
Profesor Bedri Jaka  Faqe 1 nga 6 

 www.bedri-jaka.com 

J A K O V A   2 0 1 1 
 

Të nisur nga Përzëreni (Prizreni- toponim sllav), në veriperëndim të kësaj udhe takojmë 
lumin Drini i Bardhë  i cili buron në Shljeb afër Pejës. Posa e kapërcejmë këtë lum (tek Ura e 
Fshejt), përmes një fushe të gjerë arrijmë në Jakovë. 

Pushtimi osman e gjen Jakovën si katund, me popullsi shqiptare dhe sllave e kjo shihet nga 
emrat e banorëve të shënuar në defterët e Sanxhakut të Shkodrës të viteve 1485 dhe 1582 * ) . -Sipas 
gojëdhënës, Jakova është ngritur pas ardhjes së Turqve në Shqipëri. Në vendin ku gjendet sot 
qyteti, ekzistuaka një katund prej shtatë shpish, të një gjaku me mbiemrin Vula, ku kryeplak  
katundi ishte Jak Vula. 

Themelues qyteti paska qenë njëfarë Hadim Sulejman  Efendia, i njohur me emrin Hadim-
aga. Ky posa ka ardhur në këtë katund e paska pëlqyer livadhin e Jak Vulës, si truall për 
ndërtimin  e një xhamie, një hamami (banje publike) dhe të një hani (bujtine).Përzgjedhja e 
truallit ishte ndërlidhur me gjuajtjen e një shtize nga largësia dhe në vendin ku ishte ngulur 
paska dalë gjak. 

Fillimisht, Jaku nuk pranoi për ta dhënë livadhin. Ai parashtroi kushtin që qyteti të 
quhej me emrin e tij. Sulejman Efendia e kishte pranuar kushtin, që qyteti të quhet Jakovë, do 
me thënë Fusha e Jakut. Megjithatë, kjo shitblerje nuk kishte kaluar pa vështirësi dhe me atë rast 
Sulejman Efendia e paska mallkuar  Jakun duke i thënë:” Familja e juaj kurrë mos u bëftë më 
shumë se shtatë shpi!” 

Qyteti si qendër urbane daton që nga fundi i shekullit  XVI, kur i behën themelet xhamisë 
madhështore të Hadim-agës (1592-1594). Banorët e Jakovës qytetin e tyre e quanin Gjakovë, në 
kujtim të gjakut të dalë nga trualli,ku ishte ngulur shtiza e themeluesit. 

Ky qytet është shumë i bukur dhe i pasur me pemë e vreshta. Në perëndim të qytetit gjendet 
një kodër që quhet Çabrat (Për t’iu larguar pak mushkonjave, ndërtuesit e Xhamisë së Hadim-agës, 
gjumin e natës e bënin në Çabreg-Çabrat). Çabrati është i mbushur me vreshta (rrush të të gjitha 
llojeve) dhe pemishte (kumbulla, molla, ftonj, arra, lajthi, mushmollë, mana, mana-therë, qershi..). 
Përmes qytetit kalon një përrua, Krena e quanin (kishte bartë me vete koka kafshësh, por edhe 
bishta kafshësh-Bishta-Gjin). Përroi Krena e përgjysmon qytetin në dysh: në atë të lashtë-djathtas 
rrjedhës së tij dhe në atë të ri-majtas. Të gjithë përrenjtë e këtij territori derdhen në Erenik (i pasur 
me peshk) i cili buron nga Gjeravica dhe derdhet në Drini, afër Urës së Fshejt.  

Sipas gojëdhënës, katundi Rogove (e Hasit) është më e vjetër se Jakova. Fillimisht është 
planifikuar që qyteti të ndërtohet buzë lumit Drini  por Sulejman Efendia i frikësuar nga mbytjet 
eventuale të fëmijëve në atë lum aq të madh, ka hequr dorë nga ai plan! - Sipas Defterit turk të vitit 
1485, Gjakova kishte 54 shpi me rreth 300 banorë, ishte qendër pazari ashtu si katundi Juniku .* ) 
Vetëm rreth një gjysmë shekulli pas ngritjes së Xhamisë së Hadim-Agës, të huajt Gjakovën e 
përshkruajnë si qytet me zejtari e tregti të spikatur. (Evlia Çelebia ,udhëpërshkrues turk më 1662 në 
këtë qytet gjeti dy mijë shtëpi që i përgjigjet numrit të banorëve prej së paku 10.000 sish si dhe 300 
dyqane. 1) 

 
*) prof. Dr. Ali Hadri, “Gjakova në LNÇ”  
1) prof.Dr.Qazim LLeshi “ Normalja e Gjakovës” 1987. f. 40.  
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Zhvillimin e hovshëm urban e demografik si pasojë e rritës së fuqisë ekonomike e shoqërore, 

Gjakova e shënoi edhe në shekujt pasues (XVIII e XIX), kur u zhvillua në tregun kryesor të pajisjes 
së Malësisë,ku mori edhe emërtimin sipas këtij qyteti ( Malësia e Gjakovës -sot në Republikën e 
Shqipërisë), me të gjitha prodhimet zejtare, bujqësore, të punë-dorës, madje edhe ca artikuj 
themelorë ushqimorë, si drithëra.Gjakova dhe Shkodra  atëbotë paraqitnin dy qytete të vetme dhe 
pa konkurrencë ekonomike në tërë regjionin e Shqipërisë Veriore. Udhëpërshkruesi i njohur i mesit 
të shek. XVII, Evlia Çelebia, vizitues i huaj dhe mbase shumë objektiv shumë mirë  vërejti 
ndërvarësinë midis elementeve të motit (klimës) dhe pamjes fizike e psikike të vendasve. ”Meqë 
klima e këtij vendi është e këndshme, së këndejmi banorët e tij janë të bukur dhe  të  
dashur” 2). Ngjashëm shprehët edhe konsulli rus në Prizren-Ivan  Jastrebov, më se dy shekuj më 
vonë (rreth vitit 1880): ”Klima në qytet dhe në katunde është krejtësisht e shëndetshme. Të 
sëmurë janë pak. Njerëzit jetojnë deri në pleqëri të thellë, nëse nuk vriten nga pushka. Të 
kuqërremë në fytyrë e të hareshëm në shpirt”. 3) 

Së këndejmi, nuk ka  dyshim se tiparet shumë të spikatura të karakterit që kanë banorët e 
kësaj ane, siç janë afrueshmëria, dashamirësia e çiltërsia e ndjenjave shpirtërore-si virtyte shprehëse 
psike-sociale, mund dhe lypset të kenë marrëdhënie të ndërsjella në radhë të parë me veçoritë e 
klimës së rrethinës së Gjakovës. 4) 

Nga  Përzëreni turbullirat kombëtare dhe politike-shoqërore gjithnjë janë përcjellë ku 
tjetër pos në Gjakovë. Aty ishte edhe epiqendra e “të mallkuarve”, siç i quante Porta banorët e 
saj me rrethinë që rrallëherë lëshonin armët nga dora. Edhe “dasma” e “Lidhjes së Prizrenit” është 
bërë në Gjakovë, ku vritet mareshali dhe krye-diplomati turk Mehmet Ali  Pashë Maxhari. Lufta 
filloi më 3 dhe përfundoi më 6 shtator 1878, ku vetëm brenda konakëve të Abdullah  Pashë Drenit 
mbetën mbi 300 të vrarë. 

Pas kësaj ndodhie, për ta mbrojtur popullatën vendore nga ploja turke, bëri që tek ngjarjet e 
“Lidhjes së Prizrenit”, ”nusja” t’i përkiste Gjakov ës, ndërsa “krushqit” t’i përkasin Prizrenit . 
Figurat qendrore të këtyre ngjarjeve mbetën kreshniku gjakovar Sulejman Vokshi ( 1815-1890) 
dhe atdhetari Abdyl bej Frashëri(1842-1892). 

Gjakova ka pasur edhe kronikën e vet ku flitej për historinë e këtij qyteti e cila ka 
humbur (është djegur), në kohën e Luftës së Parë Ballkanike. 

Para  Luftës së Dytë Botërore, vështruar nga numri i banorëve të qyteteve kosovare, Gjakova 
së bashku me Prishtinën e Pejën vinte menjëherë pas Prizrenit.”Sipas regjistrimit të vitit 1921, 
qytetet kosovare kishin këtë numër banorësh: Përzëreni 16.438; Peja 14.772; Prishtina 14.338 ; 
Gjakova 14.293; dy qytezat tjera: Gjilani 8887 e Ferizaj 3534 ndërsa  
Mitrovica 10.045 banorë.”  5) 
             “Gjakova e  Kuqe”, sipas traditës domethënëse e kuptimplote popullore,që vijohet me 
emërtim për një nuancë të ndryshuar tek pushtuesit italianë në  Luftën e  Dytë Botërore me epitetin e 
mirënjohur  “Piccola  Mosca” të së njëjtës domethënie “ 6), është vendlindja e personalitetit të 
hershëm iluminist, Gjon  Nikollë  Kazazi (1702-1752), dijetar i shquar, studiues i shkencave 
teologjike e filozofike.  
 
 
2) 3) 4) 5) 6)  Po aty respektivisht fq. 42. 42. 42. 44.44. 
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Është shumë vështirë për të mos thënë e pamundur të përmendën të gjitha personalitetet 

madhore kombëtare, tashmë të ndjerë (por ka shumë më shumë të gjallë që për shkaqe etike tani nuk 
bën t’i zëmë në gojë), të cilët veç e veç do duhej të shpallën krenaria e qytetit të Gjakovës por 
edhe e Kombit, për vepra të arritura me përmbajtje të fuqishme në tabanin kombëtar, vendlindja e të 
cilëve është  Gjakova: Sulejman  Vokshi, Ahmet Koronica, Bajram Curri, Asim Vokshi, Selman 
Riza, Niman Ferizi, Qazim Bakalli, Ibrahim Fehmiu, Zekeria Rexha, Hajdar Dushi, Emin 
Duraku, Fadil Hoxha, Beçir Kastrati, Ibrahim Zherka , Ymer Riza, Qamili i Vogël, 
Abdurrahim Buza, Myderriz Fahri Efendi Iljazi, Zeke ria Cana, Anton Çeta, Fehmi  Agani, 
Gazmend Zajmi, Mahmut Bakalli, Ali Hadri, e dhjetëra të tjerë. Në mjediset e qytetëruara, 
personaliteteve të tilla historike me rëndësi kombëtare për atë vend, iu derdhin skulpturën në model, 
për t’iu ngritur përmendore! 
 “Gjakova në momentin e hapjes së Shkollës Normale (1946) kishte 15003 banorë, 
Peja 17227 banorë, Prishtina 19631 banorë dhe Përzëreni 20540 banorë” 7). Gjakova në vitin 1946 
kishte 371 dyqane zejtare me 32 lloje zejesh me afër 600 punonjës në të njëjtat. Edhe gjatë dhjetë 
viteve të ardhshëm në Gjakovë nuk ishte ngritur asnjë ndërmarrje industriale, përpos ca punishteve 
zejtarësh të mbledhur në kooperativa përkatëse si ajo e këpucëtarëve, rrobaqepësve, 
teneqepunuesish, marangozëve. Industria do zë fill në vitin 1957. Qytetet kosovare të kohës kur u 
hap Normalja në Gjakovë nuk kishin industri dhe as klasë punëtore përpos Mitrovicës. Gjakova ishte 
qendër rrethi sikurse edhe 16 sosh në territorin e Kosovës. Për nga kompetenca e gjyqit të Qarkut 
dhe Prokurorisë Qarkore varej nga Peja. Para dhe pas Luftës së fundit në Kosovë (1999), jo pak 
kompetenca administrative sot e gjithë ditën Peja i ushtron mbi Gjakovën dhe gjakovarët jo më 
kot reagojnë, si është e mundur që “Gjakova të jetë katundi më i madh i Kosovës”!  
 Gjakova gjithnjë mbetët fidanishte e kuadrove të panumërta në nivel kombëtar, në lëmin e 
arsimit, shkencës, ekonomisë, drejtësisë, mjekësisë, politikës,.. Puna e Normales së Gjakovës 
(1946-1948) bëri që gjakovarët e diplomuar të shpërndahen gjithandej në Drenicë e Llap; 
Gollak e Rrafsh të Dukagjinit për të shpërndarë “rreze diturie” , fillimisht nëpërmjet Abetares, 
ishte koha kur “letra e ushtarit lexohej tek komshiu”. Të thuash, të gjithë ”baballarët e 
pushtetarëve” të sotshëm, mësuesit e fillores i kishin nga Gjakova ose të shkolluar në Gjakovë! 
 Gjakova në mënyrë ciklike gjithnjë e humbi një pjesë të popullatës relativisht të re, me 
shpërngulje masive të dhunshme apo me dëshirë duke u vendosur në qytetet “më të gjalla” të 
kohës, aty afër ku kishte “udhë hekuri.” 
 “Çarshia e Madhe” e Gjakovës “muzeu zejtar” kilometrik, nuk ka qenë e djegur dhe e 
shndërruar në shkrumb e hir, vetëm më 24 e 25 mars 1999 së bashku me Xhaminë e Hadimit (ku 
për pak më shumë se tre muaj në Gjakovë janë vrarë më shumë se 1000 qytetarë, të gjitha 
moshave, të gjithë duarthatë). ”Çarshia e Madhe”, identiteti arkitektonik i Gjakovës, ka qenë 
djegur edhe në vitin 1926, nga i njëjti barbar, meqenëse “bukën” e quanin “bukë” e “ujin” –“ujë” .                         
  
 
7)   Po aty f. 45                                     
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Çarshia  e  Madhe 
                                                                                                   

......“Kaluan nëpër ty shtrëngatat e motit 
        Zjarri i mllefit dhe i mërisë të dogj 
        E ti- prapë e Madhe! 
        U ngrite nga hiri i eshtrave 
        Që i ruajte në gjinj të  pashterur. 
                            
                                        Dasmë gjakovare  *) 
 
.....  Me cirkat e dënesat u rrite                                 
       Gurët e latove thonjtë fëmijërorë 
       Mesjetën mbi kokë shpatë e Demokleut- 
       e plake 
      Por hapin kah shtegu i Diellit 
      Kah agu i ri mbajte”  8)    

 

 Atëbotë, para 85 viteve, shpirti ndërmarrës i gjakovarëve e mori “botën në sy” me 
shpërngulje masive, duke u vendosur familjarisht nëpër qendra më të mëdha urbane,”afër 
trenit”, ngulime të cilat përfaqësohen edhe sot e gjithë ditën nëpërmjet mbiemrave autokton 
gjakovarë në: Sarajevë: (Shllaku, Thaçi, Gojani, Çarkaxhiu, Polloshka, Zhubi, Hoshi, Axhanela, 
Spahija, Macula, Domi, Beqa, Allaxha,..); Shkup: (Grubi, Nagavci,  Meqa, Imami, Stavileci, 
Dulatahu, Shasivari, Ymerhalili..); Zagreb :(Rezniqi, Dobruna) Shkodër: (Mula, Rizvanolli, 
Grezda, Shllaku, Krajku..); Mitrovicë: (Abrashi, Nagavci, Rudi, Sahatçija, Baruti, Hamza, Zhubi, 
Zhaveli, Koshi, Kavaja(Kovaçi), Raça, Haxhiavdija, Rakateli,..); Prizren: (Vula, Kazazi, Fehmiu, 
Nimani, Xërxa, Daka, Xharra, Olloni, Pula, Nixha, Koshi, Dhomi, Krajku) Ferizaj: (Saraçini, 
Dalladaku, Lamaxhema, Gërçari., Krelani, Shehu, Zhaveli..):Pejë: (Nushi, Gjakova (Furdulli), 
Lleshi, Hadri, Kumnova, Kusari, Hyla, Imami, Kurhasani, Xharavina, Saneja, Kasapi, Gojani...); 
Tiranë:  (Dobruna, Dautaga, Rudi, Hasimja, Rizvanolli, Vokshi, Nagavci), Kukës: (Shehu, 
Rizvanolli, Kumnova, Çarkxhiu), Kavajë :(Rudi, Shehu, Çarkaxhia), etj.  

Të thuash gjatë tërë historisë së ekzistimit të saj, Gjakova bën pjesë ndër qytetet e Kosovës 
që më së paku tërhiqte për tu vendosur këtu popullata nga jashtë.“Trungu gjenetik” i gjakovarëve 
veçohet dukshëm nga qytetet tjera kosovare!. Tradicionalisht edhe martesat ishin “homogjene”, ku 
“dhëndri” e gjente “nusen” brendapërbrenda qytetit me tipare të përafërta “qytetarie”, “mençurie”, 
“pasurie” dhe “bukurie”.”Të refuzuarit e shumëfishtë”, të cilët” nuk plotësonin dot” kriteret e 
sipërme”, “ishin të detyruar” ta kërkonin “nusen” në qytetet tjera.! “Kjo tashmë i përket së kaluarës” 
. Vendasit e “hershëm” e dinë që “gjysma e gjakovarëve” ndodhet në” lidhje farefisnore” me 
“gjysmën tjetër të gjakovarëve”! Këtu duhet kërkuar dhe gjetur forcën e intelektit të tyre, në 
përgjithësi! 
 Në rast lufte dhe paqeje, atëherë kur ekonomia e saj për shkaqe politike-shoqërore nuk arrinte 
t’iu sigurojë mirëqenie banorëve të saj, Gjakova paraqiti qendër të fuqishme  emigruese. Kjo 
“sëmundje e vjetër” e tendencës për t’u shpërngulur popullata vendore, 
për fat të keq e përcolli këtë qytet edhe në harkun kohor (1945-1956) dhe më pas (1990-1999).Pas 
vitit 2000, për të mbijetuar, emigracioni i gjakovarëve shpalosët si kurrë më parë në historinë e saj 
500 vjeçare. Tashmë dihet që “Truri i Gjakovës” jeton dhe punon jashtë vendlindjes .Gjakova 
mbetet një “fidanishte” e mirë për “eksport kuadri” , me një “kopsht” jo të mirë për “vetën” e 
saj. 
 
*)Abdurrahim  Buza, Piktor  i  Popullit, Galeria e Ar teve  Tiranë  1980. 
 8) E.Gjerqeku: “ E nën Çabrat , Gjakova”  1978. f. 23.                       
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Sipas një studimi të vitit 2009 kryer nga  UNDP, janë plasuar këto shënime: Në Komunën 
e Gjakovës (nga mosha 15 deri 65 vjeçare) të aftë për punë janë 73.000 veta. Prej tyre të punësuar 
(gjithsej) janë 8.600 veta (2.000 persona buxhetorë; 3.200 persona në biznese private dhe 3.400 
persona në blegtori, bujqësi, hoteleri etj. 

Gjakova  mbahet në mend si visar i pashtershëm i këngëtarëve, muzikantëve, 
dirigjentëve, humoristëve, aktorëve, poetëve, inxhinierëve dhe akademikëve, kuadro të rralla të 
cilat nuk i kanë të gjitha qytetet e Kosovës !. Për çudi, në kohën e fundit kam dëgjuar “me veshët 
e mi”(në një emision televiziv): “Gjakova është qytet i vdekur”(tamam si Vaskopoja!) 
dhe“Gjakova nuk ka njerëz”, vlerësime të cilat e plotësojnë njëra –tjetrën.!-Duhet bërë “përpjekje” 
për ta gjetur një “zgjidhje fatlume” për të gjitha palët! 
 Ne banorët denbabaden të Gjakovës që aktualisht ndodhemi “mbi dhe”, nuk jemi 
“as të gjallë” dhe “as të vdekur”, shtiremi se “po jetojmë”. Ka më tepër se 10 vite që ndodhemi në 
“komë”. ”Na ushqejnë me bukë, ujë dhe kripë”. Qyteti ka qenë goxha i madh. 
Tani për tani, çdo ditë është duke u zvogëluar e duke u rrudhur. Nëpër  rrugët e tij ecin numër i 
papërfillshëm njerëzish, të lodhur nga varfëria dhe skamja, ku “askush” nuk e njeh “askënd”. Sot në 
Gjakovë, jo vetëm njeriu por edhe “guri” e “druri” dënes  nga gjendja mjerane, që e ka 
katandisur popullsinë, keqqeverisja! Shumica absolute e popullsisë janë të papunë, ndërsa “me 
letra” punë kërkojnë më shumë se 25.000 veta! Tash, pas 100 viteve, “Këngët e mjerimit” nga 
Migjeni , për “mjedisin tonë” kanë fituar aktualitet:      

............................................................................. 
                                     “Mjerimi ka vulën e vet të shëmtuar; 
                                       është i neveritshëm, i keq, i turpshëm; 
                                       balli që e ka , sytë që e shprehin, 
                                       buzët që më kot, mundohen ta fshehin.” 9)    

............................................................................. 
 Vitet e shkuara në pa kthim (2000-2010), “sot u mbushën dhjetë” e kanë lënduar dhe trazuar 
shumë qenien dhe krenarinë e gjakovarëve. Gjatë kësaj periudhe, “njerëzit ku jeton mbreti ”, iu 
kanë zhargitur privatizimin e“shoqërive aksionare” gjakovarëve. Në qytetin e tyre,ata nuk kanë 
përjetuar “punësim masiv në prodhim”,as me disa dhjetëra veta! Partitë politike të të gjithë krahëve 
kanë luajtur më shpresën e njerëzve. Edhe pse “shpresa vdes e fundit”, sot “Gjakova është e pa 
shpresë”! Nuk e dinë ta shpjegojnë si  ndodhi, që nga “druri i një lisi”, mos të fitohet as “kunji i një 
thesi”! Mund të ketë ndodhur që “Paria e Kosovës”, tani në shek. XXI, ta kenë (ri)mallkuar 
Jakovën, tamam si Sulejman Efendia në shek. XVI. 
 Askush nga ne që “kemi mbetur të gjallë”, nuk e di kush e bëri Gjakovën  “qytet të 
vdekur”?  Cilët ishin “faktorët”, ”aktorët” dhe “fajtorët”? Kush e varrosi Gjakovën për së gjalli”? “A 
e meritoi Gjakova të vdes në pranverën e jetës së saj”?! A ishte kjo vdekje e dhunshme”? “Tru i 
Gjakovës” që vajte “atje ku jeton mbreti e më larg” a ndihesh fajtor? Si mund t’ia shlyesh 
borxhin e madh që sot ia ke vendlindjes? Nesër ke për të ikur nga kjo botë dhe ti “nuk i ke 
bërë hije vetës“ për t’u varrosur në Gjakovë!!! 

Unë, ”me njërën këmbë mbi dhe” e “tjetrën nën dhe”, me vëmendje të shtuar e përcjell 
situatën! Si “e prek me duar të mia“, nuk më dukët që “Gjakova ka vdekur”, nuk ka si të vdes kur 
ajo endë “ka njerëz të gjallë”, përndryshe “afër” meje është dashur me ardhur me dhjetëra mija, jo 
më pak se 115.000 veta. Një masë kaq e madhe” të ndjerësh” 

nuk kanë ardhur! Më tregoni mua, ”si vdes qyteti”, “me njerëz” apo “pa njerëz”?. Në rastin më të 
keq edhe po qe se “të rriturit kanë vdekur”, ”fëmijët janë gjallë”! Mos vallë njerëzit kanë vdekur, por 
nuk kanë hyrë në dhe?! 
9)   Migjeni: Vepra 1   1980. f. 31  
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Gjakova nuk ka si të vdesë, kur dimë që ishte dhe mbetet djep i arsimit, shkencës dhe 

kulturës; ekonomisë dhe politikës; e vlerave dhe traditës; e atdhedashurisë dhe qytetarisë. Ne” 
të vdekurit”, “nuk do ta pranojmë” që “Gjakova ka vdekur”! Pra, kjo nuk është çështje vetëm e “të 
gjallëve, ”por edhe e “të vdekurve”!. Edhe “ne në numër nuk jemi pak”.”Fatin e qytetit tonë”, askush 
nga “të vdekurit” “nuk do ta nënshkruaj”! 
 Këtu në Gjakovë, para se “të vdisnim”, çdo fushë veprimtari kishte lulëzuar:arsimi dhe 
zejtaria; bujqësia dhe blegtoria; pemëtaria, vreshtaria dhe pularia; degët e industrisë: të 
tekstileve, të trikotazhit e të konfeksionit; të gypave metalik, të telit dhe të çelikut; të pijeve 
alkoolike dhe jo alkoolike; të gomës dhe të drurit; të gurit dhe të mermerit; të miellit dhe të 
bukës; të qumështit dhe të duhanit; të tullave dhe të tjegullave; të ndërtimit  lartë dhe të 
ulët....”. Kur ishim gjallë” i ndërronim “vendet e punës” sikurse “këmishët” dhe mëditjet për 
udhëtime jashtë Gjakovës dhe Kosovës nuk kishin të ndalur. Numri i përgjithshëm i të punësuarve 
në qytet ishte 22.000 veta (Vetëm Industria e tekstileve, trikotazhit dhe konfeksionit numëronte 
7000 punëtorë).! Kishim sistem të konsoliduar pensionimi dhe invaliditeti , duke u veçuar 
“akademiku” nga “bariu i deleve”, pa shkrim-lexim . Sistemi shëndetësor ishte të thuash 
“perëndimor”, çdo familje ka qenë e pajisur me”barnatore shtëpie”! Të sëmurët merrnin pushimin 
mjekësor të merituar, me të drejtë pagese, lehonat merrnin pushimin mjekësor njëvjeçar, me pagesë; 
operacionet, edhe ato në zemër ishin pa pagesë; shërim nëpër banja dhe vende klimatike. Ndërtimi i 
shtëpive me kredi, e të tjera.. 
 Këto të dhëna “të vdekurit” tashmë i dinë. Gjakovarët, dhjetë vitet e fundit ishin të 
mbyllur në “geto”. Meqenëse nuk vërehet asnjë më e vogla shenjë e rimëkëmbjes sociale-
ekonomike vendore, siç na përfytyrohet “pamja apokaliptike ” e Gjakovës dhe gjakovarëve 
(gjatë viteve 2011-2020), “sa nuk është tepër vonë”, ne “të  vdekurit “ do ta shpallim “Republikën 
e Gjakovës” “të pavarur” dhe “sovrane”, tamam si San Marino dhe Monako (kuptohet vetiu kur bën 
shelgje rrush)!. “Resurset njerëzore” dhe “pozita gjeostrategjike” e saj “favorizojnë“ krijimin e 
“Republikës”   akoma më të re në Evropë! Pra, “Vendlindja iu thërret” ! “Jakova  2011” ka njerëz 
për ta qeverisur jo vetëm Gjakovën por edhe Kosovën , tamam sikurse  2=1+1!                              
             
                                                                                                     .  15. Janar. 2011. 


