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Fjala e Rektorit Kosumi ne përvjetorin e 12-të të Ditës së Pavarësisë 
 
Ne sot po e përjetojmë lirinë. 
Liria bëhet bashkërisht, por përjetohet personalisht. 
Secili e përjeton lirinë në mënyrën e tij. 
 
E lexova këto ditë një poezi të Sabit Rrustemit për ditën e lirisë: ai parapëlqen të heshtë dhe ta dëgjojë 
muzikën e lirisë. 
Unë vetë dilja më 17 shkurt në Sheshin Shën Nëna Terezë dhe I shikoja fëmijët që grumbulloheshin nga të 
gjitha anët për të performuar pikat e tyre në publik. 
Dikush tjetër parapëlqen ta përjetojë ndryshe lirinë. 
Secili ka mënyrën e tij të pëlqyer për lirinë. 
 
Duke e bërë lirinë bashkë e duke e përjetuar personalisht, çka na bashkon sot në këtë sallë? 
Janë dy gjëra që na bashkojnë: 

1. Kujtimi i së kaluarës 

2. Besimi dhe shqetësimi për të ardhmen. 

 
1. Ne kemi qenë një popull i paragjykuar të zhbëhet apo të asimilohet. Por, etërit tanë themelues, që nga 

Hasan Prishtina e deri te Adem Jashari, të gjithë, nuk fjetën as nuk menduan për pasuritë dhe kënaqësitë  
kësaj jete! At ëndërruan, projektuan dhe realizuan lirinë tonë për rreth njëqind vjet. Këtë liri të cilën ne 
po e përjetojmë secili në mënyrën e vet. 
 
Prandaj jemi mbledhur sot, si cdo vjet, t’i kujtojmë Etërit Themelues dhe t’u themi Faleminderit për ato 
që bëtë! 

 
2. Sot na bashkon këtu edhe besimi e shqetësimi për të ardhmen. Me të drejtë, sot kemi besim por edhe 

shqetësim për të ardhmen. 
 

Liderët e sotëm në Kosovë nuk duhet të flenë e as të mendojnë për pasuritë e kënaqësitë e kësaj bote pa 
menduar, projektuar e realizuar rrugën e Kosovës e të lirisë sonë përpara. Si e thotë poeti ynë Merxhan 
Avdyli: 

Atdhedashuria nuk të sjell lumturi 
As kënaqësi të veçantë jetësore 
Se Atdheu është shpërfillës i madh 
Derisa i pangopur ecën udhës së lirisë 

 
Liria është si zjarri mitik. 



Zjarri është elementi jetësor që nuk e gjejmë të gatshëm në natyrë, po duhet ta krijojmë dhe ta ruajmë të 
ndezur. 
Vetëm Liria është ai elementi që na jep shpresë, besim dhe na ushqen çdo ditë për të ardhmen. 
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