
 
Shkruan : Abas Fejzullahi 

       Në sallën e mbushur përplotë pjesëmarrës të ardhur nga të gjitha anët e Zvicrës, në Sursee, 
më 2016-01-24, për të nderuart jetën dhe veprën e të nderuarit, Dr.Ibrahim Rugovës, arkitektit të 
Shtetit të Kosovës, shenjave shtetërore dhe Pavarësisë së Kosovës në veçanti dhe çështjes së pa 
zgjedhur shqiptare në përgjithësi, në Akademin Përkujtomore me rastin e 10 vjetorit të ndarjes nga 
jeta, organizuar nga Dega e LDK-së në Zvicër dhe mirëpritjen e organizuar nga Nëndega e LDK-
së, në Willisau në kantonin e Lucernit. 

 
Pamje nga pjesëmarrsit  para se me filluar Akademia Përkujtimore 

 
          Pjesëmarrësit nderuan fillimisht himnin: Kur ka ra Kushtrimi në Kosovë dhe me një minut 
heshtje  i bënë nderime ,Kryetarit të parë dhe Historik të Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, i cili qe 
10 vite ka ndërruar jetë, por koha po dëshmon se jeta dhe vepra e tij sa ishte gjallë, e bëri ate të pa 
vdekshëm dhe të përjetshëm. 

               Z.Qamil Çekaj, e hapi Akademin Përkutimore, sipas programit të organizuar nga 
Këshilli Organizativ, të cilin e udhëheqi shumë mirë, ku, fillimisht përshëndeti mysafiret e veçantë 
dhe gjithë pjesëmarrësit në përgjithësi, poashtu lexoj për mrekulli edhe disa poezi të përzgjedhura: 
POEZI NGA DR. IBRAHIM RUGOVA (Shkrue në fillim të viteve 1960-ta ),Poezin nga Faruk Tasholli: 
Letër Ibrahim Rugovës, poezi nga Qun Lajçi: TI URTAKU I UKË RUGOVËS, ndërsa shkrimet 
kushtuar Akademisë Përkujtimore që do të jepen të plota në vijim, i lexuan: Kryetari i Degës së 
LDK-së në Zvicër z. Shefqet Dibrani, i cili lexoi shkrimin e përgatitur me titulln: Mbi nocionin 
“Rugovizëm”, pjesë e nxjerrur nga shkrimi: ” Deri sa dr. Rugova vlerësonte dhe rnderonte 
ndihmën dhe veprimtarinë e diasporës, janë po ata që sot mohojnë ndihmën e diasporës, dhe janë 
po ata që fëmijët dhe të afërmit e heronjve dhe dëshmorëve të Kosovës nuk i pranojnë në 
Kuvendin e partisë, ata që erdhën dhe e pushtuan LDK-në dhe tanë Kosovën, ata që dje i bënë një 
mijë e njëqind të zeza. 

 



Rugovizëm është fjala dhe falja, jo hakmarrja dhe injorimi! 
Rugovizëm është fjala e lënë peng, por jo tradhtia e thika pas shpinës,  
Rugovizmi është fisnikëri por jo servilizmi dhe fudullëku.  
Rugovizëm është gjithë përfshirja por jo përjashtimi!” 
 

         Në vijim i lexuan shkrimet e tyre edhe Nazmi Peci,  Zize Pepshi dhe Hajdar Sadria. 
         Në shenjë nderimi fjala ju dha edhe mysafirëve: 
 
           Fjala e Z. Dr.Nikë Gjelshi, "Te nderuar zonja e zoteri, Ju pergëzoj per organizimin e 
Akademisë per perkujtimin e Presidentit historik Dr.Ibrahim Rugova. Kemi bashkëpunue, ishim 
miq. Uroj qe te ruhet dhe kultivohet fillozofia rugovjane në Ldk dhe në popull ne pergjithësi, e ajo 
fillozofi ishte: durimi, ofrimi i njerzve, rrespekti, rrspekti ndaj miqve, miqësia e përhërshme me 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës te cilat na ndihmuen te bëhëmi te lirë dhe sot na ndihmojnë të 
existojmë si shtet. Lavdi veprës se Dr. Ibrahim Rugovës! Lavdi vepres se Tij në formimin e shtetit 
te lirë e sovran të Kosovës” 

 
Dr.Nikë Gjeloshi  me rastin e fjalës përshëndetëse 

 
         Në fajlën e vet Abas Fejzullahi, kryetar i BISHZ-së mes tjerash tha: ...Të nderuara dhe të 
nderuar pjesëmarrës, prania e juaj sot këtu për të nderuar jetën dhe veprën e Dr.Ibrahim Rugovës, 
është nderë edhe për vet juve.Në jeten e përditshme ndodhin gjëra të ndryshme: Gabimet e mjekut, 
i mbulon dheu, ndërsa gabimet e mësuesit i zbulon shkenca në të ardhmen, Politika është diçka 
tjeter...Njeriu kur lind qan vet, por kur të vdes, pavarësisht ne çafarë moshe e qajnë të tjerët. 
kështu ka ndodhur edhe me Ibrahim Rugovën, kur ka lindur, ka qajtur vet, ndërsa, prindërit dhe 
farefisi janë gëzuari Koha dëshmoj se gëzimi i tyre ishte shumë i arsyeshëm. Sepse kur Dr.Ibrahim 
Rugova ndrroj jetë me vaj qane jo vetem familjaret e farefisi, por qajti e tërë Kosova dhe 
shqiptaria. Sa ishte gjallë e shajten gjithkushat dhe kërkushat e si lanë gjë pa i shpif e thënë, por ai 
me Durimin, Urtësinë dhe Mençurin që e kishte, askujt s`ju pergjegj e as qe e mori kend për goje, 
sepse ai punoi tërë jeten për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ata te cilet me tituj e grada se lanë 
gjë pa i shpif e pa i thënë ende jetojnë e frymojnë por kanë vdekur kahere për së gjalli, ndërsa 
Dr.Ibraim Rugova ka ndrruar jetë që 10 vjetë e jeton perjetësisht ne mendjen dhe zemrat e 
popullit...shqiptar që u dëshmue me nderimet që ja bënë dhe po ja bëjnë në vazhdimsi.   
 

    
  Pamje nga nderimi  i himnit  dhe nga përcjellja e folësve sipas programit  nga organizatori 



 
                      Zonja Vjollca Rizvanolli me rastin e fjalës përshëndetëse   
 
                      Fjala e zonjës Vjollca Rizvanolli, në mënyrë pothuajse artistike, shprehu me ndjenja 
dhe emocione, se përcjell dhe kërkon diçka, por mungon, kërkon, qetësi, buzëqeshje, maturi te  te 
ndonjë politika, perseri se gjen, mungon,  për Kryetarin Rugova, të cilin e kërkon kudo e kahdo, se 
dikush i perngjanë me shallë, por jo, se gjen i mungon, por ai vërtetë i mungon Kosovës.  

 Kurse Dr.Ahmet Xhigoli, në mes tjerash, përshëndeti pjesëmarrësit dhe foli 
për veprimtarin e Dr.Ibrahim Rugovës, që ka bërë për lirinë dhe pavarësin e Shtetit të Kosovës, me 
filozofin e tij Rugoviane dhe largpamësin ë tij krijo miq kahdo që shkoj dhe ishte personalitet 
afrues e bashk- ues.Tani, gjendja tha në Kosovë është e rëndë,, por anëtarët e LDK-së duhet 
mobilizohen e bashkohen per te ndjekur rrugen e vërtetë sipas filozofisë Rugoviane per t`i 
ndihmuar Kosovës. Dr.Ibrahim Ukë Rugova, ishte një personalitet Europian, me një kulturë 
universale dhe vlera qyte-truese dhe demokratike. 
 
 
          Udhëheqësi i programit z. Qamil Çekaj në fund lajmëroj mbylljen e programit dhe falën- 
deroi pjesëmarrëit që me pranin e tyre madhështuan dhe nderuan Akademin Përkujtimore  kusht- 
uar Kryetarit të parë dhe Historik të  Kosovës Dr.Ibrahim Rugava me rastin e 10 vjetorit të ndarjes 
nga jeta. 
 Në vijim shkrimet  e lexuara dhe poezit e recituara nga z. Qamil Çekaj. 

A.F 



 Fjala e z. Qamil Çekaj 

 
               Zonja dhe zotrinj të nderuar aktivist të LDK-së dhe ju bashkatdhetarë! 
Më lejoni që në emër të kryesisë së Degës së LDK-së në Zvicër, dhe në emër të 
organizatorit, Nëndegës së LDK-së në Willisau, të ju përshëndes duke ju falënderuar  
për prezencën tuaj në këtë Akademi përkujtimore e cila i kushtohet kryetarit historik 
të Kosovës dr. Ibrahim Rugovës! 
Me këtë rast dua të përshëndes. Z.Dr. Nikë Gjeloshi, z.Abas Fejzullahi, z.Dr. Ahmet  
Xhigoli, zonjën, Vjollca Rizvanolli, z.Kaçinari, kryetar i PDSHI dhe Kryesinë e 
nderuar të Shoqatës “Salih Çekaj”. 
          Sot jemi mbledhur këtu në këtë Akademi përkujtimore, që në mënyrë 
simbolike të perkujtojm dr. Ibrahim Rugovën i cili në popull njihet edhe si kryetari 
Historik i Kosovës. 
           Kalimi i viteve po na dëshmon se sa i rëndsishëm ishte ai njeri për Kosovën, 
vitet po dëshmojnë se sa largëpamës dhe sa vizionar paska qenë dr. Ibrahim Rugova, 
i cili me urtësi e durim i sfidojë të gjithë kundërshtarët e tij, kurse Kosovës i salli aq 
miq duke i dhënë epitetin e një vendi evropian.  
           Ishte dija dhe kultura e dr. Ibrahim Rugovës, ishte vizioni i tij që u pranua 
dhe u përkrah nga vendet ma të fuqishme të botës së qytetëruar, prandaj dr. Ibrahim 
Rugova do të nderohet dhe do të respektohet vazhdimisht, sa të jetë gjallë njerëzimi 
aq sa të ekzistojë Kosova. 
        
 Z.Qamil Çekaj, recitoj poezin : 
Ibrahim Rugova 
POEZI NGA DR. IBRAHIM RUGOVA 
(Shkrue në fillim të viteve 1960-ta ) 
 



1. 
Me varg në shpirt m`çeli pranvera. 
Desha t`jetoj gjithmonë i neshtë. 
Më bëhet se do të vajtoj përhera, 
Kur po hyj me të madhe në vjeshtë. 
2. 
Ah, stinë e verdhemtë, stinë e venitur 
Vallë, Ty të mallkoi mëma -natyrë? 
Që bashk t`shkrihemi kështu t`nemitur, 
Mos jemi të mjer në krijatyrë? 
3. 
Po ëndrrove me këngë të rritesh, 
Dhe ajo jetës përpara ti flasë. 
E di. Me dëngë plot do t`goditësh. 
E ngado të endesh veç do të vrasë. 
4. 
Athua Zoti i madh diti të gjykojë 
Që njomaket të kalben shi në vrug. 
Apo secili barrën e vdekjes të peshojë 
N`zjarr të heshtjes i vetmuar si murg? 
5. 
I ngopur me të vërtetën në gji, 
Vëllau im dole n`mesin me erë. 
Mbi fytyrën e re t`ra nji vel i zi - 
T`nxuer e t`futi n`kuvli përherë. 
6. 
O kujt t`i falem n`këtë orë  t`vështirë, 
Kujt t`ia kërkoj hijen e njomsisë? 
Pa frikë. Prore do t`jetë djellamirë - 
Pikllimi im, kasnec i gjallë i fuqisë. 
7. 
Dua të iki fushës e malit- 
Jetën e shof si grusht t`rendë. 
Jo, s`dua të iki. Dua si shpirt djalli 
Të ngjitem së bashku në vend. 
8. 
Bën që per vargjet e mia t`përvëlimit, 
Të më quajnë edhe njeri fare t`prishtë. 
Po heret i vranë sytë e shtrembërimit, 
Se e flas t`vërtetën e kam çiltërisht. 
9. 
Por nji ditë të dihet se zemra e poetit, 
N`dimër a n`verë s`di të ngurrë 
Dhe kur e ndjen valën rreth vetit - 
Qan e qesh nuk qetësohet kurr. 
 

Cerrcë 1960. 

 
 
 



Në vazhdim z. Qamil Çekaj, ia dha fjalën kryetarit të Degës së LDK-së në Zvicër 
z. Shefqet Dibrani,  

 
Nga Shefqet DIBRANI 

Mbi nocionin “Rugovizëm” 
 

Të nderuara zonja dhe zotërinj, 

të nderuar miq dhe të njohur, 

e nderuara Kryesi e Nëndegës së LDK-së në Willisau,  

ju anëtarë e Kryesisë së Degës së LDK-së në Zvicër 

miq dhe mysafir të ftuar, 

 
Organizatorin e falënderojmë për këtë akademi, kurse ju gjithë të tjerëve ju jem mirënjohës që keni 

gjetur kohë për të ardhur këtu, ku bashkërisht po e kujtojmë njeriun e Epokave, Presidentin Historik të 
Kosovës dr. Ibrahim Rugovën i cili ka dhjetë vjet që nuk është më në mesin tonë. 

 
Tashmë u bënë dhjetë vite nga vdekja e presidentit historik të Kosovës dr. Ibrahim Rugova, kurse 

mungesa e tij vazhdimisht po thellohet, jo vetëm në zemrat dhe mendjet tona, por situata politike në atdhe e 
cila është degraduar tej mase na ka shtuar dashurinë duke ia rritur atij vlerën. 

 
Në këto dhjetë vite ne kemi parë se edhe kundërshtarët e rreptë të tij, madje që silleshin për të gjallë 

me armiqësi, sot flasin me nderim dhe iu mungon Rugova edhe atyre. Po ashtu injorantët flasin për 
filozofinë e tij, duke pranuar se Dr. Ibrahim Rugova i ka sjell më së shumti suksese dhe fitore Kosovës.  

 
Tashmë kanë mbetur pak inatçor të cilët nuk e pranojnë si njërën nga figurat me të ndritura që i pat 

Kosova në veçanti dhe kombi shqiptar në përgjithësi, por ne nuk duhet të shqetësohemi sepse s’ka ari që i 
bie vlera, me kalimin e kohës edhe ata të pa bindshmit do të kthehen, do të pranojnë, ndonëse koha e 
pasrugovizmit e ka dëshmuar një gjë të tillë!  

 
Tashmë mungesa e tij fizike, ua ka hapur shtegun të gjithëve edhe për të folur për te, por edhe për të 

rrahur gjoks se janë politikan më të mirë, por koha i qiti në pah të gjitha, ashtu siç e vërtetoi kjo kohë, se 



vizioni i tij ishte vlerë dhe mënyra e sjelljes ishte virtyt. Kot  kanë gërmuar e kot paskan shpifur, çkamos e 
çka kanë ditur, por vlera e Njeriut të mençur nuk shkëputet nga mendja e shoqërisë shqiptare nga tradita 
popullore, pjellë dhe pjesë e të cilit ishte idoli dr. Ibrahim Rugova.  

 
Por për Ne, Rugovistët që i ndenjëm besnik konceptit të tij filozofik, politika e tij ishte e qartë qysh 

për të gjallë, andaj lum ata që patën rastin ta takojnë dhe të punojnë me te, por edhe më të lumtur duhet të 
ndjehemi sot, Ne të cilët ia pranuam vlerat dhe e nderuam, duke bërë gjithçka për Kosovën, sa ishte gjallë, 
sa ishte në mesin tonë. 

 
Ne jemi dëshmitar të këtyre zhvillimeve dhe kemi qenë të lodhur, nga sulmet e gjithanshme, duke 

shpifur e sharë pa karar, vetëm e vetëm që në Kosovë të ngadhënjej e keqja, të ngadhënjej një koncept i cili 
po ia rrezikon lirinë Kosovës. Kjo kastë politike e ka sjellë në këtë gjendje të mjerë Kosovën, dhe përditë 
janë duke i degraduar të gjitha vlerat morale të një shoqëria e cila nxori nga gjiri i saj dr. Ibrahim 
Rugovën, e qiti në ballë të proceseve dhe vetëm me te, populli ynë në Kosovë, i ndërtoi me mund dhe 
sakrifica vizionet për Kosovën e pavarure siç e përsëriste refrenin e tij “të hapur nga Shqipëria dhe Serbia 
dhe në miqësi të përhershme me vendet e Bashkimit Evropian dhe Amerikën”. 

 
Ne në këto dhjetë vjet nga mungesa e tij fizike, jemi në një krizë të thellë politike, po më shumë 

morale, pasi tashmë ke dëgjuar gjithfarë glorifikimesh për te po më shumë nuk la kush pa thënë e pa u 
quajtur, bashkëpunëtor dhe miq të afërm me dr. Ibrahim Rugovën, e ne që ishim pranë të nënçmuar atëherë 
pse i ndihmonim të injoruar tani pse ruajmë me përkushtim mendimin e mirë për të - këtë vlerë kapitale që 
Zoti si shpërblim ia dërgoi këtë Misionar Kombi tonë. 

 
Por shtrohet pyetja, çfarë kuptojmë ne me Rugovizmin si koncept politik dhe si nocion filozofik që po 

e hasim kudo dhe po e dëgjojmë nga gjithkush. Me vend e pa vend, sa jo pak njerëzit e dijes dhe të 
shkencës dhe miq te tij sikur janë zmbrapsur, janë mbyllur duke ndenjur në distancë ose kanë mbetur nën 
hije edhe në akademitë përkujtimore por edhe në mediat e shumta të cilat tashmë me deklarata për te i japin 
dhe flasin kryesisht ata që dje e shanin atë dhe na shanin neve pse iu besonim pikëpamjeve të tij vizionit të 
tij. 

Pavarësisht se si shprehemi, të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm dhe veprimtarët e devotshëm, kryesisht 
nga LDK-ja me «Rugovizëm» nënkuptojnë një Vlerë. Kurse nocioni Rugovizëm nuk është as më pak dhe 
as më shumë se sa një Vlerë, në kuptimin më pozitiv të kësaj fjale.  

 
E, ju e dini fort mirë se Vlera është Dije, e të dyja bashkë përbëjnë Rugovizmin, sot flasin analfabetët 

që s’kanë as dije dhe as namuz, kurse atdhetarët e ndërgjegjshëm duhet të struken nga ky invazion i 
pakontrolluar fjalëformimesh të neveritshme. 

 
 Jo vetëm kaq por njeriu i ditur është edhe guximtar dhe ka trimëri, prandaj Rugovizmi është trimëri 

dhe guxim. A keni parë ndonjëherë një budalla të ditur dhe a keni parë një “idiot” që ka guxim dhe ka 
trimëri. Kurrë në historinë e njerëzimit nuk ka ndodhur kjo, si ka mundësi të udhëheqin Kosovën të 
padijshmit dhe vendi ynë të përparoj. Prandaj ky krahasim nuk është fajtor, por, fajtor janë këto dhjetë vjet 
që na mungon dr. Rugova dhe janë këto degradime të cilat na kanë shqetësuar shumë. 

 
Pa dyshim njeriu guximtar është më atdhetar, prandaj ai njeri ka vlerën që quhet atdhetarizëm, e kush 

ka qen mëatdhetar se sa dr. Ibrahim Rugova? Ata që guxojnë ta vjedhin Kosovën dhe ata që duan ta 
vrasin Lirinë e Kosovës. Deri sa atdhetarit Ibrahim Rugova,  populli i Kosovës ia kanë ngritur shtatoren 
në mes të Prishtinës, shtatore të tjera iu kanë ngritur në zemrat tona, në zemrat e gjithë shqiptarëve që ia 
duan të mirën Atdheut tonë etnik. Koha e ka dëshmuar se vetëm këto shtatore do t’u rezistojnë kohërave, 
kurse shtatorët e diktatorëve dhe tradhtarëve i ka rrezuar do tì rrezon vet koha, të tjerët koha i ka kalbur 
nëpër burgje për tradhtinë që ia kanë bërë kohës dhe vendit të tyre. 

 
Tash, në Kosovën tonë përditë po shohim se ata që ishin tradhtar në kuptimin më të shëmtuar të kësaj 

fjale, ata të cilët duke i tradhtuar idetë e tij të mira, sot na flasin edhe për atdhetarizëm por edhe për 
Rugovizëm, ndërsa mendojnë se në demokraci mund të mbllaçitin të gjithë ata të cilët të kaluarës së tyre në 
komunizëm, nuk ia heqin asnjë prese. Prandaj demokracia e tillë e ka sjell Kosovën në këtë gjendje ku 
rrezikohen vlerat  e mirëfillta që i ndërtoi Kolosi i Historisë dr. Ibrahim Rugova. 



Sakrifica është sfidë,  e kush e sfidoi kohën dhe prapështitë e saj më mirë e më saktë se sa dr. 
Ibrahim Rugova. Tashmë ata që shanin dhe sabotonin edhe shkojnë te varri i tij për të bërë selfie por edhe 
flasin nëpër mitingje dhe akademi përkujtimore kushtuar dr. Ibrahim Rugovës, pikërisht teknokratët dhe 
kundërshtarët e tij. 

 
Durimi është një element tjetër që e ka përshkruar filozofinë politike të dr. Ibrahim Rugovës dhe më 

thuani ju, kush ka duruar ma shumë se sa dr. Ibrahim Rugova, ai i duroi edhe serbët bashkë me dhunën 
dhe gjenocidin, por më shumë i duroi edhe “serbet që i flisnin shqip”, qoftë në partinë tonë dhe qoftë në 
shtetin e tonë. 

 
Ai duroi shumë sa ishte gjallë, por po duron edhe sot për së vdekuri, i duron ata që shkruajnë, i duron 

edhe ata që flasin sot e që dje e kanë lënë rrugëve pa e shoqëruar, nuk ia kanë paguar hotelin dhe biletat e 
aeroplanit kur shkonte për Amerikë, tek miqtë e Kosovës për t’iu treguar se çfarë bënte serbi në Kosovë, 
dhe për zullumin që ia bënin ministrat e kryeministrat e Qeverisë së Tij në ekzil.  

 
Tashmë jemi dëshmitar të kohës se të njëjtit ministra që talleshin dhe e përbuznin dje dr. Ibrahim 

Rugovën, sot po e përbuzin Diasporën, madje nuk i pranojnë as në “dialog”, e refreni i tyre për dialog është 
neveritës, është mashtrues dhe është i dëmshëm, por ma shumë është antirugovizëm i kulluar.  

 
Deri sa dr. Rugova vlerësonte dhe rnderonte ndihmën dhe veprimtarinë e diasporës, janë po ata që sot 

mohojnë ndihmën e diasporës, dhe janë po ata që fëmijët dhe të afërmit e heronjve dhe dëshmorëve të 
Kosovës nuk i pranojnë në Kuvendin e partisë, ata që erdhën dhe e pushtuan LDK-në dhe tanë Kosovën, 
ata që dje i bënë një mijë e njëqind të zeza. 

 
Rugovizëm është fjala dhe falja, jo hakmarrja dhe injorimi! 
Rugovizëm është fjala e lënë peng, por jo tradhtia e thika pas shpinës,  
Rugovizmi është fisnikëri por jo servilizmi dhe fudullëku.  
Rugovizëm është gjithë përfshirja por jo përjashtimi! 
 
Andaj duke i shkelur këto vlera që i ndërtoi dr. Ibrahim Rugova në Epokën e Tij, Kosova ka ardhur 

në një pikë kritike, ku ata që e pengonin dje, ata po e pengojnë sot zhvillimin dhe përparimin e Kosovës. 
Rugovizëm janë punët e mira, është zhvillimi dhe përparimi Kosovës. Jo hajnia, jo shëmtia,  jo as 

vjedhja dhe as dallaveret. 
 
Vërtetë jemi në një krizë të thellë morale, sepse pikërisht ata që nuk lanë gjë pa thënë për te, dhe 

madje edhe ata që tentuan ta vrasin, sot i kemi në sfond të parë duke u pozuar duke derdhur lot krokodili, 
për të e për Kosovën, ndërsa veprimtarët e devotshëm ata që i ndenjën afër, vazhdimisht përbuzën dhe 
nënçmohen.  

 
Të njëjtit që në vitin 1982, kanë ngritur dolli dhe kanë mbajtur fjalime komunistësh, për vrasjen e 

vëllezërve Gërvalla dhe të Kadri Zekës, në përvjetorin e tij, më 17 janar, folën me fjalë të ëmbla, me fjale të 
bukura të cilat u shpërndan në eter, e morën dhen duke i mbushur letrat dhe gazetat, e në anën tjetër, po të 
njëjtën ditë, nuk ishin në gjendje ta durojnë vajzën e Heroit, madje nuk patën kuraje as ta ngushëllojnë.  

 
Po në këtë janar i pamë në Strellc, pran varrit të kolonel Tahir Zemaj, i pamë në Bradash tek varri i 

Enver Malokut, i ndeshëm tek shtatorët e tyre apo edhe në akademinë kushtuar komandantit të Rugovës 
Smajl Hajdaraj, etj.  

 
O Zot çfarë po ndodh me Ne, me Kombin tonë i cili po i shëmton vlerat e kombit, po shkel besën dhe 

burrërinë e Rugovasve me ta cilat na edukoi dhe na e emancipoi edhe Epokën tonë dr. Ibrahim Rugova. 
Natyrisht, sot Kosova është në krizë, dhe në saje të kësaj krize kanë lulëzuar antivlerat të cilat janë 

shtrirë kudo dhe kahdo. 
 
Prandaj është detyrë e jona, është detyrë e secilit qytetar dhe intelektual që në qenien e tij ka një Vlerë, 

ka dije, ka fjalë e ka besë, të afrohen dhe të bashkohen, nëse duam të parandalojmë shkatërrimin e vlerave 
të cilat me mund e sakrifica të shumta i kemi ndërtuar dhe i kemi përparuar. 



Pa dyshim, është emri i dr. Ibrahim Rugovës që na frymëzon dhe na jep guxim që edhe në këto kohë 
të qëndrojmë dhe të mos thyhemi, sepse vet dr. Rugova ka qëndruar e ka duruar shumë, në kohëra të pista 
duke i tejkaluar rreziqet e mëdha. 

 
Është emri i tij që na jep forcë, dhe na ka edukuar Durimin si shkollë, e bashkë me te na ka brumosur 

me guxim e dije për t’u përballur me të këqijat.  
 
Andaj nga kjo Akademi ju bëjë thirrje për një mobilizim masiv, për të punuar edhe ma shumë dhe për 

të rezistuar, pasi gjatë këtij viti priten ndryshime rrënjësore në skemën politike në Kosovë dhe po 
shpresojmë se edhe elita atdhetare dhe Rugoviste brenda LDK-së, do të del nga letargjia, për të rilindur, për 
tu ringjallur nga kjo vdekje klinike që e ka pllakosur LDK-në dhe elektoratin e saj. 

 
Një mobilizim i gjithanshëm, është mbase i domosdoshëm, prandaj na duhet që edhe kësaj radhe 

Degën e LDK-së në Zvicër, në të cilën sot shpreson Kosova, ma shumë se kurrë ta mobilizojmë, pasi 
Kosova edhe kësaj radhe ka nevojë për ne më shumë se sa ne për të. 

 
Me këtë rast duhet ta falënderojmë Zotin që në qiellin e Kosovës e dërgoi dr. Rugovën, tashmë shpirti 

i tij nga lart po frymëzon gjeneratat e reja të cilat me vlerat e tyre, me dijet e tyre, me dinjitetin e tyre do të 
përfaqësojnë Rugovizmin e vërtetë, Rugovizmin, në kuptimin ma të mirë të kësaj fjale, të këtij nocioni, të 
kësaj filozofie dhe të veprimit pragmatik ashtu siç e kishte dhe bënte vet dr. Ibrahim Rugova. 

 
Zoti e bekoftë Ibrahim Rugovën! 

Zoti e bekoftë Kosovën dhe popullin e saj! 

Zoti e bekoftë edhe diasporën tonë e cila bëri shumë për Kosovën! 

Lavdi punës dhe veprës së tij!... 

 
Faleminderit! 
Sursee, 24.01.2016. 
Shefqet Dibrani 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Z.Qamil Çekaj, recitoj poezin nga  
 Faruk Tasholli 
Letër Ibrahim Rugovës 
Unë nuk të vij te varri, Ibrahim 
As për ditëlindje as për ditëvdekje – hiq, 
Nuk dua ta zbeh të bukurin kujtim  
Kur taversave të Prishtinës, rrinim si miq. 
Te varri yt vijnë sa për pozë 
Politikanë poltronë të kohës së re, 
Intrigantë të shkathtë me kravata rozë 
Që veten e shohin si yje mbi re. 
Vijnë edhe ata që të shanë me afsh 
Injorantë kokëbosh, kameleonë pa fytyrë, 
Vijnë ata që me djallin hanë bashkë – 
Veç në pushtet të vijnë me çdo mënyrë. 
Unë nuk të vij te varri, Ibrahim 
Si thonë gazetat, të bëj homazh, 



Ma kanë zënë udhën figurat shqim 
Që urrejtjen për ty e kishin tatuazh. 
Kur i shoh para kamerave te varri yt 
Me qëndrim gatitu kokoroshë të krekosur, 
Them me vete, sa kanë respekt, këta konvertitë - 
Si Bogdanin turqit të kishin zhvarrosur. 

 
Shkrimi nga Nazmi Peci 

 
       Nazmi Peci 
       LDK-së DEGA NE ZVICER 

AKADEMI PERKUJTIMORE ME RASTIN E DHJETEVJETORIT TE 
LARGIMIT FIZIKE NGA KJO BOTE E DR. RUGOVES 

Te shkruajsh per Studiusin e Pedagogun, Filozofin, Vizionarin dhe prijesin e pavaresise, Presidentin 
Historik te Kosoves Dr. Ibrahim Rugova nuk eshte pune e lehte dhe pa pergjegjesi, sepse i tille madheshtor 
e i urte, largpames e i sinqerte   ishte vetem ai , nuk e kishte e nuk  do ta kete per nji kohe te gjate shoqin. 
Lirisht mund te thuhet se Kombi i yne ishte me fat qe ne kohen kur atij i kanosej rreziku per te u zhbere, ne 
krye te Levizjese politike te quatur LDK erdhi Dr Ibrahim Rugova i cili revolten popullore, qe nuk na 
mungoi asnjihere gjate historise, diti te e orientoi drejte dhe te njejten te e shendrroi ne levizje politike 
gjithekombetare ne staza te gjata, rezultat e se ciles eshte pavaresia e Kosoves dhe demokratizimi i 
pergjitheshem kombetare. 
Si kryetar i lidhjese se shkrimtareve te Kosoves dhe njohes i mire i te kaluares sone, per here te pare ne 
kongresine e shkrimtareve te Novi Sadit ne menyre te hapure e te argumentuar shkencore iu kundervu 
politikese hegjemonisto shoviniste antishqipetare serbe e cila politike perveqe organeve shteterore serbe 
udhehiqej edhe nga shkenca dhe intelektualet serb. Kjo kundervenje e argumentuar e  publike politikese 
shoviniste serbe ishte lajmetari i pare shpresedhenes se intelektualet e kosoves dhe studimet e tyre per 
kosoven dhe popullin shqipetare  ne betejat e ardheshme me shkencetaret serbe do te triumfojne aqe me 
pare kur dihej se tezat e tyre mbi kosoven dhe shqipetaret i bazonin dhe edhe sot e kesaj dite i bazojne ne 
genjeshtra dhe te paverteta. 



Si studius i aposionuar i te kaluares sone e posaqerishte i periudhese antike te kombit, e mbushur perplote 
me ngjarje krenare por edhe te dhimbeshme dhe tragjike per kombin,  Presidenti Rugova me mjeshtri arriti 
qe ne filozofine e vete prej udheheqesi me besnikerine me te madhe te e eliminoi patriotizmin folklorik, 
glorifikimet dhe vlersimet e njianeshme dhe ne veprimet e veta te udhehiqet nga pragmatizmi real vizion i 
cili i siguroi perkrahje gjithekombetare por jo vetem kombetare. 
Kur ne mbare Europen shembeshin sistemet komuniste dhe ne shume prej ketyre shteteve u zhvilluan edhe  
konflikte te armatosura per pushtetmarrje, Dr Rugova i vetedijshem se nji gje e till mund te ndodhe edhe ne 
shqiperi ku pasojat do te ishin tragjike, ai me sukses ndermjetsoi tek forcat politike shqipetare per kalimin 
pa gjakederdhje te pushtetit komunist monist  si ma i egri ne europe ne sistemin demokratik shume 
partiake. 
Pragmatizmi rugovian arriti qe per nji kohe shume te shkurter te mobilizoi dhe bashkoi rreth programit te 
LDK-se  si levizje gjithekombetare, pothuaj tere popullin shqipetar  i cili gjere atehere ishte i organizuar 
apo me mire me thene i dezorganizuar neper grupe  me ideologji te ndryshme pa ndonji plateforme te 
mirefillte kombetare, te perqare e te bere pike e pese. 
Presidenti Rugova si njohes dhe studius i madhe i te kaluares sone sa krenare po aq edhe tragjike ku 
shpeshehere ne biseda e permendte se pesimet me te mdha pellazgo iliret i kane perjetue nga ngaterrimet 
dhe luftrat fisnore, me mjeshtri te madhe diti qe rebelizmin kombetar kunder pushtuesve te e organizoi ne 
levizje gjithekombtare per liri dhe pavaresi duke i dhene mundesine secilit pa perjashtim, per te kontribuar 
ne kete levizje te quatur LDK. Pikerishte keto njohuri dhe dhuntija e Zotit e bene te posaqem sepse ne 
udhezimet e tija per ne aktivistet ne teren dhe konferencat per shtyp ishin te kjarta, ne nuk kemi njerez per 
te perjashtuar nja levizja e jone, edhe pse ishte i vetedijshem se te gjithe me veprimet e tyre nuk ishin ne 
rruge te duher por keshillonte se te njejtve duhet te u tregohet rruga e drejte pa i perjashtuar. Ai nuk reagoi 
e nuk na lejoi as neve te reagojme ndaj jashteqitjeve nga goja e Rexhep Qoses  e Adem Demaqit e Kupes e 
Hydes e Bukit me Isen dhe kelyshve te tyre me arsyetim se nuk kemi kohe te mirremi me te tillet, vetevetiu 
ata nji dite  do ta shofin edhe vete se e kane tepruar.    
Kjo arritje e vizionit Rugovian per te iu kundervu politikese perqarese shoveno hegjemoniste antishqipetare 
serbe jo qe hasi ne perkrahje te pa rezerve te popullit  shqipetare por i njejti u be me tere qenjen e vete pjese 
e ketij vizioni, pra per here te pare nji udheheqes arriti qe  pragmatizmin real dhe vizionin per pavaresi te e 
perhap dhe mbjell pothuaj tek mbare populli shqipetare. Ketij programi iu bashkangjiten te gjitha shtresat e 
popullit, punetoret e intelektualet policet e puntoret e pushtetit te gjeratehershem, nxenesit e studentet, 
ushtaraket e politikajt, me nji fjale te gjitha shtresat e popullit. Ishte pune e perditeshme me anetarsine dhe 
popullaten e gjere ne ndertimin e institucioneve paralele shteterore dhe  funksionalizimin e tyre me çrast 
me punen e perditshme  ngritej edhe vetedija per shtetin qe tek disa shtresa mungonte e per fate te keq tonin 
po mungon edhe sot e kesaj dite. 
Keto arritje te vizionit Rugovjan ngjallen kurreshtjen dhe interesimin e faktorit nderkombetare me qe rast 
per here te pare u hape nji dritare e vogel per te i pare problemet dhe vuatjet e popullit te kosoves. 
Kete dritare te vogel me politiken e tij te urte, me pagmatizmin real dhe vizionin e kjarte per shtete te 
pavarur te kosoves neutral dhe i barabarte per te gjithe qe jetojne ne te, Dr Rugova jo vetem qe arriti te e 
rrite, por e njejta dritare u shendrrue ne dyer te hapura te kancelarive boterore te cilat tani filluan te mirren 
aktivishte me problemin e pa zgjidhur shqipetar. 
Presidenti Rugova me politiken e tij prej burreshteti arriti qe te i rivendose marrdhanjet miqesore me shtetet 
qe gjithmone ishin mike te shqipetarve por qe me politiken perjashtuese te politikajve shqipetare dhe ate 
izoluese ndaj kuadrove kosovare nga shteti sllav ishin  ndrepre pothuaj tersisht  si me Austrine , 
Gjermanine, Hungarine, Qekine, shtetet Skandinave e posaqerishte me SHBA qe edhe muarren rolin prijese 
ne pavaresimin e Kosoves, bile ne nji bisede pas vizites se zhvilluar ne SHBA ne korrike te vitit 1997 dhe 
interesimit se si kishte kaluar ( Ishte situate ne prage te zgjedhjese perfundimtare) Kryetari u pergjigj ne 
formen simbolike siq e kishte zakone me pak fjale, gjere tani e kemi patur nji daje dhe tani i kemi bere dy 
dhe se me duhet te beje edhe  nji vizit ne Gjermani diku kahe fundi i Gushtit apo fillimi i shtatorit me çka la 
te kupoj se ne kete vizite kishte kaluar shume mire dhe perkrahja e SHBA nuk mungonte por duhej edhe 
ajo gjermane si superfuqi ekonomike qe ishte. 
Politika pragmatike e Dr. Rugoves arriti qe te i hape dyerte pothuaj te mbyllura plotesishte per kosovaret te 
shtetit Franqez, Rumun, Italian e Spanjoll e posaqerishte perkrahja erdhi edhe nga selija e shenjte Vatikani, 
pra Rugova dhe politika e tij prej nji prijesi te urte e pragmatike me vizion te kjarte e real hasen ne 
perkrahje te madhe pothuaj nga te gjitha shtetet relevante te botes me çka edhe u vertetue edhe me 
intervenimin e NATO-s ndaj forcave militare e paramilitare serbe ne kosove. 



Dyert qe i hapi Dr Rugova dhe kultivimi i mardhanieve te mira miqesore me shtetet mike benen qe kosova 
te arrij lirine dhe pavaresine me me pake gjakederdhje ne krahasim me gadishmerine barbare dhe  energjite 
negative antishqipetare te pushtuesve sllav. 
Dr Rugova nuk ishte vetem pacifist e prites i pakufi si qe disa tentojne te e njollosine, ai ishte strateg dhe 
vizionar madheshtor dhe ne programin e LDK-se per liri dhe pavaresi nuk mungonte si mjet i fundit edhe  
vetembrojtja perkatesisht lufta e armatosur. Per kete qellim qyshe ne fillim te te 90- tave u derguan edhe 
grupet e para per te u pregaditur ushtarakishte ne shtetin ame ne mesin e te cileve bente pjese edhe tani 
komandanti legjendare Adem Jashari. Rugova  ne bashkepunim te ngushte me miqet tane kurre nuk u 
leshue ne veprime avantureske qe u munduan te ia pregadisin bile edhe me kercnime te ndyshme qyshe ne 
luften e Kroacise disa avanturier shqipefoles qe edhe sot e kesaj dite vazhdojne te llomotisine kunder tij. 
Vizioni  largepames, urtesija, mesimet dhe udhezimet e tija pragmatike per shtetin dhe vetedijen shteterore  
edhe sot dhjete vite pas largimit fizik te tij jane shume aktuale dhe ne vend se te veprohet per shtetin si qe 
veproi Presidenti historik i kosoves i madhi Dr Rugova pasuesit e tij dhe pushtetaret e sotit ne kosove sa 
here te u vijne punet ngushte thirren dhe rrefehen ne emrine dhe vepren  e tij por veprojne krejtishte te 
kunderten e amanetit te tij duke qite ne sprove edhe vete egzistimin e shtetit te kosoves. 
Zoti pa medyshje ne boten e ameshueshme e ka bekuar Dr Rugoven ndersa neve na mbete kujtimi i 
perjetshem per prijesin te madhin President Ibrahim Rugova. 
Lavdi punes dhe veprave te tij. 
Surse, me 24 Janar 2016 
 
 

FJALA E RASTIT NË AKADEMINË KUSHTUAR DR. RUGOVËS 
Shkruan: Zize PEPSHI 

 
Sa herë vjen 21 Janari, ne jemi të mbushur me emocione të fuqishme, emocione të një dite të ftohtë 

janari, kur pushoj së rrahuri zemra e një vizionari, burrë shteti dhe presidenti të madh, i cili krijoi vizionin, 
hartoj strategjinë, dhe e solli Kosovën dhe popullin shqiptar me një gjenialitet të paimagjinueshëm drejt 
lirisë dhe pavarësisë së saj. 



Atë dite të ftohtë janari të vitit 2006, pas lajmit të trishtueshëm, u mbushën rrugët e Kosovës, me 
lumenj njerëzish, të cilët vërshuan drejt hollit të kuvendit të Kosovës në Prishtinë, për të shprehur dhimbjen 
dhe pikëllimin e pashoq për presidentin e tyre të dashur Ibrahim Rugova. Atë ditë u pa sesa i madh kishte 
qenë ai. Atë ditë Kosova mbajti një referendum për ta shprehur dhimbjen, pikëllimin, por edhe admirimin 
dhe përkrahjen për njeriun e madh të Kosovës dhe vizionin e tij. 

Ky ishte një pikëllim i përmasave kombëtarë, një dhimbje e paparë deri më tash, një dhimbje për atë 
që i kishte udhëhequr me përkushtim të pashoq, me modesti, thjeshtësi, por me Vizion të qartë në mënyrë 
të pabesueshme. 

Presidenti Rugova ishte modest dhe i thjesht, i kuptueshëm dhe i qartë për te gjithë. Sepse, njerëzit e 
mëdhenj dhe gjërat e mëdha janë të thjeshta, të qarta dhe të kuptueshme. 

Në vitin 1989 ai themeloj Lëvizjen e madhe politike, e cila deri në momentin e vdekjes se tij, luajti 
rrol vendimtar në realizimin e vizionit të tij dhe aspiratës sonë të madhe  për Liri dhe Pavarësi. Ai krijoj 
mekanizmin, ai gjeti rrugën , ai gjeti përkrahjen e madhe kombëtare e ndërkombëtare dhe e solli Kosovën  
deri te akti i madh i Pavarësisë së saj. 

Themelimi i partisë e cila i mori tiparet e një Lëvizje të madhe  e të fuqishme politike, themelimi i 
institucioneve shtetërore të shtetit të Kosovës, sensibilizimi i opinionit ndërkombëtar dhe gjetja e 
përkrahjes  së shteteve  të fuqishme të botës, investimi ushtarak i NATO-s, protektorati ndërkombëtar dhe 
shpallja e Pavarësisë, ishin Vizion i tij, i cili u realizua qind për qind. Kjo nuk kishte ngjarë askund, kjo 
ishte një dije dhe vizion origjinal. 

Rugova ishte dhe mbeti i madh në vizionin, strategjinë dhe thjeshtësinë e tij. Asnjëherë nuk do të 
mund ta nderojmë sa duhet veprën e tij të madhe. 

Përmes këtij tubimi i përkujtojmë të gjitha figurat e mëdha  të kombit, duke filluar nga Skënderbeu, 
Isa Buletini, vëllezërit Jusuf e Bardhosh Gërvalla, Kadri Zeka, Tahir Zemaj, dhe shumë dëshmorë  dhe 
heronj të kombit që vdiqën  gjatë janareve të historisë të mbushur me gjak e heroizma. Janari na përkujton 
masakrën e Reçakut dhe shumë masakra të tjera, që na përkujton sakrificën e madhe të popullit shqiptar. 

Në këtë Akademi shprehim respektin dhe vlerësimin e madh në mënyrë modeste veprën e Dr. I. 
Rugovës, këtij strategu dhe njeriu të madh të Kosovës dhe gjithë te rënëve në Janaret e ftohta te historisë 
tonë. 
Sursee, 24 janar 2016 

 
 
Z.Qamil Çekaj, recitoj poezin  shkruar nga  
Qun Lajçi 
TI URTAKU I UKË RUGOVËS 
/ Ibrahim Rugovës / 
Sa bukur të rrika hirësia jote n'bronz 
Thua së mbi supe ke varur kodër e fushë 
Ti urtaku i butë i Ukë Rugovës 
Mëkat që s'mund të flasësh e t'thuash: 
"Kush ik nga populli ka ikur nga atdheu e zoti! 
Lirinë e ka përbuzë! 
Shumë herë na ndrydhën e na shtrydhën 
Por s'ikëm nga shalli as nga plisi 
Qendruam mes qiellit e tokës 
Rrënjët n'dhe na i breu urithi 
Degët na i thyen shtërgatat,por prap pipa nxorri lisi" 
Mëkat që u kollite e t'u këput rrëfimi. 
Tani përjetsisht pusho, mos pyet se ç'bëhet këndej! 
Këtu mirë po shitët lëkura. 
Atdheu mirën po 
grimcohet. 
Liria matet me ura! 
Ty t'kemi harruar që moti! 
T'kujtojmë vetëm kur druajm nga djajt, apo zoti! 



E Ti ece gacave e gjëmbave për Ne 
U the jemi Dardan edhe kur ta mbyllën gojën 
Edhe kur t'than së Ti s'ke Zot as Fe 
Edhe kur deshtën të t'varrosin për së gjalli, 
Ti vetëm buzëqeshe 
e shallin n'qafë e vare. 
Unë s'iki nga atdheu i robëruar, the 
Së më mallkon Uka, Meshari e Lahuta! 
Dhe u shkrumove për ne! 
E Ne burrërisht të dëshpëruam! 
Andaj mos pyet se ç'bëhet këndej! 
Këtu dhëmbja e mallkimi po ecin mirë trotuarëve 
Në çdo skutë takon mjerimin 
Sa keq kur krimbat e arës tënde të hanë, tha dikush 
E jeton më shpresën së afër s'e ke varrimin! 
E Ti n'qafë na mbajte, e kurrë s'na hoqe 
Së dhëmbja s'tu hoq për Ne e Dardaninë! 
Emrin e kemi the nga fjala dardhë 
Dhe drejt lirisë gacave ece prore 
Ti sugari i Rugovës më shalla t'bardhë 
President i përjetshem që kokëlartë rri n'shtatore. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Hajdar Sadrija 

 
DR. IBRAHIM RUGOVA ISHTE ARKITEKTI I PAVARËSISË SË KOSOVËS 

Nga Hajdar Sadrija  

U mbushën plot dhjetë vite që kur u nda nga ne, dr. Ibrahim Rugova njëri ndër personalitetet më të 
mëdha në historinë e re të Kosovës. Vdekja e dr. Rugovës ishte një humbje shumë e madhe për të gjithë ne, 



veçanërisht për Kosovën e këtyre viteve. Mungesa e dr. Ibrahim Rugovës viteve të fundit është ndjerë ma shumë 
se kurrë më parë.   

Edhe sot e kësaj dite i kam të freskëta kujtimet për takimet që i pata me të, i kujtojë dhe i ruaj me 
nostalgji.  

Në vitet e 90-ta. edhe për mua dr. Ibrahim Rugova nuk ishte një emër i panjohur, më kujtohet se në 
vitin 1989 bashkë me disa kolegë i patëm blerë disa mjete teknike të cilat për kohën kishin një vlerë të 
veçantë, të cilat i patëm dërguar në Shoqatën e Shkrimtarëve të Kosovës, në kohën kur kryetar i saj ishte dr. 
Ibrahim Rugova. Ai, me një letër, na falënderoi shumë për atë ndihmë modeste.  

Dr. Ibrahim Rugovën për herë të parë e takova në Lozanë, në vjeshtën e vitit 1990. Më la përshtypje të 
paharruar, ishte një personalitet i qetë dhe i kujdesshëm në fjalim, në diskutim dhe në përgjigje. Jo vetëm tek 
unë, por te të gjithë pjesëmarrësit ka lënë përshtypje të rralla. Që nga ajo ditë, dr. Ibrahim Rugova, hyri 
thellë në zemrën time dhe të të gjithë aktivistëve që ishin në atë takim.  

Më vonë, takimet e mia me presidentin Rugova u bën të zakonshme, dhe ishin të shpeshta, qoftë në 
Zvicër, qoftë në Gjermani. Por, dihet se presidenti Rugova kur shkonte në vizitat jashtë Kosovës, 
vazhdimisht kalonte nëpër Zvicër. Është fjala kur udhëtonte për në Amerikë, udhëtime këto që kanë qenë të 
shpeshta, ai vazhdimisht ndalonte një natë këtu në Zvicër. Ishin këto arsye pse them se takimet e mia ishin 
të shpeshta, prandaj pata fatin ta pres dhe përcjell në dhjetëra vizita të tij për vende të tjera, sa herë që 
kalonte nëpër Zvicër. Por nuk kanë qenë të pakta as udhëtimet e tij drejt në Zvicër. Çdo takim ishte më 
interesant se tjetri, dhe për çdo herë linte përshtypje edhe më të madhe.  

Vështirë është t’i përshkruaj të gjitha takimet që kam pasur me dr. Ibrahim Rugovën. Por, në këtë letër 
përkujtimesh, do t’i ndaj vetëm disa raste që më kanë lënë mbresa shumë të mëdha.  

Isha me presidentin Rugova në Bernë kur u takuan me Flavio Kotin, atëherë ministër i jashtëm i 
Zvicrës, kurse pas takimit presidenti Rugova më tha se Koti e çmoi lartë punën dhe angazhimin e LDK-së 
në Zvicër dhe i kishte thënë se LDK-ja ka treguar një frymë të re dhe demokratike, kurse organizimi i saj 
në Zvicër është një shembull i mirë, se si këta njerëz i respektojnë ligjet e Zvicrës, prandaj ju bëj 
komplimente për angazhimin e madh që po bëni për të ndihmuar Kosovën.  

Presidenti Rugova  ka vizuar shpesh Zvicrën, dhe sa herë që ka ardhur e vizitonte edhe Degën e LDK-së, 
sa që njëherë kur erdhi në zyrat e LDK-së që i ishin në Bernë, ai u fascinua duke na u drejtuar me këto fjalë: 
“Ja pra kjo është ambasada e jonë dhe vetëm vazhdoni se një ditë kjo zyrë do të shndërrohet në ambasadë 

të vërtetë”. 
Presidenti dëshironte të shëtiste për t’u çlodhur, pasi dihet se ishte shumë i ngarkuar. Një herë i propozova 

të shkonim në qytetin e Murtenit, atje te liqeni ku mund të pushonte më mirë. Me gjithë qejf më ktheu 
përgjigjen, sepse mua më mungon natyra, tha ai.  

Dr. Rugovën bashkë me delegacionin e tij, i shoqërova unë bashkë me Isa Dërmakun dhe atje kemi kaluar 
një ditë të mrekullueshme.  

Kam vërejtur se dr. Rugova sa herë vinte në Bernë, dëshironte ta vizitonte “Parkun e trëndafilave”, 
prandaj sa herë ka ardhur, të paktën një orë, ia ka kushtuar atij parku. 

Një herë ishte ulur pranë një fontane, dhe kishte rënë në mendime, me ngadalë iu afrova, doja të mos 
ia trazojë ato mendime dhe kur më pa, si me shaka i thashë: “President, leni me një anë ato mendime, sepse 
keni nevojë të qetësoheni”! Eh Hajdar, m`u përgjigj, unë po i lë, por ato nuk po më lënë mua të qetë. Kemi 
shumë punë për të bërë, për një çikëz mbajti kokën në mes duarve, pasi u qetësua më tha me atë 
optimizmin e tij: “Do t’ia dalim edhe kësaj çështjeje, sigurisht!”.  

Ishte kuvendi i punës së Degës së LDK-së në Zvicër dhe për fat të mirë dr. Ibrahim Rugova qëlloi në 
një takim zyrtar në Zvicër. Pasi u njoftua për kuvendin e Degës, ai pranoi me kënaqësi të merrte pjesë. Ishte 
nderë për kuvendin dhe delegatët, sepse shumica e aktivistëve nuk kishin pasur rastin ta takonin dr. 
Rugovën. Ishte kuvendi më i përgatitur që kishte bërë Dega e LDK-së ndonjëherë. Ishin të ftuar edhe 
mysafirë zviceranë, në mesin e të cilëve dr. Rene Rido, parlamentar zviceran dhe sekretar gjeneral i 
Komisionit Shtetëror për të Huaj (EKA).  

Pjesëmarrja dhe fjala e presidentit u përcoll me duartrokitje frenetike dhe ishte një kënaqësi e rrallë, 
veçmas kjo u pa tek delegatët, pasi në mesin e tyre ishte presidenti i Kosovës, dr. Ibrahim Rugova.  

Më kujtohet se në fjalën e tij, dr. Rene Rido, falënderoi Degën e LDK-së në Zvicër, dhe posaçërisht 
tregoi një respekt të veçantë, dhe shprehi kënaqësinë e tij që pat fatin ta njihte për së afërmi presidentin 
Ibrahim Rugova.  

Pas kuvendit e kam pyetur dr. Ridon, për përshtypjet e tij rreth presidentit Rugova? Ai u përgjigj: 
“Rugova, ka një kulturë të lartë politike, ai ka një filozofi politike për t’u admiruar, niveli intelektual dhe 

gjuha e komunikimit që ka, i detyron të gjithë ta respektojnë”. 



Një moment tjetër i paharruar do të mbetet takimi ynë me të kur presidenti Rugova po kthehej nga një 
vizitë zyrtare në Amerikë, në të cilën kishte pasur një takim me presidentin Klinton. Posa doli nga aeroporti 
më përqafoi, dhe mjaft i gëzuar m`u drejtua: “Do ta fitojmë Kosovën!”, atë fjali e përsëriti disa herë, ishte 
krejt tjetër njeri! Në darkë na tha: “Sonte vetëm do qeshim, mos më flisni për probleme?!” Në të vërtetë as 
ne nuk folëm për probleme, por mbaj mend se ajo natë, ishte hera e parë që pash presidentin Rugova të 
gëzuar dhe tepër të lumtur! 

Pos takimeve të shumta jashtë dhe në Zvicër, dr. Rugovën pata rastin ta takoja edhe në rezidencën e tij 
në Prishtinë. Vazhdimisht më ka pritur mirë dhe ngrohtësisht dhe vazhdimisht më dëshironte mirëseardhje 
në Kosovën e lirë!.., dhe vazhdimisht më përsëriste refrenin se “nuk na shkoi mundi kot”, e tani pas kaq e 
kaq vitesh po vjen në Kosovën e lirë, në vendlindjen tënde!  

Presidenti Rugova, si askush tjetër, të çmonte dhe të mbante afër, ai të jepte vullnet për punë dhe 
angazhime, se mbase ishte vetë profeti, kjo s’ka dyshim!...  

Padyshim ishte presidenti Rugova arkitekti i pavarësisë së Kosovës! Ai, tërë jetën e vetë ia kushtoi 
Kosovës dhe ishte në shërbim të popullit të saj. Gjithnjë ka ruajtur unitetin kombëtar e posaçërisht ai i ka 
frenuar përçarjet brenda LDK-së. Mirëpo shprest tona se vepra e tij, do të shërbejë si udhërrëfim, drejt 
zhvillimit ekonomik dhe prosperitetit shoqëror, për një shtet demokratik dhe për lirinë e fjalës publike, 
sikur kanë stagnuar.  

I rëndë ishte viti i parë pa Presidentin Rugova! Por, këto dhjetë vjet na u benë skëterrë, megjithatë ne 
bijtë Tuaj që na le në LDK, këtë përmbytje dhe këtë degradim do ta kthejmi në paqe dhe në prosperitet.  

Vetëm duke e çmuar lart veprën dhe përkushtimin e dr. Ibrahim Rugovës, LDK-ja dhe Kosova do të 
demokratizohet,  zhvillohet dhe ndërtohet! 

 
Lavdi veprës së dr. Ibrahim Rugovës,  

I lehtë i qoftë dheu i Kosovës,  

Paqja dhe lavdia qofshin me të!...  

Sursee, 24 janar 2007. 

Hajdar Sadrija  
 


