
Intervistë me kryetarin e Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e 
Luginës së Preshevës me seli  në Preshevë z. Xhemaledin Salihu 
 
Nacionali: Na thuani kur u themelua Shoqata e Trashëgimisë Kulturore, iniciativa, 
arsyeja çka ju shtyri ta themeloni? 

  Xhemaledin Salihu 
 
Përgjigja : Duke patur parasysh proceset e demokratizimit në shumë vende të Europës 
Perëndimore, çthurrjen e ish-Jugosllavisë, gjendjen e veshtirë të kulturës shqiptare në 
Luginë të Preshevës, sidomos gjendjen jashtëzakonisht të vështirë të Trashëgimisë dhe 
krijimtarisë kulturore shqiptare në Luginë të Preshevës, duke patur parasysh rëndësinë e 
madhe e të pazëvendesueshme të kulturës materiale  e shpirtërore për 
mireqenien  kombëtare e civilizuese të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, idenë e 
entuziastit Hasan Emërllahu, e përkrahu një grup entuziastësh, punonjësish të kulturës, 
dashamirë të kulturës shqiptare në Preshevë dhe Bujanoc  dhe ia mësyan nismës për 
themelimin e Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore, me të vetmin qëllim të 
identifikimit, hulumtimit, evidentimit, kultuvimit, mbrojtjes dhe ruajtjes të trashëgimise 
kulturore e natyrore, si dhe kultivimit e zhvillimit të krijimtarisë kulturore. 
Për fillim u formua Këshilli Nismëtar, i cili u takua disa here. Për fillim pati propozime të 
ndryshme dhe qendronte pezull dilema  lidhur me emrin e Shoqatës. Më në fund Këshilli 
Nismëtar mori qëndrim që të themelohet Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari 
Kulturore me seli në Preshevë, me shtrirje në komunat : Preshevë, Bujanoc dhe 
Medvegjë. 
Kështu, më 16 tetor 2010, në Kuvendin Themelues, u themelua SHOQATA PËR 
TRASHËGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE E LUGINËS SË PRESHEVËS ME 
SELI NË PRESHEVË/SHTKK/, kryetar i saj  u zgjodh Xhemaledin Salihu, nënkryetar 
Xhahit Ramadani e Ismet Bajrami, ndërsa sekretar u zgjodh Feti Shaipi. 



 
Pamje nga Kuvendi Themelues i SHTKK 
 
 
Në mesin e anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe anëtarëve të Shoqatës për Trashëgimi 
kemi doktorë dhe magjistra shkencash, profesorë nga lëmia e biologjisë, gjeografisë, 
gjuhës, historisë e lëmive të tjera.  
Roli i Shoqatës për Trashëgimi është i shumëfishtë :  kulturor, historik, por edhe 
kombëtar, sepse do ta identifikojë, evidentojë, hulumtojë, regjistrojë, mbrojë, ruajë 
trashëgiminë natyrore dhe atë kulturore të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës. 
 
 
 
 
Nacionali: Sa anëtarë ka Shoqata e juaj? 
 
Përgjigja : Në Kuvendin themelues të Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijmtari Kulturore 
morën pjesë afro 150 pjesëmarrës nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja dhe po at ditë 
shumë pjesëmarrës nënshkruan deklaratën për anëtarsim në Shoqatë, afro 70 pjesëmarrës. 
Ky numër dita-ditës shtohet dhe rritet numri i anëtarëve të Shoqatës. Nuk po i llogarisim 
aktivistët volonterë gjatë aktivteteve tona dhe veprimtarisë të Shoqatës. 
Të themi se anëtar i Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore mund të bëhen të 
gjithë ata që deklarojnë se pranojnë Statutin dhe Qëllimet themelore të Shoqatës dhe 
nënshkruajnë deklaratën për anëtarsim. 
Shoqata nuk ka ngjyrim politik dhe partiak, është në baza vullnetare dhe është organizatë 
jo qeveritare. 



 
   
Nacionali: Cilat janë objektivat e Shoqatës së Trashëgimisë Kulturore? 
 
Përgjigja : Objektivi kryesor i Shoqatës për Trashëgimi dhe krijimtari Kulturore është 
mbrojtja dhe ruajta e Trashëgimisë kulturore, duke e përfshirë edhe trashëgiminë natyrore 
dhe kultivimin e zhvillimin e krijimtarisë kulturore në Luginë të Preshevës, për komunat : 
Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. 
Veprimtaria e Shoqatës për Trashëgimi dhe krijimtari kulturore është e gjërë, por po 
cekim disa nga to: 
Fushëveprimi i Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore përfshin trashëgiminë 
natyrore, trashëgiminë kulturore : materiale dhe shpirtërore dhe krijimtarinë kulturore. 
Pra, veprimtaritë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore janë : veprimtaria e trashëgimisë 
natyrore, veprimtaria e trashëgimisë arkeologjike, veprimtaria e trashëgimisë ndërtimore-
arkitektonike, veprimtaria muzeale, veprimtaria bibliotekare, veprimtaria arkivale dhe 
veprimtaria shpirtërore, ndërsa veprimtaritë e krijimtarisë kulturore janë: veprimtaria 
shkencore, veprimtaria publicistike, veprimtaria artistike, veprimtaria letrare, veprimtaria 
informative dhe veprimtaria botuese. 
 
Nacionali: Çfarë aktivitete kryeni, na i numëroni disa sosh? 
 
Përgjigja :Që nga themelimi i saj, në tetor të vitit 2010 deri më sot, , Shoqata për 
Trashëgimi pati veprimtari dhe aktivitete të shumta. 
Duke filluar nga organizimi i Ekspozitës “Lugina e Preshevës dhe Trashëgimia e saj” me 
rastin e Ditës së Flamurit, më 28 nëntor 2010, në Shtëpinë e Kulturës në Preshevë. 
Ekspozita me fotografi të vjetra nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja u përgatitë nga 
Grupi i të Rinjëve  “PreshevArt” nga Presheva. Në pjesën e dytë të dhjetorit 2010, 
Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në 
Preshevë mbajti Tribunën shkencore me temë bosht: “Çështja e valles popullore shqiptare 
në Preshevë dhe rrethinë” ku morën pjesë shumë studiues të të gjitha trojeve shqiptare. 
Organizimin e Ekspozitës së Fotografive të Vjetra nga Presheva e Lugina e Preshevës / 
100 fotografi/ e realizuam më 07 mars 2011, Ditën e Mësuesit 
Ekspozitën e organizuam në bashkëpunim me FotoArt të Preshevës dhe autorin e 
fotografive, Dr. Jahi Murati-Staneci. 
Akademi Përkujtimore me rastin e 95 vjetorit të lindjes së profesor Ibrahim Kelmendit u 
organizua mbrëmë më 16 prill 2011,  në sallën e Kuvendit në Preshevë nën patronatin e 
Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore 
Në pjesën e parë të vitit 2011 doli nga shtypi libri me kumtesat e tribunës, i titulluar 
”Çështja e valles popullore shqiptare në Preshevë dhe rrethinë” botim i veçantë i 
Shoqatës së Trashëgimisë dhe Krijimtarisë Kulturore në Preshevë. 
Më 17 shkurt të vitit 2011, Komisioni Zonal dhe Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari 
Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në Preshevë organizoi Tribunën Shkencore : 
“Studimi i mundësive të përafrimit deri në unifikim të plan-programeve dhe teksteve 
mësimore në trojet arbërore dhe në diasporë” 
Në organizim të Komisionit Zonal te Luginës së Preshevës dhe Shoqatës për Trashëgimi, 
6 studiues nga Lugina e Preshevës morën pjesë në Konferencën e Parë Mbarëkombëtare  



në Tiranë me temën: “Studimi i mundësive të përafrimit deri në unifikim të plan-
programeve dhe teksteve mësimore në trojet arbërore dhe në diasporë” 
Më 22 tetor 2011, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë 
organizoi manifestimin kulturor, promovimin e librit të autorit preshevar Sami 
Qerimi:”Koha e ngritjes, e krenarisë dhe e dhimbjes” 
Shoqata për Trashëgimi dhe krijimtari Kulturore në Preshevë, më 24 e 25 dhjetor 2011 
organizoi shumë sukses Tribunën Shkencore : “Dasma shqiptare në Preshevë me rrethinë, 
dikur dhe sot”, ku morën pjesë shumë studiues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe 
Lugina e Preshevës. 
Shoqata për Trashëgimi, vitin 2011 hartoi disa projekte për mbrojtjen dhe ruajtjen e 
objekteve të Trashëgimisë dhe aplikoi në Ministrinë e Kulturës në Beograd. Sipas disa 
informative që kemi nga Ministria, projekte tona janë pritur mirë dhe kanë gjasa të 
kalojnë dhe të financihen nga mjetet e Ministrisë së Kulturës në Beograd. 
Po kështu edhe ndodhi, projekti i Shoqatës për Trashëgimi kulturore : “Trashëgimia  
jonë, punë e jonë-ne e njohim trashëgiminë, pasurinë tone” kaloi në konkursin e 
Ministrisë së Kulturës në Beograd dhe i njëjti do të financohet nga mjetet e kësaj 
Ministrie. 
Shoqata për Trashëgimi do ta vazhdojë veprimtarinë dhe aktivitetet e saja në kultivimin, 
ruajtjen dhe mbrojtjen e Trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Luginë të Preshevës, me 
gjithë vështirësitë e ndryshme, sidomos ato financiare. 
 
  
Nacionali: Dihet se komunarët Shoqatat Joqeveritare i kanë lënë në rrugë pa zyre, na 
thuani ju ku e keni zyren dhe sa i plotëson kushtet ajo? 
 
Përgjigja : Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore, më 5 pril 2011 bëri një  
kerkese për 2 lokale: një lokal për punën dhe veprimtarinë e Shoqatës dhe një  lokal për 
Muzeun komunal. Këshilli komunal e refuzoi këtë kërkesë të Shoqatës, me 
Konluzionin III.nr.031-7  të  11 prill 2011, me arsyetim të shikohen mundesitë më 
vonë.Në mënyrë shumë të kulturuar u refuzua dhe sot jemi pa lokal pune dhe pa lokal të 
Muzeut komunal, ku do të vendoseshin eksponatet e gjetura në Luginë të Preshevës. 
Shoqatës tonë i duhet lokali i punës, sepse veprimtaria e saj është e gjerë dhe me karakter 
kulturor dhe kombëtar. Sigurisht se mjete financiare nuk kemi për të siguruar lokal pune, 
andaj mbetet vetëm mundësia e sigurimit të lokalit nëpërmjet vullnetit të komunës. Kam 
informacione se ka kërkesa edhe nga Shoqatat tjera joqeveritare për lokal pune e 
veprimtarie, mirëpo për to nuk kujdeset kush, as komuna, pos për ato të vijës partiake dhe 
politike. 
 
Nacionali: Çfarë mendoni për kulturën në Luginën e Preshevës sa përkrahet ajo? 
 
Përgjigja : Kultura dhe Shoqatat kulturore fortë pak përkrahen nga qeverisjet lokale, 
sidomos nga ajo në Preshevë. Ka stagnim tw veprimtarive kulturore në Preshevë.Po e 
ilustrojë me këtë thënje : ”NE NUK E KUPTOJMË SE KA POPUJ QË JANË 
ZHDUKUR NGA KY RRUZULL TOKËSOR DHE JO PSE S’KANË PASUR 
POLITIKANË TË MIRË, POR SEPSE KANË QENË MOSPËRFILLËS NDAJ 
KULTURËS SË VET” 



 
Nacionali: Po ju si Shoqatë sa përkraheni materialisht nga resori për kulturë i Kuvendit 
Komunal? 
Përgjigja : Shoqata për Trashëgimi, pos vitit 2010 dhe mjetet që iu ndanë nga buxheti 
komunal i Preshevës për Tribunën Shkencore :”Çështja e valles shqiptare në Preshevë me 
rrethinë” dhe për  aktivitetet e Komisionit Zonal për tekstet dhe planprogramet asnjëherë 
më nuk u përkrah financiarisht nga buxheti komunal. 
Kërkesa e Shoqatës nr.4. e 6 prillit 2011, shuma e kërkuar 100.000 dinarë u refuzua nga 
Këshilli komunal i Preshevës.. 
Kërkesa nr.8 e 13 shtatorit 2011, në emër të Komisionit Zonal nuk u refuzua dhe me 
Aktvendimi III. Nr.400-132 të dt. 12 gusht 2011, Këshilli komunal ndan mjete financiare 
në shumë prej 50.000  për mbulimin  e harxhimeve financiare,  për pjesëmarrjen e 6 
kandidatëve në Konferencën Mbarëkombëtare Shkencore që u mbajtë  në Tiranë. 
Kërkesa nr.12 e dt.10.10. 2011 për vitin 2012, me gjithë programin e vitit 2012 si shtesë e 
kërkesës, shuma e kërkuar  prej 100.000 dinarëve u refuzua me Konkluzionin III.nr.400-
140 , të Këshilli komunal të Preshevës, me arsyetim mungesë të mjeteve të parapara me 
buxhet. 
Kërkesa nr.13 e dt. 11.10.2011 për lokal të Muzeut komunal u refuzua nga Këshilli 
komunal i Preshevës. 
Kërkesa nr.14 e dt. 25. 10 2011, pa shumë të caktuar u refuzua nga Këshilli komunal i 
Preshevës.  
Kërkesa nr. 15, e dt. 25. 10.2011 për mjete financiare, për Tribunën Shkencore:”Dasma 
shqiptare në Preshevë me rrëthinë, dikur dhe sot”, edhepse biseduam me nënkryetarët e 
komunës dhe Kuvendit komunal të Preshevës dhe disa anëtarë të Këshillit komunal, të 
cilët i premtuan Shoqatës përkrahje, prap përgjigja pasoi negative. 
Konkluzioni III.nr.400-147 refuzohet kërkesa e SHTKK për Tribunën Shkencore me 
arsyetim se nuk ka mjete të mjaftueshme.  
Kërkesa nr.18 e dt. 03.11.2011 për mjete për vitin 2012, në shumë 250.000 dinarëve, me 
Programin e punës për vitin 2012 u refuzua me Konkluzionin III.nr.400-152, në mungesë 
të mjeteve financiare në buxhet. 
Shoqata për Trashëgimi nuk u planifikua me mjete për vitin 2012, me ç’vështirësohet 
puna dhe veprimtaria e saj. Ndoshta edhe rrezikohet edhe ekzistimi i saj i mëtutjeshëm. 
Konkludojmë se Këshilli komunal dhe kryetari i komunës së Preshevës, përkundër 
debateve të disa këshilltarëve komunalë, në favor të financimit të Shoqatës për vitin 
2012, injoruan kërkesat e Shoqatës për Trashëgimi dhe Shoqatës nuk i përfillen arsyetë e 
shëndosha dhe argumentet e shumta për ta financuar veprimtarinë kulturore e kombëtare 
të saj, por në financimin e shoqatave joqeveritare u udhëhoqën dhe aplikuan arsye dhe 
argumente të natyrës politike dhe partiake. 
 
Nacionali: Ju si Shoqatë keni shtrirje edhe në Bujanoc, na thuani sa jeni të kënaqur me 
punën e tyre? 
 
Përgjigja : Shoqata për Trashëgimi dhe krijimtari Kulturore ka shtrirje në tërë Luginën e 
Preshevës, përfshin komunën e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Mirëpo pos 
përkrahjes së disa individëve, pushteti lokal në Preshevë, sidomos ai në Bujanoc nuk 
tregoi kurrfarë përkrahje të Shoqatës. Puna e disa individëve në Shoqatë kënaq dhe është 



në rrjedhë të programit të Punës së Shoqatës, mirëpo bash ata që janë të zgjedhur dhe të 
thirrur të punojnë për Shoqatën i mungon aktiviteti i bollshëm dhe përkrahja e Shoqatës 
në aktivitetet e saja. 
Nacionali: Na thuani sa është në gjendje Shoqata e juaj ti mbroj objektet e trashëgimisë 
kulturore, kur dihet mirëfilli se disa shtëpi apo objekte të vjetra po rrënohen dhe po 
zëvendësohen me të reja? 
 
Përgjigja : Për të mos ndodhur rrezikimi, por edhe çfarrosja e objekteve dhe vlerave të 
Trashëgimisë kulturore dhe natyrore, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore ka 
marrë për detyrë që në të ardhmenë t’i kryejë këto punë, lidhur me Trashëgiminë në 
komunën e Preshevës : të bëjë identifikimin dhe evidentimin e objekteve dhe gjësendeve 
të Trashëgimisë, të hartojë Listën-Regjistrin e Trashëgimisë të digjitalizuar, sëbashku me 
datobazën, të bëjë propozimin e objekteve dhe gjësendeve kulturore dhe natyrore që 
duhet të hyjnë në listën e monumenteve kulturore të Entit për mbrojtjen e monumenteve 
kulturore në Nish dhe Listën e monumenteve kulturore nën mbrojtjen apo përkujdesjen e 
Kuvendit komunal, të propozojë hapjen e një Arkivi dhe Muzeu komunal, ku do të ruhen 
materialet arkivore i Luginës së Preshevës dhe eksponatet e Trashëgimisë dhe të hartohet 
Harta e vlerave të Trashëgimisë kulturore dhe natyrore.  
 
Nacionali: Po Kalaja e Preshevës si qendër kulturore dita ditës po rrënohet, mandej 
shpellat etj., etj., sa jeni në gjendje të punoni në këtë drejtim për ruajtjen dhe konzervimin 
e tyre, dhe sa keni qenë aktiv në këtë drejtim për ruajtjen e tyre dhe mos lejimin e prishjes 
së shtëpive të vjetra, pasiqë brenda Shoqatës keni edhe intelektualë të profileve të 
ndryshme? 
Përgjigja : Po Kalaja e Preshevës dhe objektet të tjera të Trashëgimisë rrezikohen dita 
ditës nga natyra, por edhe nga dora e njeriut. Kalaja e Preshevës është një kompleks i 
gjërë arkeologjik, arkitektonik, andaj edhe kërkon një përkujdesje të madhe të Shoqatës, 
por edhe të Institucioneve që merren me mbrojtjen dhe ruajtjen e Trashëgimisë dhe të 
vlerave kulturore. 
Shoqata ka hartuar një projekt për mbrojtjen dhe ruajtjen e Trashëgimisë kulturore dhe 
natyrore në Luginë të Preshevës.Projekti planifikon identifikimin dhe evidentimi e 
Trashëgimisë, hartimin e listës-regjistrimin e Trashëgimisë, propozimin e objektev të 
Trashëgimisë që duhet të mbrohen nga Enti për mbrojtjen e monumenteve kulturore në 
Nish dhe atyre që duhet të mbeten nën përkujdesjen e Komunave të Luginës së Preshevës 
dhe hartimin e një harte të Trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Ndërsa detyrat tjera të 
restaurimit, gërmimeve arkeologjike, të Kalasë, të Shpellave e tjerë janë në kompetenca 
të Ministrise se kulturës në Begrad. Shoqata mund të intervenoje vetëm nëse i lejohet me 
shkrim nga kjo Ministri. Edhepse keni të drejtë kur thoni se po se shumë objekte 
trashëgimie shqiptare në Luginë po rrënohen, po prishen edhe nga dora e njeriut, sikur 
Kalaja e Preshevës e tjerë.  
 
Nacionali: Na thuani kur do ta themeloni një muze në kuadër të trashëgimisë kulturore 
për ruajtjen e vlerave të vjetra arkeologjike? 
 
Përgjigja : Nga themelimi i Shoqatës për Trashëgimi kemi një valë kërkesash nga 
qytetarët e komunës tonë për të na dhënë eksponate të mëdha e të vogla të Trashëgimisë 



tonë shumëshekullore, mirëpo në mungesë të një MUZEU komunal, ato nuk mund t’i 
mbledhin në një vend. Në bisedë me kryetarin e komunës së Preshevës, tek i cili në fillim  
hasëm në mirëkuptim, pasoi Kërkesa e Shoqatës nr.13 e dt. 11.10.2011 për lokal të 
Muzeut.  
Përkundër Konkluzionit të Këshillit komunal III.nr.361-5 se do ta ketë parasysh të njëjten 
në të ardhmenë dhe se do të shqyrtohet në Këshillin dhe Kuvendin komunal të Preshevës, 
me sa jam i njoftuar deri më sot asgjë konkrete nuk ka ndërrmarë as Këshilli as Kuvendi 
komunal me trupat e tij juridike e profesionale për realizimin e projektit, hapjen dhe 
themelimin e Muzeut komunal në Preshevë. 
 
Nacionali: Brenda dy vjetëve organizuat dy Tribuna shkencore, madje edhe nxorret në 
dritë librin me kumtesa shkencore të parin të këtij lloji te ne , na thuani sa jeni të 
kënaqur? 
 
Përgjigja : Në pjesën e dytë të tetorit 2010, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari 
Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në Preshevë shpalli konkursin dhe në dhjetor 
mbajti Tribunën Shkencore, në temën bosht : “Çështja e valles popullore shqiptare në 
Preshevë dhe në rrethinë”. 
Në Preshevë dhe në rrethinë mungonte grumbullimi i pasurisë folkloriko-etnografike, 
munguan institucionet e specializuara që do ta gjurmonin, hulumtonin, evidentonin, 
regjistronin e ruanin materialin dhe pasurinë folkloriko-etnografike të kësaj treve, andaj 
edhe lindi nevoja e organizimit të kësaj tribune. 

 
 Pamje nga Tribuna shkencore 2010-drejtuesit e saj 
 



Në Tribunë shkencore me kumtesa u paraqitën : Prof.Dr. Ramazan Bogdani, Xhemaledin 
Salihu, , Dilaver Kryeziu,  Prof. Besim Zekthi,  Zejadin Ismaili, Sami Piraj, Demir 
Krasniqi, Xhahit Ramadani  dhe Sali Rrustemi. 
Në vitin 2011, Shoqata për Trashëgimi botoi një libër me kumtesat e studiuesve të 
tribunës Shkencore : “Çështja e valles popullore shqiptare në preshevë dhe rrethinë” e 
cila u mirëprit shumë mirë nga ardashësit e kësaj lëmie të veçantë.  
Në Preshevë, për dy ditë rresht u mbajtën punimet e sesionit shkencor të Tribunës 
shkencore : “Dasma shqiptare në Preshevë me rrethinë, dikur dhe sot”,  më 24 e 25 
dhjetor 2011, në sallën e Kuvendit komunal të Preshevës, ku  mbi dasmën shqiptare 
lexuan kumtesa rreth 24 referues vendor dhe mysafirë, studiues nga  gjitha trojet etnike 
shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. 
Në tribunë shkencore morën pjesë:  Prof. Dr. Agron Xhagolli, pastaj Prof.dr. Aleksandar 
Stipceviq, Prof.dr. Gjovalin Shkurtaj -Leonora Shkurtaj, Xhemaledin Salihu, Prof. dr. Ukë 
Xhemaj, Prof.dr.Hamit Xhaferi, Prof.dr.Mustafë Ibrahimi, Prof. Dr. Nebi Dervishi, Dr. 
Hatixhe Ahmedi,  Dilaver Kryeziu, Dr. Nevrije Bislimi – Ismajli, Msc. Mustafë Haziri, 
Av. Agron Isa Gjedia,  Prof.dr. Fatmir Sylejmani, Mr.sc. Hajrullah  Mustafa, Demir 
Krasniqi, MA Ferid Selimi, Hysen Këqiku, Riselda Sejdija, Sami Piraj, Jonuz Fetahaj, 
Amir, Enkel Rexhepi, Prof. Rexhep Abazi dhe Hasan Emërllahu.  
E veçanta e gjithë kësaj, ishte edhe mbrëmja e ditës së parë të Tribunës, kur në mënyrë 
shumë originale u shfaq pjesë nga ceremonitë e dasmës preshevare, në Shtëpinë e 
Kulturës në Preshevë, shoqëruar nga orkestrina popullore dhe grupi i zurleve dhe 
daulleve, përgatitur enkas për pjesëmarrësit e Tribunës dhe publikun preshevar. 
 



 
Pamje nga Tribuna-pjesëmarrësit e Tribunës 
 
Planifikojmë që në vitin 2012 nga kjo tribunë shkencore të botojmë një libër përmledhës 
të kumtesave të studiuesve që morën pjesë në tribunë. 
 
 
 
Nacionali: Për Tribunën Shkencore a patët përkrahje materiale nga komuna? 
 
 
Përgjigja : Tribuna shkencore : “Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe 
sot” nuk u ndihmua me mjete financiare nga buxheti i komunës së Preshevës dhe atij të 
Bujanocit, ndërsa Tribunën e ndihmuan : Gorenje niti tiki company me pronar dhe drejtor 
gjeneral, Fatmir Kadriu, donatori individual z. Vullnet Latifi nga Presheva, drejtor 
gjeneral i Bankës për Biznes në Prishtinë, Këshilli Kombëtar Shqiptar i Luginës së 
Preshevës, Agjensioni turistik “Ditori-Reisen” Raincë të Preshevës me pronar Skender 
Rexhepi, Vlora.comm në Preshevë dhe Agjensioni “Mimoza 93” në Preshevë. 
Më lejoni që me këtë rast t’i falemnderohem të gjithë donatorëve, në emër tim personal 
dhe të Shoqatës për Trashëgimi në Preshevë. 
 
 
 



Nacionali: Planet për vitin 2012? 
 
Përgjigja : Veprimtaria e Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë 
gjatë vitit 2012 do të orientohet në dy drejtime kryesore të veprimtarisë së saj : 
A.Identifikimi, evidentimi dhe regjistrimi i Trashëgimisë kulturore dhe asaj natyrore dhe 
B.Organizimi I aktiviteteve, manifestimeve, aksioneve të krijimtarisë kulturore: krijimtari 
shkencore, krijimtari artistike, krijimtari letrare, krijimtari informative, krijimtari botuese, 
seminare, simpoziume, përvjetorë, Tribuna të ndryshme, promovime e forma të tjera 
veprimtarie, debate mbi arsimin, kulturën dhe informimin në Preshevë, seminar mbi 
bibliotekarinë në Preshevë, Bujanoc e medvegjë, Takimet e Krijuesve Preshevarë me 
Klubin letrar të Preshevës, Koloni artistike në Caravajkë dhe Ekspozitë e fotografive të 
vjetra nga Lugina e Preshevës. 
 
 
 
Nacionali: Porosia e juaj drejtuar lexuesve dhe njerëzve kompetentë të kulturës ? 
Mesazhi im do t’ishte lexoni “Nacionalin” dhe merrni pjesë aktive, ndihmoni moralisht 
dhe me forma materiale punën dhe veprimtarinë e Shoqatës për Trashëgimi dhe 
Krijimtari Kulturore të Luginës së Preshevës me seli në Preshevë. 
Ndërsa apeli im drejtuar Qeverisjeve lokale në Preshevë dhe Bujanoc : ndihmoni punën 
dhe veprimtarinë e Shoqatës me mjete dhe ndihma financiare nga buxhetet e Juaja, sepse 
veprimtaria e Shoqatës nuk është komerciale, fitimprurëse, por është kulturore, 
kombëtare. 
 
 
Preshevë, më 26 mars 2012                                                          Xhemaledin Salihu 
 
 
murat gecaj on 04/04/2012 19:00:40 

 
Te nderuar Xhemaledin e Bilall, 
Pershendetje dhe urime zemre e pergezime per kete interviste, e cila pasqyron 
punen e perkushtuar, atdhetare, kulturore etj. te Shoqates, per te cilen flitet ne kete 
shkrim! Ruaj nder kujtimet me te bukura te jetes, viziten time ne perberje te nje 
grupi pune te Institutit te Integrimit te Kultures Shqiptare, ne Presheve-maj 2012, 
qe e kryesonte Dr. Ibrahim Gashi. Po keshtu, kujtoj ketu edhe takimet tona te 
bukura ne Tirane, ne veprimtarite e ketij Instituti. 
Sinqerisht, jam i gezuar per shprehjen e hapur te atdhetarizmit tuaj shqiptar dhe 
per punet e bukura dhe veprimtarite, qe organizoni e zhvilloni ne fushen e 
traditave, kultures e arsimit tone kombetar shqiptar etj. 
Me respekt per ju dhe per te gjithe miqte e te njohurit tane, ne Luginen e Presheves 
ose ne Kosoven Lindore. 
Keni pershendetje edhe nga Dr. Ibrahim Gashi, i cili aktualisht nuk eshte mire nga 
gjendja shendetesore. 
Perqafime nga larg, me mallengjim: 



Murat Gecaj 
Tirane 
 
 


