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Veprimtarija e Shoqates 2015
1.) 1000 Euro per Cen Deskin Malishev ndihma

2.) Ismet Rrahmani Aqarev per nje lapitar (deshmor)      -1000    Fr.-

3.) Korab Dreshaj ndihma (Invalid)         -500      Fr.- + 300 Fr.- lobim. 

4.) Artan Dreshaj per sherim      -1000    Fr.-

5.) Aurela Jasharaj Istog per sherim       -1000    Fr.- + 3520 nga lobimi = 4520 Fr.-
Studenta (Burse): 

6.) Atdhe Gegaj Burse   -1100    Fr.-

7.) Ideal Zhuti Burse      -1100    Fr.-

8.) Armend Ukéhagjaj Burse      -1100    Fr.-

9.) Ndihma per Sehadete Kadri Llugagjiu Suharek -500  Fr.-

10.) Ndihma per Shpi ne Lybeniq 5000 Euro      -5217    Fr.-

11.) Bislim Syla i cilli ndrroj jeté ne Puné ne Zvicerr nga Fshati Berjah, i ndihmuam 3000 Fr.- nga Fondi i Shoqates dhe 950 Fr.- nga lobimi 
= 3950 Fr.-

12.) Ne Fondin Humanitar Kosova Lindore ndihm per ndertim te Shtepisé 2000 Fr.- 

13.) Nje Karrige elektrike per Rexhep Avdi Ferizi Kodrali Deçan. 

14.) Ndihm per Leart Hadergjonaj per sherim 1000 Fr.- nga Fondi dhe nga lobimi 5080 Fr.- e 10 Euro. 
Gjithsej 6080 Fr.- dhe 10 Euro
+ 850 Fr.- lobim nga Qamil Qeku St. Gallen = 6930 Fr.- dhe 10 Euro

15.) Ndihm per Azem Laçi Komuna Elez Hanit per sherim 1100 Euro.

16.) Se bashku me Klubin Muharrem Bekteshi Ndihma per ndertim te Shtepisé sé veteranit Xhevdet Qaili fshati Zheger Komuna e Gjilanit 
15100 Euro. 
Vlené te theksohet dhe nje falimenderim i veqanté per ish-Klubin Muharrem Bekteshi me Kryetar Isuf Hasani qe dhuruan ne Fondin tané 
7040 Fr.- 

17.) Per Filmin dokumentar te Kolonelit Ahmet Krasniqi derguam 5000 Euro. 
Dhe ju njoftojm qe Filmi ne kushton ne Total 15000 Euro.

Aktivitete Kulturore: 

1.) Akademia per kujtimore te Sali çekaj
2.) Darka e Lomes e organizuar nga Kryesia e Shoqates e cilla i barté te gjitha Shpenzimet dhe njeherit i falimenderon edhe Sponzoret te 
cillét asnjéheré nuk na munguan. 

Faliminderimet: 
1.) Klubi Muharrem Bekteshi 7040 Fr.- 
2.) Sokol Halil Shabanaj 1000 Fr.-
3.) Zeqir Ukaj 700 Fr.-
4.) Shaban Morina 700 Fr.-
5.) Naim Hasanmetaj 620 Fr.- 
6.) Faruk Ukéhaxhaj 520 Fr.-
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7.) Besim Qufaj 500 Fr.-
8.) Afrim Ahmataj 500 Fr.-

Perkujtime: 
Shoqata Humanitare Sali çekaj i perkujton per Jeté Anétaret dhe veprimtarét te cillet ndrruan Jeté, prej themelimit te Shoqates e deri mé 
Sot humbem tre Anétar te devotshem: 

1.) Baci Kadri Lokaj 

2.) Demé Mulaj 

3.) Musa Limani 

4.) Ali Gashi

Veprimtarija e Shoqates 2014
„BAMIRËSIA ËSHTË THESARI I VETËM, I CILI SHTOHET DUK E E NDARË ME TË TJERËT“
Njerëzit e mirë, edhe pas kalimit në amshim , jetojnë, veprojnë dhe bashkojnë njerëzit e
mirë, për vepra të mira, kujtohen e nderohen në pervejtor e manifestime të ndryshme
kombëtare, siç janë: Dr.Ibrahim Rugova kryetari i parë i Kosovës, bashk me të pa harruarin Sali
Çekaj e Adem Jashari, heronjë të kombit dhe yje që shëndritin përjetë.

SH.H. »SALIH ÇEKAJ“ në Zvicër, në shenjë nderimi të dëshmorëve, të rënë për Liri,Pavarësi
e Flamur Kombëtar, organizoi në Sursee të Zvicrës, një amnifestim të mrekullueshëm më datën
29 të muajt të tretë, të vjeshtës 2014, ku anëtarët e shoqatës si organizator, priten miqë e
dashamirë nga Zvicëra e Gjermania të thirrur në DARKËN E LAMËS, që pjesëmarrësit do ta
kujtojn gjatë, kënaqësin nga ky tubim ku paten rastin të nifen me veprimtarin bamirëse të
shoqatës,“ Salih Çekaj“ dhe me programin e pasur me këngë e valle dhe ushqime tradicionale.

Derisa shoqatat bamirëse në kurbet, me veprimtarin e tyre, ndihmojnë bashkëatdhetarët
për nevoja të ndryshme jetësore, që sado pak të zbutin dhimbjen dhe skamjen e varfrin, që për
fat të keq e kanë dhuratë nga veprimet e papërgjegjëshme të liderve dhe strukturave të partive
politike, që Kosova i kam e bollek, e që kanë dëshmuar deri tash se janë vetem për interesat e
tyre vetanake, grupore, klanore, partiake e farefisnore, gjithnjë tue e keqpërdorur poziten dhe
pushtetin, e tue rritur vazhdimisht skamjen dhe mjerimin në popull me papunësi dhe veprime
tjera të shumta e të papërgjegjëshme..!

Nënkryetari i Shoqatës Z.Xhemail Haxhiu, filimisht përshëndeti të pranishmit dhe u dëshiroj
mirëseardhje në përgjithësi dhe në veçanti, mysafirin e nderuar nga Kosova Z.Fetah Berisha, deputet
në dy parë zgjedhjet e vieteve 199O në Republikën e Kosovës, dhe në zgjedhjet e para pas vitit 2000.
Në vijim lexoi :
Lutjen e Kryetarit të perë të Republikës së Kosovës Dr.Ibrahim Rugova më 12. Qershor 1999



Z. Fteah Berisha, me kërkesen e organizatorit, mori fjalën dhe në mes tjerash tha: Ju
përshënes nga zemra dhe jam shum i kënaqur që sonte gjindem në mesin tuaj, në këtë
organizim të mrekullueshem kushtuar festave kombëtare, mjëherit i dëshiroj sukses e punë të 
mbarë Shoqatës në veprimtarin e saj sa njerëzore dhe atdhetare e kombëtare në shumë
drejtime.

Në Vijim arkëtari Z.Lush Mulaj , paraqiti të dhënat e veprimtarisë së
SH.H. » Salih Çekaj » në Zvicër, për vitin 2014



Falënderimet nga Shoqata :
Z.Lush Mulaj, arkëtar i Shoqatës, ishte përkujdes të falënderoj bamirësit që ndihmuan :
1. Z.Muhamet Hasanaj, i cili për shoqatën dhuroj 3 karrige elektrike, që kanë një vlerë prej 10000 CHF
2. Z.Besim Qufaj me 500 CHF
3. Z.Naim Hasanmetaj me 500 CHF
Në vazhdim anëtari i kryesisë Z.Din Gashi, njoftoj të pranishmit se Sh.H.“Sali Çekaj“ për veprimtarinë bamirëse
dhe atdhetare nderon dhe përkujton tre veprimtarët e saj shumë të nderuar dhe të çmuar, të cilët kanë ndrruar
jetë dhe fizikisht s`janë më në mesin tonë por janë
të pranishëm përher në kujtesën tonë për shembullin e tyre për
veprimtari e bamirësi për shoqatën dhe për atdhe, andaj i nderon me MIRËNJOHJE, pas ndarjes nga jeta:

• Baci Kadri Lokaj

• Demë Mulaj

• Musa Limani

Për ndihmesën dhe përkrahjen e dhënë vazhdimisht Shoqatës, nderon me Mirënjohje :

• Z.Nife Hasanaj

• Z.Muhamet Hasanaj

• Z.Naim Hasanmetaj
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