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Madhësia e germave:   

 
Për dy ditë rresht janë mbajtur punimet e sesionit shkencor të Tribunës shkencore, në 
Shtëpinë e Kulturës “Abdullah Krashnica”  mbi dasmën shqiptare rreth 20 referues 
vendor dhe mysafirë, studiues nga  gjitha trojet etnike shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e 
Maqedonia. 
Nën organizimin e Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë, 
Bujanoc dhe Medvegjë është mbajtur sesioni shkencor i Tribunën me temë : “Dasma 
Shqiptare në Preshevë e rrethinë, dikur dhe sot”. 
Në këtë tribunë janë shqyrtuar dhe trajtuar njës sër raportesh nga referuesit, kryesisht 
studues dhe njohës të mirë të traditës sonë kombëtare, mbi dasmën shqiptare në rajonin e 
 Preshvës, Bujanocit, Medvegjës, Gjilanit, Shkupit, Kumanovës, e shumë vende tjera 
shqiptare. 
Pjesëmarrësit e kësaj konfrence  janë stduiues vendore dhe mysafirë nga gjitha qendrat 
shqiptare si : Prof.Dr. Mustafa Ibrahimi,  Demir Krasniqi, Hysen Këqiku, Mr. Hajrulla 
Mustafa, Xhemaledin Salihu, Mr. Mustafë Haziri, Enkel Rexhepi, Amir Latifi, prof.Dr. 
Agron Xhagolli nga Instituti i Kulturës Popullore në Tiranë, prof.Dr. Hamit Xhaferi, 
prof.Dr. Gjovalin Shkurtaj, Leonora Shkurtaj, prof. Dr.Nebi Dervishi, Riselda Sejdija, 
Jonuz Fetahaj, Mr.Ferid Selimi, Dr. Nevrije Bislimi,prof. Dr. Fatmir Sulejmani, 
Akademik prof. Dr. Aleksandër Stipçeviq, Dilaver Kryeziu, Sami Pirraj, Dr. Hatixhe 
Ahmedi, Av. Agron Isa Gjedia etj. 
Kryetari i shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë, Bujanoc dhe 
Medvegjë, z Xhemaledin Salihu e hapi kët ë tribunë Shkencore duke iu drejtuar të 
pranishmëve  
"Zonja dhe Zotërinjë të nderuar, Mysafirë dhe pjesëmarrës të nderuar, Më lejoni që me 
respektin më të thellë të përshëndes Prof.dr. Aleksandër Stipçeviq, ilirologun e shquar 
dhe nga Shqipëria : Akademik Gjovalin Shkurtaj, të cilët për shkaqe shendetësore nuk 
janë prezentë Tribunë, por kanë dërguar punimet e tyre, pastaj Prof.Dr.Agron Xhagolli, 
Instituti i Kulturës Popullore pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Av. Agron 
Gjedia, kryetar i Shoqatës “Bytyçi” dhe Riselda Sejdija, kandidate për doktorante e 
Kulturës Popullore, nga Maqedonia : Prof. dr. Nebi Dërvishi, Prof.dr. Hamit Xhaferi, 
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Prof.dr. Mustafë Ibrahimi, Prof.dr. Fatmir Sulejmani, të gjithë ligjërues në Fakultetin e 
Tetovës dhe Mehmet Latifin, publicist ; nga Kosova : Prof.dr. Ukë Xhemaj, shef I 
departamentit të Fak.filologjik, lënda e etnokoreologjise, Dr. Nevrije Bislimi-Ismajli ; 
Pro..Dilaver Kryeziun, ligjërues në Fakultetin Filologjik, lënda e etnokoreologjisë ; Msc 
Mustafë Haziri, sekretar i Lidhjes së Historianëve të Kosovës, Mr.sc. Hajrullah Mustafa, 
drejtor i Muzeut në Mitrovicë ;  Z. Demir Krasniqi, muzikolog nga Gjilani, Z. Sami Piraj, 
publicist dhe muzikolog dhe Hysen Këqiku, shkrimtar ; Prof. Rexhep Abazin nga 
Medvegja, nga Presheva : Dr. Hatixhe Ahmedi, Arkivi i Kosovës, MA Ferid Selimi, 
Doktorant i shkencave të komunikimit dhe të informimit në Universitetin Publik të 
Tiranës, Jonuz Fetahaj, shkrimtar, Amir Latifi, mësimdhënës dhe Enkël Rexhepi, 
mësimdhënës. Poashtu përshëndes përzemërsisht donatorët e Tribunës: Gorenje niti tiki 
company me pronar dhe drejtor general, Fatmir Kadriu, donatorin individual z. Vullnet 
Latifi nga Presheva, drejtor general i Bankës për Biznes në Prishtinë, Këshillin Kombëtar 
Shqiptar të Luginës së Preshevës, Agjensionin turistik “Ditori-Reisen” Raincë të 
Preshevës me pronar Skender Rexhepi, Vlora.comm në Preshevë dhe Agjensionin 
“Mimoza 93” në Preshevë". 

 
Ky manifestim u përshëndet edhe nga shumë Shoqata tjera që veprojnë në të gjiha trojet 
shqiptare, ndër to ishrte edhe Shoqata "Bytyçi" nga Tirana, e cila me në vijim shkruan: 
D r e j t u a r :Organizatorëve dhe gjithë pjesëmarrësve të Tribunës Shkencore të emërtuar 
 “Dasma Shqiptare në Presheve dhe Rrethinë  dikur dhe sot”  të organizuar nga ana e 
Shoqata “PËR TRASHEGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE PRESHEVË” që është 



organizuar më datën  24-25 Dhjetor 2011, në sallën e Kuvendit Komunal të Preshevës në 
Preshevë. 
Të nderuar organizator të ati tubimi ! 
Të nderuar pjesëmarrës, të ftuar dhe mysafir ! 
Se pari në emrin e Shoqatës “Bytyçi” më seli në Tiranë, i falënderoi organizatoret e ati 
tubimi shkencorë që më vlerësuan duke më dërguar ftesën në kohën më të përshtatshme 
të mundshme  por për arsye objektivë të cilat ja sqarova kryetarit të shoqatës që kryeson 
organizimin tuaj, nuk arrita që të vijë këtë radhë.  
Po ashtu në emrin e Shoqatës “Bytyçi”  I uroj punime të mbara ati tubimi shkencorë që 
ka organizuar shoqata  “Për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore Preshevë”  më  atë temë 
bosht tejet sinjifikative të emërtuar “Dasma Shqiptare në Presheve dhe Rrethinë  dikur 
dhe sot”.  
Më këtë raste ju garantoj se edhe pse fizikisht nuk ndodhem atje, me mëndje dhe me 
zëmër  jam në mes jush  dhe dëshiroja që të përcillja më emocione dhe interes të veçantë 
të gjitha temat dhe aktivitetet e tjera të asaj veprimtarie. 
Edhe pse akoma nuk e njoh plotësisht veprimtarinë e shoqatës “PËR TRASHEGIMI 
DHE KRIJIMTARI KULTURORE PRESHEVË”, se paku edhe për kaq sa është bërë 
këtë radhë për organizimin e asaj veprimtarie e cila është shumëfish më me vlera 
konkretë kombëtarë se sa disa fjalime politikanësh “kozmopolit” kudo ku ata ndodhën në 
trojet etnikë shqiptarë, politikan të cilët më shumë mburren se sa të bëjnë ndonjë gjë për 
të  kontribuar në ruajtjen, afirmimin, trashëgiminë e atyre traditave shqiptare qe na kanë 
dhëne dhe na japin identitet shqiptarë te të gjithë shqiptarëve kudo ku ata ndodhën dhe si 
e tillë kjo ka qenë dhe duhet të jetë edhe vetëm si e tillë edhe një pasuri globalë. 
Në sajë edhe të kësejë punë që këto dy ditë, datë 24 dhe 25/12/2011,  është në proces nga 
ju, vërej më kënaqësi se edhe në Presheve, Bujanovc dhe Medvegjë, pulson në dejë 
(vena) gjallë, më ritëm dhe shëndetshëm si në një organizëm të vetëm, por që historikisht 
dhunshëm ai organizëm ka akoma  të veshura ne shtatin (trupin)  e tije “rroba”  të 
leckosura qe s’janë të gjitha të “uniformës” tonë kombëtarë shqiptarë. 
Në një analizë të vëmendshme dhe të hollësishme rezulton se përpos qëndresës dhe mbi 
qëndresës në përpjekje dhe  luftëra të vazhdueshme për mbijetesë, kombin tonë e  ka 
ruajtur Zoti dhe më së shumti pas tije  e kanë ruajtur, ruajtja dhe trashëgimimi i 
trashëgimisë shpirtërorë, etno-kulturore, traditave, dokeve e zakoneve më të mira të cilat 
kanë qenë dhe duhet të jenë më vlera konkurruese globalë, kanë qenë e duhet të jenë 
burim referimi, studimi dhe pasurimi të trashëgimisë botërorë. 
Pra vetëm ajo që e kemi pas dhe e kemi tonën, na ka bërë dhe na bën të jemi ata që jemi 
si komb dhe ata që duhet të jemi si atdhe dhe vetëm si të tillë  kemi “rënë” dhe po të biem 
në ujë nuk jemi mbytur dhe nuk mbytemi, kemi “rënë”  dhe po të biem në zjarr nuk jemi 
djegë dhe nuk do të digjemi, kemi “rënë” në dhe po të biem në shkëmb nuk jemi vrarë 
dhe nuk do të vritemi. 
Përndryshe  po të kishim rënë dhe të rëndim pas disa  servilëve kozmopolit do rëndim 
drejt hiçit dhe do kishim përfunduar në hiç, por kjo nuk ka ndodhë falë popullit tonë që 
ka shërbyer si një Oqean ruajtje e pasurie vlerash. 
Dua tu përgëzoi se edhe kjo punë e juaja është në një rrugë të mbarë e cila nuk duhet të 
këtë të sosur. Por dua të shtoi se jo vetëm për ju dhe vetëm për këtë raste, se  më e mira 
do të jetë jo vetëm studimi dhe evidentimi i atyre vlerave të trashëguara por edhe aplikimi 
dhe jetësimi se paku fillimisht për temën në fjalë që i përket dasmës. 



Por për ta realizuar më së miri këtë nismë, ndonëse jo pasivisht e në mënyrë spontane 
sikurse ndodh në jetën e përditshme, por përmes stimulimit  dhe ndërgjegjësimit për 
 organizimin thuajse pikë për pikë sipas traditës të dasmave, duke i quajtur ato raste si 
dasma “elitarë” e të turizmit kulturorë. 
Kjo që sapo thamë behët duke ju referuar gjendjes aktualë dhe pa i pas parasysh edhe atë 
 që populli ynë e bënte atë që kërkohet në mënyrë masive e të vetvetishme nga 
 subkoshjenca “spontanë”, por sot ajo të filloi të bëhen edhe në mënyrë të nxitur dhe të 
organizuar, deri sa ato norma të bëhen edhe tani si dikuar, organikisht  pjesë e 
ndërgjegjes masivë. 
Më këtë raste në pamundësi për të referuar në atë tribunë, ajo tematikë të cilën e ka në 
vëmendjen e tije edhe ai tubimi shkencorë i juaj, më ka intriguar prej kohësh por duhet të 
them se ftesa për aty u’ bë shkas për të përgatitur një material prej disa faqesh të cilën ja 
 kam përcjell kryetarit të shoqatës organizatore dhe qe është e emetuar:  
“ Dasma, organizimi, ritet dhe evoluimi i sajë në krahinën e Bytyçit por edhe në Malësinë 
e Gjakovës,Tropojë. Marrëdhëniet nder-martesore në Malësinë e Gjakovës dhe evoluimi i 
tyre”. 
Më qëllim që tu paraqesin pjesëmarrësve një rezyme të shkurtër të asaj temë qe e kam 
punuar për atë tubim shkencorë, preferoi  qe ta bëjë Z. Xhemaledin Salihu ose i ngarkuari 
i tije, më qëllim që materiali i temës të bëhet pjesë e dosjes së asaj veprimtarie shkencore, 
e botimeve apo publikimeve të ndryshme që do bëhen për të.       
Njëkohësisht marr përsipër  para të gjithë ju pjesëmarrësve dhe para jush  Z. Kryetarë se 
punimeve të ati tubimi, do të zënë një vend të merituar  edhe në faqen e gazetës me emrin 
“Bytyçi”, gazetë periodike, e pavarur, historike-kulturore e cila edhe pse me maturim te 
avashtë, shpërndahet ne shumë duar lexuesish jo më pakë se sa 3000 ekzemplarë. 
Pra përfundimisht dëshiroj dhe shpresoj se edhe kaq sa u’ arrit të realizohet ketë radhë 
për bashkëpunimin në mes shoqatës “Bytyçi” më seli në Tiranë dhe shoqatës “PËR 
TRASHEGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE PRESHEVË” më seli në Preshevë, 
do jetë vetëm gjurma e asaj rruge qe duhet të trasohet për një bashkëpunim aktiv e të 
përhershëm më qëllim kontribuimin e shembjes së barrierave she shkurtimit të distancave 
në mes veti.  
Edhe një herë i uroj punë të mbarë tubimit,  suksese dhe sa më shumë veprimtari të tilla. 
Më këtë raste aq sa munden dhe arrijnë  dhe deri  ku mundet që të arrijnë urimet  e mija, 
uroj për vitin e Ri 2012, jo vetëm të gjithë pjesëmarrësit por të gjithë popullsinë e 
Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjes të cilët i uroi  të prosperojnë në të gjitha fushat e 
jetës dhe aq më tepër kombëtarishtë. 
Nga Avokat Agron Isa Gjedia, 
Kryetari i Shoqatës “Bytyçi” më seli në Tiranë,  
Njëkohësisht edhe kryetari i shoqatës së “Juristëve të Prefektëve dhe Njësive të 
Qeverisjes Vendorë të Shqipërisë”. 
I nderuari dhe i respektuari . Z. Xhemaledin Salihu ! 
Me qenë se me dështoi lëvizja për në Kosovë dhe për këtë më vonë e pashë edhe 
mesazhin tuaj, u’ interesova përmes një studentes tone ne Tetovë se si funksionon linja 
nëpërmes  Maqedoni dhe kur mora përgjigjën më vonesë më tha se kishte lëvizje për në 
Presheve ne orën 14.00 dhe 16.00 te ditës. Kështu qe i binte të me kishte ikur pjesa më 
produktive r veprimtarisë. 



Megjithatë ju falënderoi për ftesën dhe kjo që ndodhi do jetë një rrugë e mësuar për radhë 
tjetër. 
Te njoftoi se pata marrë për ju  me vete edhe një libër  “Bytyçi” dhe “Gashi i Gurit” si 
dhe një kontingjent numrash të ndryshëm të gazetës tonë “Bytyçi”, por s’ka problem për 
këtë radhë se do të takohemi dhe do ju japë ato. 
Më këtë raste po të dërgoi për tribunën një përshëndetje të cilën dëshiroi që të ja u’ 
percjerllësh atë. 
Kurse për temën time mundet tu bësh një koment të shkurtër dhe për versionin 
përfundimtarë, pas ati që të kam dërguar dhe ati qe pata përgatit dhe marre më vetë, do 
përpiqna ta çoj atë tema sa më shumë drejt “shterimit” ne fokusin qe ka  dhe do ta 
përfundoj sa më shpejt. 
Me materialet e tubimit kam deshi të njihna dhe të di se  çfarë do behët me materialet e 
tije më njofto që të jam në koherencë më ju.  
Te përshëndes dhe të uroj suksese. 
Me respekt nga Agron Isa Gjedia. 
 


