në fshatin Piskotë të komunës së Gjakovës. 
Kjo shoqatë në fshatin Ratishë të komunës së Deçanit për një familjen pagoi një mijë e njëqind e tetëdhjetë franga Zviceran për blerjen e 
medikamenteve, kurse për filmin dokumentar “Verrat e Llukës” u ndanë një mijë euro, ndërsa për organizimin dhe mbajtjen e manifestimit në kuadër 
të përvjetorit të heroit Salih Çekaj, në prill të vitit të kaluar, u dhanë një mijë franga zvicerane. Kjo Shoqatë me mjete të veta materiale organizoi një 
tubimin me dashamirët e shumtë të librit me rastin e promovimit të librit me poezi të shkrimtarit Arif Molliqaj. 

Për përgatitjen e filmit dokumentar dedikuar dëshmorit tonë të mirënjohur Rrustem Bruçi, Shoqata i ndau katër mijë e pesëqind franga. Anëtarët e 
vyeshëm të shoqatës humanitare “Sali Çekaj” gjithashtu e ndihmuan rregullimin e bazamentit rreth shtatores së heroit të kombit Salih Çekaj në 
Deçan, për ç’gjë investuan dhjetë mijë e pesëqind euro. Kryesia e Shoqatës në mbledhjen e fundit vendosi të ndajë një bursë për një studente nga 
Kosova Lindore (Lugina e Preshevës) dhe shqyrtoi dy kërkesa për ndërtimin e shtëpive për familjet skamnore dhe të luftëtarëve në Kosovë. 

Nëpërmjet gazetës sonë “Bota sot”, lexues të rregullt të së cilës janë shumica e anëtareve të kësaj shoqate, kërkojnë nga mërgimtaret tanë në 
Zvicër që t’i afrohen Shoqatës Humanitare “Sali Çekaj”, e cila detyrë të parë ka grumbullimin e mjeteve materiale (nëpërmjet xhirollogarisë 
rrjedhëse) për shtrirjen e dorës së ndihmës për familjet nevojtare në Kosovë dhe në trojet e tjera shqiptare. Kjo Shoqatë me stafin e vet të vyeshëm, 
në krye me Saim Tahirajn, bashkëluftëtar i Sali Çekajt, u bën thirrje të gjithë bashkatdhetarëve që të anëtarësohen në këtë Shoqatë dhe në të 
njëjtën kohë t’u bashkohen aktiviteteve të saj bamirëse në Kosovë. Në tubimin solemn që u mbajt me anëtarësinë e gjerë me rastin e njëvjetorit të 
themelimit të shoqatës humanitare “Sali Çekaj” kryetari Saim Tahiraj lexoi fjalën e hyrjes dhe u diskutua e u vlerësua pozitivisht aktiviteti i bujshëm i 
shoqatës. 
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Në këtë përvjetor u ndanë diploma, mirënjohje dhe çmime të tjera për këta anëtarë aktivë të Shoqatës: Selmon Mulaj, Martin Krasniqi, Ibrahim 
Zemaj, Fadil Tolaj, Xhafer Krasniqi, Miftar Kryeziu, Arsim Hyseni, Imer Kelmendi, Hajdar Krreku dhe Xhafer Rraci. Anëtarësia e kësaj Shoqate 
është mjaft aktive edhe në organizimin e manifestimeve, si: festat shtetërore, kombëtare dhe përvjetorët e figurave të rezistencës shqiptare. Në 
kuadër të këtyre manifestime për mërgimtarët tanë grupet artistike të nxënësve dhe të studenteve (që janë mjaft aktive) shfaqën programe të 
pasura kulturore-artistike. Gjatë ditëve të vikendit anëtarët e kësaj Shoqate vazhdimisht organizojnë takime dhe vizita të përbashkëta në Zvicër dhe 
në shtetet fqinje.
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