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Nuk pretendoj se gjithçka është e përkryer, por është një 
pikë nisje edhe për të tjerët që t’a zhvillojnë më tej.

Për të ditur fëmijët dhe nipërit tanë për fisin e tyre po ju 
japim një panoramë te fisit të tyre prej gjyshërve deri tek nipërit 
dhe stërniperit.

Diçka do të shkruaj dhe për fshatin ku kanë jetuar të parët 
tanë dhe për punën e tyre.

Gjithashtu dua të falenderoj kushëririn tonë Arben Hasani, 
i cili sponsorizoi botimin e këtij libri.

      Autori
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ZAVALANI

Për të shkuar në Zavalan nga Përmeti kur nuk kishte rrugë 
automobilistike duheshin gjashtë deri shtatë orë për të arritur, 
Për të përshkuar këtë rrugë na duhej të ngjitnim një të përpjetë 
që niste nga Përmeti në fshatin Tremisht, në qafën e Lupckës e 
cila është komplet malore  mbi 45 gradë.

Në Qafën e Lupckës qëndronim dhe merrnim pak energji 
me bukën që kishim marrë me vete, kur vinim nga Zavalani 
në Përmet, do të kishim dy kokrra vezë të ziera shoqëruar me 
djathë ose gjizë ndonjë qepë, etj.

Në këtë vend ka qënë një burim që duart e dikujt  e kishin 
bërë çezmë me ujë të ftohtë. Te kjo çezmë kanë shuar etjen 
kush e di sa vetë.

Pas një ore prej këtej arrinim në një vënd tjetër në malin e 
Taborit, dhe këtu një tjetër burim me ujë të ftohtë. Vëndi quhej 
Gurra e Qorrit, si duket dikur ka jetuar dikur ka jetuar dikush 
që ka qënë qorr ose qorre.

Rruga te çonte në fshatin Ogren dhe prej andej në shkozën 
e Ogrenit. Shkoza është lloj druri pyjor. Pastaj shkonim në 
Dëllga, pronë e xha Bajramit, xha Hakiut, dhe xha Hamitit. 
kalonim Kokërdhokun dhe arrinim në fshat.

Kur rruga automobilistike u bë atëherë edhe udhëtimi me 
këmbë u pre. Rruga shkonte deri në Frashër, pastaj rrugëtimi 
bëhej me këmbë deri në Zavalan.Për ta bërë këtë rrugë duhej 
një orë e gjysëm.

Këtë rruge e kemi shkuar me mijëra herë për të shkuar 
në shkollë shtatë vjeçare pas mbarimit të shkollës fillore në 
Zavalan.

Në dimër në borë e shi me një thes leshi në kokë, një çantë 
për librat, me një shishe bojë, me një palë opinga ose edhe 
këmbë zbathur, shkonim në shkollë.

Nga Frashëri kalonim Qafën e Frashërit. Në këtë qafë  
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në vitin 1967 ka qënë një furtunë e madhe, aq sa ne nuk e 
kalonim dot këtë copë rrugë. Sa bënim për të dalë në qafë era 
na përplaste prapë poshtë në përrua. Na kanë ardhur Eqerem 
Myftari dhe Et’hem Myftari të ciët na jepnin dorën dhe na 
hidhnin në anën tjtër të përroit.

Kalon përroin Brashsikun dhe arrin tek Skëndiu, aty ka 
qënë një konizem dhe del në bregun e varreve. Këtë emër e 
mbansepse janë varret edhe sot e kësaj dite të mëhallës së 
sipërme. Nuk dallohen me sy sepse është e pyllëzuar.

Kalon rripën e Dautit, emër i marrë nga ndonjë banor i 
fshatit. prej këtejdalim te bregu i mëhallës, pastaj në fshat.

Zavalani ka klimë tipike të zonës, bie shume borë duke 
bllokuar rrugët e shkakton vështirësi për blegtorinë qe rritin e 
mbajnë fshatarët.

Zona ka pasur një florë dhe faunë shumë të pasur.
Vëndi ka pemë frutore e pyjore. Pemët frutore jane arra, 

bajamja, kumbulla, qershia, pjeshka, ftoi, molla, dardha, rrushi, 
kajsia. Pemet pyjore janë dëllënja, dushku, shkoza, meltëza, 
bredhi, pisha, ahu, panja, shelgu, gorica.

Kafshët që kanë fshatarët janë kali, pela, lopa, kau, mushka, 
gomari, dhia, delja, derri, pula, bletët, etj.

Kafshët e egra janë ariu, ujku, derri, sorkadhja, dhia e egër, 
dhelpra, lepuri, baldosa, ketri, nuselala, etj.

Shpendët kanë qënë shqiponja, skifteri, kali i qyqes, qyqja, 
një lloj rose e egër, thelleza, pëllumbi, guaku, dallëndyshja, 
qofka. cërrja, gala, laraska, shaptorja, trumcaku, bishtatundësi, 
gushëkuqi, bilbili, dhe një zog i vogël qe e quanim cinxami.

Fshati Zavalan bën pjesë në fshatrat e Krahinës së Dangëllisë 
të Rrethit Përmet. I vendosur midis dy malesh të Kokojkes dhe 
Qelqëzës duket sikur është në një gropë. Ai ndodhet mbi 800 
(tetëqint) metra mbi nivelin e detit, me pamje të lirë nga jugu 
ku shihet lirshëm Mali i Postenanit.
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Është vendosur nën shkëmb e zënë fill që nga vila e 
Frashërit, është i çarë pak te Gryka e Frashërit në të cilën është 
edhe rruga që lidh Frashërin me Rrethin e Kolonjës.

Gurët e shkëmbit mbi fshat që vinë duke u thërmuar, janë 
shkeputur nga masivi shkëmbor dhe shpesh herë duket sikur do 
të rrokullisen tatëpjetë.

Me këta gurë janë ndërtuar shtëpitë e Zvalanllinjve, një gur 
i bardhë gëlqeror.

Fshati ndodhet në një vënd më të sheshtë , i ndarë sipas 
lagjeve dhe fiseve. Në anën e poshtme të fshatit që mbledh ujrat 
nga mali i Qelqëzës. Ka rripa shtufore që nuk bëhet bimësia. 
Kjo zgjatet deri në Dëllga.

Fshati Zavalan në zonën ku janë ndëruar shtëpitë ka lëvizje 
tektonike e për rrjedhojë ndërtesat nuk jetojnë gjatë. Professor 
Petrit Radovicka kur erdhi e bëri studimin për të ndërtuar një 
rezervuar në mënyrë kategorike u shpreh: “Nëqoftëse këta 
banorë e dine siç e di unë, nuk do të rrinë as një ditë në këtë 
fshat”

U fol për të lëvizur fshatin por kjo nuk u realizua.
Fshati Zavalan nuk ka qënë ky që është sot, emrin Zavalan 

e ka marrë nga gurët e bardhë të shkëmbinjve Zall ( Gur i 
bardhë)

Në vëndin që ne e quajmë Dëllga i është vendosur dikur 
fshati i quajtur i Dëllgallinjve, vënd i dëllinjave, mendohet se 
prej këtu rrjedh edhe emri Dangëlli. Lart te bregu ka nje lis 
(dushk). Në këtë breg ka qënë kisha, aty ka patur edhe varre, 
kockat e të cilëve janë gjetur kur hapnin toka të reja.

Në Zavalan kanë jetuar në kohën e pushtimit turk bejlerë 
shumë të fuqishëm që kanë pasur çifliqet e tyre ne Korçë, 
Selanik,në Rumeli, etj. Kanë pasur edhe gjëndje rivaliteti 
midis tyre.

Zavalani ka pasur mbi dyqint shtëpi të ndara sipas lagjeve, 
aty ku sot ne nuk bindemi se ka pasur shtëpi, aty kanë banuar 
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njerëz. Toponimet janë edhe sot.
Po e fillojme, lagja e Çobanëve që ka pasur gjashtëdhjetë 

shtepi. Ata kanë pasur shtëpi edhe në Kamen edhe në Krorëza.
Vreshti i Dishanjve ka qënë nje lagje e fshatit më e vogël te 

lumi, Qershia Salikos, tek ara e Tekës, te Përroi i Satedinit, te 
ara e Kapos, ara e Hysës, Sharka, Bregu i Goxhajt dhe tërësia e 
gërmadhave të ndodhura në fshat. Ç’më ka ndodhur, kur vajta 
për të çuar lule te varri i Dylberit, pasi mbarova ritualin, duke 
kaluar pranë varreve shoh edhe një varr me mbiemrin Satedini. 
Aty lashë një letër me adresen time, pas një farë kohe, e kisha 
harruar fare, me vjen një letër ku më kishte shkruar emrin e tij 
dhe një vënd ku do të takoheshim.

Personi qe i moshuar dhe me pohonte se është nga Zavalani, 
kishte një punë e do të ikte duke më kërkuar falje me shpresë se 
do takoheshim prapë.

Tjetër, punoja tek Parku Rinia kur një person që rrinte në 
trotuar më kërkoi për të ndezur cigaren. Më pyeti se nga isha 
dhe unë ju përgjigja se isha nga Zavalani. Më thotë: se edhe ai 
ishte nga Zavalani. Nga kurioziteti e pyes se me çfarë mbiemri 
ishte, më thotë se jam Hasan nga mbiemri. “Mos më mashtro i 
thashë se esdhe unë Hasani jam.

Më tregoi se kur ishim në Zavalan, flas për prindërit e 
mij, kishte rënë borë dhe oxhaku ishte mbushur me dru lisi të 
cilat qenë djegur dhe krijuan qymyr, gjyshi flinte në qoshen e 
oxhakut dhe qymyri që kishte gaz karbonik e kishte zënë dhe ne 
pandehem se kishte vdekur. Lajmëruam fisin, e qamë dhe u bëmë 
gati për të shkuar në varreza. Gjyshi zgjohet dhe ne shtangëm të 
gjithë. Nga ky turp u larguam nga fshati dhe shkuam në Përmet, 
ndërruam edhe mbiemrin nga Hasani e bëmë Nemërçka.

Në fshat kanë qënë tre besime fetare: ortodoksët, myslimanët 
dhe bektashinjtë, pra ekzistonte kisha, xhamija dhe teqeja. 
Pavarësisht tre besimeve fetare marrëdhënjet midis fshatarëve 
ishin të mira.
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Vendi ku bëheshin kuvende ka qënë xhamija. Këtu ka qënë 
një shesh i vogel, një gur i madh, një gur i vogël, një gur ku 
shtypej gruri për të bërë qefqesh (ashër), kur beheshin dasma.

Sot si kult fetar është Mekami i madh dhe Mekami i vogël. 
Mekami i madh është në Trebesh i vogli ne Rabihan.

Nga gojëdhënat vend i Mekamit të madh është dëshira e 
Dervish Dautit i cili parashikoi ditën që do të vdiste dhe atë 
ditë do të binte shi i kuq. Kjo ndodhi më 5 maj, ditë qe ështe 
festuar deri vonë pranë gurit të Osman Beut. Aty Osman Beu 
kishte bërë edhe një shatërvan me ujë të marrë nga burimi te 
Marja. Në këtë periferi ndodheshin dyqanet që shisnin mjetet 
për të punuar, prodhimet artizanale, prodhimet bujqësore e 
blegtorale, veshje të ndryshme, punime poçerie, etj.

Gjatë periudhës së kooperativës u hapën edhe shumë toka 
të reja. Traktoristi Bedriu (kushëri) gjatë punës në vendin e 
quajtur Torova gjeti një qyp prej balte rreth dy metra të gjatë 
futur në tokë. Gërmuan se mos kushëriri kishte fshehur thesare.

Në këtë zonë artizaët e fshatit punonin baltën për të bërë 
enët shtëpiake, tuba balte për ujësellësin, dhe qypa të tillë që u 
duheshin për të mbajtur ujë të ftohtë e zahirenë për dimër.

Sipas gjendjes shoqërore ndaheshin në bejlerë, agallarë 
e njerëzit që qenë në shërbim të beut, çobanë, fjala qe për 
vllehët e ardhur nga Rumania (Rumelia) dhe emrin e merrnin 
nga puna që bënin barinj-çobane, harbutë, dhe evgjitë. Këta të 
fundit ishin shërbëtorë të beut, Evgjitët ishin pak shtëpi dhe 
karakteristikë është se në ato fshatra që kanë qënë me bejlerë 
ka patur edhe evgjitë. Një lagje e tillë është edhe në Frashër, 
Kostrec, etj.

Çobenët vonë ndertuan shtëpi, ata jetonin në kalibe të bëra 
me velënxa (velënxa është lloj batanije e punuar me lesh). Ishin 
shumë të zotë për mbarështimin e blegtorisë.

Në prag të pavarësisë dhe përpara saj patriotët e Zavalanit 
bashkë me ata të Frashërit dhe fshatrave të tjera nën ndikimin 
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e madh që kishte Babai i Teqesë së Frashërit kanë dhënë 
ndihmesën e tyre për të kundërshtuar uzurpimin e trojeve të 
Përmëtit nga shovinintët grekë. Këta kanë qënë:

Sadik Zavalani
Tajar Zavalani
Çerçis Zavalani
Hasan Zavalani   jo stërgjyshi ynë
Feim Zavalani   Kongresi i Manastirit
Jahja Zavalani
Jano Xhoga
Mahmut Zavalani
Mahmut Zavalani
Mendu Zavalani
Mikel Zavalani
Femi Zavalani
Nexhip Zavalani
Sadedin Zavalani
Sejfulla Zavalani
Ymer Zavalani
Islam Zavalani
Për arsimimin në Përmet midis shumë patriotëve të tjerë 

të trevës së Zavalanit kanë dhënë ndihmesën e tyre edhe këta 
zavalanllinj:

Femi Zavalani
Lytfi Zavalani
Sejfulla Zavalani
Shukri Zavalani
Tajar Zavalani    (Radio Londra)
Për Osman beun nuk kemi të dhëna, perceptimi i arritur 

deri në ditët tona është si një turkoshak i keq me sjellje e vese 
të këqija që sillej shumë keq me fshatarët.

Për Jahja beun janë kënduar këngë. Gjatë një vizite të bërë 
në qytetin e Beratit trimi i Kasëm beut nga Berati qëlloi trimin 
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e Jahja beut, i cili u ndje i ofenduar dhe vrau Kasëm beun në 
Hanin e qytetit të Beratit

Kënga thotë:
Aferim të qoftë beu i Zavalanit
Vrave Kasëm benë në mes të Beratit
Seç thirri kjo zonja mbylli dyert e hanë
Jaçen të më kapni pushtin e Zavalanit

Komandant i çetës së Dangellisë ka qënë Mendu bej 
Zavalani i cili kundërshtoi pushtimin turk, më vonë Mendu bej 
Zavalani u bashkua me Themistokli Gërmenjin duke organizuar 
rezistencë në zonën e Kolonjës dhe të Korçës.

Tajar Zavalani ka qënë zëdhënësi i gjuhës shqipe tek Radio 
Londra.

Me këto desha të thosha se ajo tokë ka rritur njerëz të ditur 
dhe patriotë për ëndrrat e kombit shqiptar.

Këto përpjekje i kanë patur edhe kundër njerëzve të shitur, 
të paguar apo edhe përkrahës të pikpamjeve shoviniste greke 
për Vorio Epirin.

Kjo luftë u bë edhe më e ashpër në periudhën e Luftës së 
Parë Botërore, shumica e fshatrave u boshatisën, jo vetëm 
burrat por edhe gratë vriteshin, fshatra të tëre digjeshin. Rasti 
i Frashërit është për t’u vënë në dukje. Frashëri u dogj në 14 
Maj 1914 dhe Shovinistët grekë për të fshehur punët e tyre 
përpiqeshin që këtë ta paraqitnin si luftë të brëndëshmë midis 
muhamedanëve dhe të krishterëve. Këtë bënë edhe ne Frashër 
duke i nxitur ortodoksët të digjnin shtëpitë e muhamedanëve. 
Por ortodoksët nuk pranuan të binin pre e tyre dhe nuk reaguan. 
Për t’u hakmarrë ata dogjën shtëpitë e ortodoksëve.

Njerëzit e tjerë të tmerruar grekët dhe nga nga vrasjet, 
djegjet, plaçkitjet morën çfarë mund të merrnin dhe ikën 
në drejtim të Vlorës. Nga kjo nuk shpëtuan as fshatarët e 
Zavalanit. Shumica u largua dhe nuk u kthye më. Zbrazja 
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vazhdon edhe më tej. Ekonomia qe e dobët, puna kryhej me 
krahë dhe nuk qe produktive. Në kohën e Mbretit Zog kishte 
varfëri dhe numuroheshin mbi gjashtëdhjetë familje të cilat 
punonin secila për ekonominë familjare te tyre.

Gjatë luftës Nacional Çlirimtare fshati ynë u nda në dysh, 
më shume qenë me Ballin, fisi ynë u rreshtua me lëvizjen. Nga 
fshati ynë kanë dale keta partizanë:

Qazim Hasani
Hamit Hasani
Zini Kamçe
Mestan Hamiti
Novruz Ferriti
Xhixhi Xhoga
Dhimitër Xhoga
Qazimi dhe Hamiti janë plagosur gjatë luftes. Në Këshillin 

Nacional Çlirimtar te fshatit në fillim është zgjedhur Izet 
Mustafai por ky tradhëtoi dhe kryetar u zgjodh Ismaili. 

Në kohën e socializmit hemorragjia e emigrimit brënda 
vendit vazhdoi duke qënë se kishte pak tokë. Njerëzit 
largoheshin për një jetë më të mirë.

Në tetor të vitit 1959 banorët vendosën të bëjnë shoqërinë 
e tokës dhe të gjëse së gjallë, pra formuan kooperativat 
bujqësore, me pretekstin se sipërfaqja e tokës është e vogël 
dhe nuk ka mundësi për të ushqyer.

Gjashtë familjet e evgjitëve shkuan në Përmet dhe Korçë, 
të tjerët ku të mundeshin në qytete të tjera të Shqipërisë. Disa 
nga djemtë e fshatit shkuan nëpër shkolla dhe pas diplomimit 
nuk ktheheshin më në fshat por shkonin ne vënde të tjera. Në 
fshat po ndërtoheshin objekte sociale që më pare nuk ishin 
mundur:

U hap shkolla fillore
U hap furra për të pjekur bukë
U hap kopësshi dhe çerdhja për të mbajtur fëmijët
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U ndërtuan godina të magazinave për të mbajtur prodhimet 
bujqësore dhe blegtorale

U ngrit një dyqan me mallrat e konsumit të gjërë 
ushqimore dhe veshmbathje

U ngrit një qëndër shëndetësore për kujdesin e shëndetit 
të banorëve

U hap rruga automobilistike që lidh Zavalanin me 
qëndrën e Komunës Frashër

U hap nje mense përa ta që do të vinin dhe një hotel me 
tre shtretër

Erdhi traktori per punimin e tokave
U përgatiten kuadrot për të kryer detyra të ndryshme për 

të future të renë dhe për zbatimin e kodit agroteknik
U shtua blegtoria, etj

Këto bënë që jeta të bëhej më e mirë për banorët, vlera e 
ditës së punës u rrit mbi dhjetë lekë për ditë pune. Kjo bëri 
që jetesa në fsat të ndryshojë. Nuk kishte nevojë të shkohej 
për të blerë bereqet në Korçë, Ersekëa në vende të tjera sepse 
prodhimet bujqësore jo vetëm plotësonin nevojat e anëtarëvë 
të Kooperativës, por dergonin edhe në shtet.

Familje të ikura në vitet 1960-1961:
Zyber Kamçe
Ali Hamiti
Lame Hamiti
Servet Hasani
Hekuran Hamiti
Hamza Hamiti
Mehmet Rapo
Myftar Myftari
Izet Myftari
Xhafer Mustafaj
Mani Paskali
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Llukan Xhoga
Dhoseki Xhoga
Dhimitraq Xhoga
Novrus Ferati
Rushan Ferati
Teme Ferati
Dane Ferati
Koro Ferati
Hamit Ferati
Zini kamçe
Xhorxhi Xhoga
Dhimitër Xhoga
Kryetar Kooperative u zgjodh Fadil Hamiti
Llogaritar Sakoll Myftari
Brigadier Kici Xhoga
Per blegtorine Hamit Hasani
Pas bashkimit të fshatit Frashër me Zavalanin dhe 

Selenicën kryetar u zgjodh Fadil Hamiti dhe llogaritar Sakoll 
Myftari.

Puna me kooperativat zgjati deri në vitin 1991 pastaj 
pas këtij viti ato u shkatërruan, stallat e bagëtive u quajtën 
enveriste dhe u prishën, pemët u prenë sepse i kishin mbjellë 
në kohën e Enverit. Në fshat filloi shkatërrimi total duke 
mos lënë gje në këmbë.

Sikur të mos mjaftonin të gjitha këto por edhe ato pasuri 
që morën nga kooperativa, dhi, lopë, mushka, qe, lopë, 
dele, u shitë se ishte koha e firmave piramidale dhe mund të 
shikojme çfare ishte rezultati:

Frashëri nga njëqint familje ka vetëm shtatë.
Zavalani nga tridhjetë e dy familje ka vetëm tre familje.
Banorët e Zavalanit janë të ardhur nga vende të tjera.
Çobanët të ardhur
Evgjitët të ardhur
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Hasanllarët të ardhur nga Selenica e Radomit.
Shehllarët të ardhur nga Ndërmari-fshat ne rrethin e 

Ersekës.
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HASANLLARET

Hasanllarët nuk janë vëndas nga Zavalani por të ardhur nga 
Selenica e Radomit në Rrethin e Kolonjës.

Ky fshat ëshhtë në lindje të Radomit, midis fshatrave 
Zharkanj nga veriu dhe nga jugu ka Gaduçin.

Një gur i ndodhur aty quhet shkëmbi i Hasanit (stërgjyshi)
Largimi nga fshati ka ndodhur për shkak të gjarpërit i cili 

kishte bërë dëme të mëdha në njerëz dhe në kafshe. Gjarpëri ka 
bërë dëme edhe në familjen e tij. Nga fshati u larguan të gjithë 
fshatarët ku të mundeshin.

Stërgjyshi ynë Hasani shkoi në Zavalan sepse niveli 
ekonomik dhe mundësia për të jetuar qe më e mirë. Ka patur 
dhe dy motra të tjera të martuara një në fsahtin Kurtes dhe 
tjetrën në Qesarakë.

Nga të afermit e tjerë nga Kurtesi kishte Zyber Kamçe dhe 
në Qesarakë ishte Nevruzi i Makes, siç duket Makja ka qënë 
nëna e tij. Zyberi është nipi nga nëna dhe ishte detyruar për 
tu larguar nga Kurtesi si pasojë e raprezaljeve nga familjet e 
Dervish Kurtesit që i morën mushkën, harapkën të cilën ja 
kthyen partizanët. Lidhjet me këto familje jane mbajtur deri 
vonë, më pas janë ndërprerë.

Në Zavalan Hasani ka patur edhe një motër të martuar me 
Hamitin, e cila i ka ndihmuar për të gjetur mundësi për të jetuar. 
Hasani pajtohet bari në familjen e Zeres që qe në gjëndje të 
mirë.

Zeret u larguan për në Amerikë dhe këtë pasuri me blegtori 
dhe ato pak toka që kishin ja falën Hasanit. Edhe sot e kësaj 
dite ato njihen si tokat e Zeres. Nje parcele rreth tre dynymë e 
kishte xhaxha Barjami dhe tjetrën prej katër dynyme e kishte 
xhaxha Hakiu.

Prej këtej buron edhe ajo shprehja “Dhentë e dhitë e Zeres, 
nami i Hasan Qeres”
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Për motrën e martuar në Qesarakë nuk kemi të dhëna. Motra 
tjetër e Hasanit martuar në Kurtes ka lënë tre femijë Zyberin, 
Zininë dhe çupën Fejmenë. Kush interesohet për Zyberin mund 
të lexojë një novelë të Dylberit në të cilën propagandohet jeta 
e Zyberit shume e mirë. 

Ziniu qe partizan me Brigadën e Gjashtë Sulmuese dhe pas 
largimit nga radhët partizane shkoi për të punuar ne fshatin 
Sheqeras të Korçës.

Fejmeja u martua në Shijan me Ganiun. Fejmeja është 
rritur te xhaxhallarët tanë sepse Zyberi nuk kishte mundësi 
ekonomike, ata edhe e martuan.

Fejmeja ka lindur tre fëmijë:
• Rexho
• Ismail
Muharrem, i cili është plagosur nga një bombë që kishte 

mbetur nga lufta.
Zyberi kishte grua Gjurxhinë me të cilën kishte katër djem
• Shahin Kamçe
• Xhevahir Kamçe
• Refat Kamçe
• Luan Kamçe
Zyberit i mungonte në shtëpi buka, për të mos e marrë vesh 

fshati që familja nuk kishtë bukë, Gjurxhia u jepte djemve 
lugën dhe i binin tepsisë për të dëgjuar jashtë që edhe aty po 
hahej,

Zyberi ruante lopët e fshatit dhe nga pua që bënte merrte 
drithë ose prodhime të tjera nga familjet të cilave u kulloste 
lopët.

Motra e pare e Hasanit ishte Makja e cila kishte nje djale te 
quajtur Novruz.

Motra e dyte e Hasanit ishte martuar në Zavalan me 
Hamitin. Ajo ka lindur tre djem dhe nje çupë.

• Demo Hamiti
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• Mestan Hamiti
• Koçi  Hamiti
• Hajrie Hamiti
Demoja ka lindur dy fëmijë, një çupë dhe një djalë:
• Male Hamiti djali
• Adevije Hamiti çupa
Demoja ke jetuar deri vonë. Ata ishin kushërinj të dyte me 

Hasanllarët.
Brezi ynë biem kushërinj të katërt. 
Malja dhe Fetije nga Helmësi kanë lindur gjashtë çupa dhe 

dy djem:
• Ashemije Hamiti
• Fatmira Hamiti
• Vera Hamiti
• Bajame Hamiti
• Afize Hamiti
• Mjaftoni Hamiti
• Muhamet Hamiti
• Adem Hamiti
Mestani me Kanuçen kanë lindur dy djem dhe një çupë
• Lame Hamiti Durres
• Aki Hamiti Durrës
Batire Hamiti martuar në Vërçisht
Koçiu me Cekon kanë lindur tre djem dhe kater çupa
• Hekuran Hamiti Lezhë
• Fadil Hamiti  Zavalan
• Hamza Hamiti  Lezhë
• Rakibe Hamiti Mbrezhdan
• Ervehe Hamiti Përmet
• Leku Hamiti Kostrec
• Myzejen Hamiti Kurtesi
Koçiu nuk qe vëlla nga babai me Demirin dhe Mestanin
Por më shumë do të qëndrojmë tek Cekoja sepse ajo është 
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më e afërt me ne. Ne e kemi thirrur hallë gjithnjë. Ajo qe çupa e 
Haxhiut, xhaxhai i vëllezërve të Hasanllarëve. Pra qe kushërirë 
e parë e tyre. Qe një grua trupmadhe shumë autoritare, të 
impononte respekt. Koçiu ka qënë shume punëtor dhe kur 
kthehej nga puna vendoste një shkop në shpatulla. Kështu ku 
janë pezulet e arave kishte mbjellë breza me pemë frutore.

Nga fëmijët për tu permendur janë Hekurani, i cili bëri një 
kurs për mësues dhe më vonë shkoi në organet e ndjekjes në 
Ministrine e Punëve të brenëshme.

Erveheja u martua me Hajdarin nga Përmeti, u dashurua 
me Hajdarin kur bënte tregëti ambulante dhe e ka marrë pa 
pëlqimin e familjes.

Tek Erveheja kemi patur bazën për të ndenjur kur venim 
me punë në Përmet.

Fadili qe kryetar i Kooperativës, dhe më vonë edhe i fshatit 
Frashër kur u bashkuan te dy fshatrat.

Ka qënë deputeti Kuvendit Popullor gjatë një legjislature 
dhe Hero i Punës Socialiste për rezultatet e mira të arritura në 
realizimin e detyrave të planit.

Fadili në vitin 1967 pas Kongresit të PPSH mori një arkë 
me patate për ta çuar në Frashër. Plenumi i Komitetit të Partisë 
këtë arkë per tu transportuar ja kishte lënë Polikron Gjikës nga 
Gostivishti i cili u tha “Gjeni dikë tjetër se unë nuk e mbaj dot”.

Rakibeja u martua në Mbreshtan me Fetaun më plak se 
veten, i vëllai i tij që ishte më i shkathët u paraqit si dhëndërr 
por dhëndër qe Fetau.

Erveheja u martua me Hajdarin dhe lindë tre djem dhe tetë 
çupa

• Fatmir
• Ilir
• Agron
• Bujare
• Flutura
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• Nina
• Engjëllushe
• Fatmira
• Dallëndyshe 
• Kozeta
• Lida
Lekua u martua në Kostrec me Hodon dhe ka lindur një 

çupë dhe tre djem.
Myzejeni u martua me Asllanin nga Kurtesi, i cili ka qënë 

mësues. Kanë lindur nje djalë dhe dy çupa.
Hamzai është martuar me Lytfijen nga Kurtesi dhe jeton 

në Lezhë. 
Për të patur një përfytyrim më të saktë Hasani ka lidur dy 

djem dhe dy çupa:
• Sulon
• Haxhiun
• Dhe dy çupa
• Këzen
• Cyken
Tani po fillojmë me Haxhiun sepse folëm më lart për 

çupën e tij Cekon. Haxhiu ka lënë dy çupa Cekon, martuar 
me Koçiun në Zavalan dhe Zengjinenë martuar në Korçë.

Haxhiu dhe e shoqja e tij kanë vdekur herët. Kështu edhe 
tregimi ynë për Haxhiun mbyllet këtru.

Suloja është gjyshi ynë, ka lindur dhe është rritur ne 
Zavalan. Në rininë e tij ka punuar bashkë me të atin për 
mirëqënjen e tyre.

Është maruar dy herë sepse gruaja e tij e parë Lekja i 
kishte vdekur dhe ka lënë një djalë Qazimin.

Më vonë u martua me Nukon dhe ka lindur dy çupa:
• Shefikon
• Xhekon
Dhe gjashtë djem
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• Bajram Hasani
• Novruz hasani
• Haki  Hasani
• Ismail Hasani
• Elmaz Hasani
• Hamit Hasani
Neve nuk i kemi njohur por gjyshe Nukoja ka patur vëllanë 

në Stamboll dhe djali i tij Shaqiri ka ardhur në Zavalan dy 
here dhe herën e dytë bashkë me të shoqen.

Vëllanë e dyte të Nukos nuk e morrën ne Stamboll por e 
lane në Zavalan që të mos mbetej shkretë Zavalani.

Suloja sipas të dhënave ka qënë një punëtor i mirë që 
merrej me mbarështimin e blegtorisë dhe punonte atë pak 
tokë që trashëgoi nga Hasani. Por periudha që lindi fëmijë ka 
qënë e vështirë, mezi arrinte t’i ushqente.

Qazimi ka lindur ne 1890, pati një periudhë pushimi kur 
vdiq Lekja, pastaj qenë me radhë fëmijët ë tjerë deri tek i 
fundit ne 1918. Kanë kaluar Luftën e Parë Botërore dhe 
sidomos hordhitë e shovinizmit grek, për pretendimin e Vorio 
Epirit.

U shpërngulën nga fshati dhe morën rrugën për të shkuar 
tek ullinjtë e Vlorës. Në një mushkë që kishte e ngarkoi me 
plaçka dhe ushqime për të ngrënë. Rrugës kalon xha Elmazin 
sepse donte të shpëtonte të tjerët. Xhaxha Elmazin e mori në 
mushkë një i njohuri ityre, Seiti, duke i thënë se nuk bëri mirë 
që la të birin. Suloja o përgjigj: “Nuk kam çfarë të bëj për të. 
Shiko të tjerët, këtë rrugë e bënë për dy ditë duke arritur tek 
Çukat Komarit në Berat.”

Këtu u erdhi haberi që greku ishte thyer dhe ata u kthyen 
prapë në fshatin Zavalan, por nuk e gjetën gjënë e gjallë qe 
kishin lënë.

Për të ushqyer fëmijët i thotë djalit të madh Qazimit: “Me 
ndihmo edhe ti se une nuk po ja dal dot”. Qazimi i përgjigjet: 
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“Unë nënë nuk kam, motër nuk kam, këta janë te tutë, bëj si 
të duash”.

Duke parë se uria gërryente edhe gurin fillon të ushqehet 
me bar, kur gjyshja kishte një dorë miell ja u përziente bashkë. 
Ku nuk kishte hanin vetëm barishte.

Nga e keqja i dërgon hyzmeqarë në shtëpitë e ortodoksëvë 
në zonën e Shqerisë dhe të Leskovikut,

Ismailin në Kreshovë, Shqeri
Hamitin në Kovaçisht, Shqeri
Elmazin në Gërmenj, Ersekë
Këta bënin punë pa pagesë vetëm ushqeheshin prej 

familjeve ku ishin pajtuar.
Nëpërmjet financimeve italiane bashkë me punëtorët 

italianë, po hapej rruga në Gërmenj për të lidhur Ersekën me 
Leskovikun. Xha Elmazi dhe xha Hakiu u afruan për të shuar 
kuriozitetin e tyre. Italianët mbushnin gavetat me makarona 
dhe ja dhane për të ngrënë edhe atyre, të cilëvë ju pëlqeu dhe 
ditën tjetër vajtën përsëri. Duke parë se ata ishin të varfër dhe 
të uritur u propzuan për punë të cilën e pranuan. Duke qënë 
se italianët kishin nevojeë për punëtorë morën edhe Qazimin, 
Ismailin dhe Hakiun. Hamiti ndënji në fshat për t’i ndihmuar 
të jatit në punët e fshatit.

Këtë punë ata e vazhduan deri në vitin 1933 duke punuar 
në Librazhd dhe në lumin Mat. Erdhën në Zavalan ku sejcili 
ndërtoi jetën e vet. Deri sa u kthyen nga Mati kanë qënë 
bashkë. Vitet kaluan, u martuan dhe secili krijoi shtëpinë e 
vet, ndanë tokat dhe ato krerë bagëti që kishin.

Gjyshi Sulo vdiq më herët, ndërsa gjyshja Nuko vdiq më 
vonë. Gjyshe Nukos dikush i vodhi paratë dhe asaj i iku truri. 
Paratë e kursyera nga puna që kishin bërë vëllezërit në një 
shoqëri Italiane, Ismaili ja dha gjyshe Nukos për ti ruajtur, kur 
u kthyen nga puna me italianët.

Për t’a mbajtur në shtëpi gjyshe Nukon pasi ajo nuk dinte 
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se çfarë bënte, Dilja dhe Ferideja i përzienin misrin me fasulet 
për t’i ndarë prapë ato.

Ka vdekur te përroi në fund të fshatit.

QAZIMI
Qazimi lindi në vitin 1890 dhe vdiq në vitin 1975 në 

Zavalan. Është martuar me Kilen që ka lindur në vitin 1880 dhe 
ka vdekur në vitin 1972. Ka lindur në Kostrec dhe ka vdekur 
në Zavalan.

Qazimin ne fëmijët e Ismailit dhe të Sanijes e kemi patur 
edhe xhaxha edhe njerk. Ndërsa Kilen e kemi pasur edhe nusen 
e xhaxhait edhe gjyshe nga ana e Sanijes. Kiles i kemi thërritur 
gjithnjë Nana.

Këtë po e zhvillojmë më tej, duke qënë se disa prej nesh 
nuk e dinë dhe duan t’a mësojnë.

Qazim Hasani që njihet më shumë si Qazim Sulo në 
moshën katërmbëdhjetë vjeç doli komit me çetën e Mendu 
Zavalanit. Komitët kur e panë të vogëli thanë që të largohej 
por komandanti i çetës së Dangëllisë Mendu Zavalani e mori 
pranë vetes dhe duke i ngarkuar detyra të tjera veç asaj të luftës 
me hordhitë turke.

Kur çeta e udhëhequr nga Themistokli Gërmenji rriti 
aktivitetin e saj patriotik, çeta e Mendu Zavalanit u bashkua 
me të dhe Qazimi, anëtar i kësaj çete tani duke marrë pjesë 
edhe në luftime. Në këtë çetë bënte pjesë edhe Mersin Arapi 
nga Starja e Kolonjës por që rrinin në Korçë pa e ditur se çfarë 
do të ndodhte më vonë ata u bënë vëllezër pa lidhje gjaku.

Në një përpjekje të bërë me turqit, Qazimi plagoset dhe 
vellai i tij Mersini e merr në shtëpi.

Në këtë shtëpi jetonte dhe vëllai i Mersinit, Rizai bashkë 
me gruan e tij Kilen dhe dy fëmijët Sanijen dhe Bajramin.

Kilja mjekonte plagët e Qazimit deri sa u shërua por Qazimi 
ra në dashuri me Kilen.
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Pas eliminimit të çetës së Spiro Bellkamenit komitët u 
shpërndanë disa në çeta të tjera disa në shtëpitë e tyre. Mersini 
me disa nga komitët e tjerë krijuan një grup të vogël dhe në 
pamundësi për të kryer përpjekje plaçkitnin tregëtarë e fshatarë 
në ditën e pazarit që bëhej në Korçë.

Babai i Faslliut burrit të motrës sonë Dallëndyshe na tregon 
se një ditë kur po ktheheshin nga pazari, i del Mersin Arapi në 
rrugë duke i kërkuar mall ose para. Nuk kishte para por një 
palë opinga të cilat ja mori dhe ja dha një komiti që i kishte 
opingat e grisura. Mersini e detyron të betohet në Teqenë e 
Sukës se nuk kishte bërë krime, bashkë me një shokun e tij nga 
Skrapari shkon në Teqenë e Sukës dhe betohet se nuk kishte 
kryer krime por prita qe përgatitur më parë. Në një çezmë aty 
afër Teqesë kur po pinte ujë dhe me dorën e djathtë mbush 
Maliherin e qëllon skraparlliu i cili ishte paguar për të kryer 
këtë akt. Mersini ngrihet me plagë, qëllon mbi skraparlliun dhe 
të dy mbetën të vdekur.

Marrëdhënjet Qazimi i vazhdoi edhe me Rizanë, shkonte 
Qazimi në Korçë vinte edhe Rizai në Zavalan.

Qazimi mendonte si të takonte dhe të merrte Kilen e Rizait.
Gjatë nje vizite të gjysh Rizait në Zavalan bashkë me 

gjyshe Kilen dhe me fëmijët Sanijen e Barjamin Qazimi kishte 
vendosur ta vriste Rizain dhe të merrte Kilen por vëllezërit e 
tjerë e ndaluan këtë vrasje shekspirjane.

Ismaili e mori Rizain dhe kalon nga pylli i Zavalanit që të 
mos vinte në Zavalan. Ai u largua për fare, thonë se kaloi në 
Greqi. Nuk dimë gjë për jetën e tij. Në Selanik jam interesuar 
por nuk dimë ku i kanë rënë kockat të shkretit gjysh.

Qazimi u martua me Kilen dhe nuk lindën fëmijë, por dy 
fëmijët e Rizait i ka rritur. Po të qe gjallë Mersini, Qazimi nuk 
kishte këllqe ta merrte.

Qazimi në kohën e Zogut qe disa vjet xhandar në Korçë.
Më vonë erdhi në Zavalan dhe jetoi ca kohë aty.
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Në firmën italiane për ndërtimin e rrugëve me emrin Ragazi 
bashkë me vellezërit e tjerë punuan për ndërtimin e rrugëve për 
disa vjet në Librazhd, Murash, Xibrakë etj. Më vonë punuan në 
hapjen e rrugës nga Miloti në Burrel. Ishin të gjithë punëtorë të 
mirë dhe paguheshin mirë. Këtu u paguheshin edhe sigurimet 
shoqërore dhe Qazimit ju njoh vjetërsia në punë, Qazimi qe 
kryepunëtor, vëllezërit e tjerë punëtorë.

Nga puna për këtë shoqëri u larguan pa dëshirën e tyre 
por për fajin e Qazimit. Për nevojat ekonomike të vëllezërve 
ata merrnin edhe ushqime. Një fshatar nga fshatrat e Burrelit 
kishte mulli me ujë dhe Qazimi i kërkoi disa kilogramë grurë 
për të gatuar bukën. Për garanci Qazimi i kërkoi monstrën për 
cilësinë e mallit që do të blinte dhe ai i dërgoi dhjetë kilogramë 
grurë. Ranë dakord per tre kuintalë. Gruri i sjellë nga matjani 
nuk i pelqeu Qazimit dhe bëri llafe me matjanin dhe arriti ta 
qëllonte. Ky qe ofendimi më i madh për matjanin. Pas pak 
kohësh dërguan lajm se keni një javë besë, pas mbarimit të këtij 
afati do të vendosnin nderin në vënd. Kështu qenë të detyruar 
të njoftonin shoqërinë. Inxhinieri Italian bëri ç’qe e mundur që 
ti mbante por kjo ishte e pamundur. Ai u dha një makinë dhe 
familjarisht kanë ikur në Tiranë pastaj në Korçë dhe në fund në 
Zavalan.

Qazimi në gjithë këto kohë kishte me vete edhe Kilen me 
dy fëmijët e saj Sanijen dhe Barjamin.

Ardhja në Zavalan solli vështirësi të tjera për të rregulluar 
jetën të gjithë vëllezërit.

Qazimi kishte dëshirë qe të ndërtonin një shtëpi që të 
rregulloheshin të gjithë vëllezërit por kjo nuk u realizua sepse 
interesat qenë të ndryshme për secilin nga vëllezërit. Kilja duke 
patur parasysh që nuk kishte fëmijë me Qazimin dhe kjo për 
fajin e Qazimit sepse kishte lindur fëmijë me Rizanë, i kërkoi 
Qazimit që Sanijen ta martonin me Ismailin për t’a patur si 
mbështetje në pleqëri, dhe kështu ndodhi. Ismaili u martua me 
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Sanijen duke qëndruar bashkë në një familje. Kilja ka patur 
një motër dhe dy vëllezër. Një vëlla e quanin Jaçe dhe tjetrin 
Rushan. Jaçja është vrarë me çetën e Gani Butkës në Pogradec, 
Rushani i pamartuar jetonte në Zavalan, ndihmonte në punët 
e shtëpisë bile edhe gatuante në shtëpi. Motra e Kiles Fatime 
ishte martuar ne Korçë me Mediun.

Nuk e thamë që në fillim, Kilja ishte nga Kostreci, babai i 
Kiles ishte futur dhëndër brënda pra kishte ardhur te nusja, pasi 
gjyshja e Kiles nuk kishte lindur djalë. Babai I Kiles ishte nga 
Frashëri.

Qazimi donte të ndërtonte shtëpi dhe po përgatiteshin për 
t’a ndërtuar atë, një shtëpi të madhe me dy dhoma lart dhe me 
korridor dhe po ashtu me dy dhoma poshtë dhe me korridor. 
Një dhomë poshtë përdorej për qilar, magazinë e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. Njëkohësisht u përgatit edhe për blerjen 
e tokave nga ata që i shisnin.

Blenë nga Kamber Sinani ara në Rabihan dhe Arën e Kapos, 
pesë dynymë tokë. Blenë nga Demir dhe Dalip Alushi Arën e 
Hysos me sipërfaqe pesë dynymë e dyqint metra katrorë tokë, 
për tridhjetë e pesë napolona dhe një kazan bakri. Blenë Arën 
përtej po nga Kamber Sinani me sipërfaqe katër dynymë e 
pesëqint metra katrorë, në shkëmbim te Ara e Gaqes gjashtë 
dynyme tokë te Fieri Kurtesi për livadh. Skilibec nga Shehllarët 
dhe në Tërrovë një dynym e dyqint metra katrorë.

Pavarësisht se kjo tokë u ble bashkë me Ismailin, është 
regjistruar në emër të Qazim Sulos.

Një sasi parash Ismaili ja dha nënës së vet dhe vëllezërve 
të tjerë, një pjesë për shtëpinë dhe të tjerat Nukos. Këtë bënë 
edhe vëllezërit e tjerë. Si rezultat i këtyre veprimeve hyri 
grindja midis vëllezërve, deri në këtë moment pasuria ka qënë 
e përbashkët për të gjithë. Filloi ndarja e pasurisë. Ismailit ju 
dhanë disa krerë plaka dhi e dele.

Edhe vëllezërit e tjerë blenë toka të tjera.
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Ismailit ju dha Ara e Lëmit, nëntëqint metra katrorë. Qazimi 
filloi tregëtinë ambulante duke marrë tre mushka dhe çonte 
mall nga Korça në Përmet dhe nga Përmeti në Korçë.

Më vonë do të flitet për Luftën Nacional Çlirimtare vetëm 
për Qazimin.

Gjatë Luftës Nacional Çlirimtare Qazimi përkrahte Luftën, 
por fshati shumica ishte me Ballin Kombëtar. Në Zavalan 
nuk kanë ardhur ushtri të huaja, as italianët as gjermanët. Ka 
pasur kundërshtime midis vetë fshatarëve, një pjesë ishin pro 
Lëvizjes, të tjerët kundër saj. Qazimi qe me lëvizjen, ballistët 
donin që ta kthenin pro tyre por nuk ja arritën qëllimit. Së 
bashku me Mami Paskalin e morën dhe çuan te shtëpia e 
Demirit dhe Dalipit Alushit duke i torturuar të dy ata. Të 
nesërmen i çuan në Ogren. Vetëm Qazimin, Mamin e liruan, 
prej andej e çuan në Piskal bashkë me tre persona të tjerë nga 
Gostivishti i Përmetit me mbiemrin Leskaj. Qëllimi Ballit ishte 
që të vriteshin. Qazimin e futën më vete në një plevicë (vënd 
ku mbahej zahireja e bagëtive). Prej aty Qazimi shpëton dhe 
si hodhi rrezikun filloi të tallej me ballistët. Në këtë shpurë 
ballistësh kishte edhe nga fshati i tij. Tre veta nga Gostivishti 
janë pushkatuar te mulliri i Piskalit.

Motivi i ballistëve qe për të marrë hak për Muharremin i cili 
u vra në Kurtes gjatë luftës që u bë midis ballit dhe partizanëve.

Muharremi qe vëlla i komandantit të çetës së Kolonjës, 
Myslim Zavalani.

Qazimi betohej se ata i vrau i biri i Muharremit, Aliu. Pas 
disa kohësh në vitet ’70 kur Aliu u pranua në Organizatën e 
Frontit, Qazimi qe në Zavalan dhe ka kundërshtuar me forcë 
këtë pranim duke deklaruar se këtë vrasje e ka bërë Aliu i 
Muharrem Shehut dhe unë kam qënë dëshmitar okular. 

Prej andej Qazimi shkon në Brigadën e Gjashtë Sulmuese, 
ka kaluar edhe në Kosovë dhe është liruar pas kthimit nga 
Kosova, bashkë me të vëllanë Hamitin. Partizan ka dalë në 
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pranverën e vitit 1943 dhe jane plagosur bashkë me vëlla 
Hamitin.

Pas kthimit nga partizanllëku qëndroi disa kohë në Zavalan 
ku u zgjodh Kryetar i Komitetit për Reformën në bujqësi.

Më vonë rreth viteve ’50 shkon në Tiranë në Kombinatin 
e Tekstileve Stalin, aty punon në Ndërmarrjen e Ndërtimit 
21 Dhjetori deri në vitet gjashtedhjetë. Pastaj shkoi roje në 
Kombinatin Ushqimor Ali Kelmendi deri sa doli në pension. 
Ka jetuar në barangën dyzet e shtatë, në një dhomë përdhese pa 
zoklaturë me shumë lagështi me banjo publike dhe me çezmë 
publike. Në këtë shtëpi ka jetuar edhe nipi i tij Dylberi nga vitet 
pesëdhjetë deri në vitet shtatëdhjetë. Dylberin e quante djalin 
e tij. Në këtë shtëpi është rritur edhe Arbeni djali i Sabriut. 
Në këtë barangë rrinte bashkë me Kilen. Ata shkonin të gjithë 
kohën bashkë dhe vetëm vdekja i ka ndarë.

Pas martesës së Dylberit ai mori shtëpi në zonën e spitalit, 
gruaja e Dylberit nguli këmbë që të merrte edhe dy pleqtë, 
Dylberi qe kundër. Por më në fund u bindën dhe u bashkuan 
bashkë në një familje.

Nuk kaloi shumë kohë dhe nuk qe e mundur për të jetuar 
bashkë në një trung familjar. Kanë qendruar gjashtë muaj tek 
Sabriu pastaj ikën te djali i Kiles në Korçë dhe prej andej në 
Zavalan deri në vdekjen e tyre.

Nuk mund t’a harroj rrugëtimin e Kiles nga Korça në 
Zavalan. Bashkë me Shëndetin gati e kemi sjellë në krahë në 
Zavalan në vitin 1972. Ka qëne pranverë, në tetor po të atij viti 
ajo ka vdekur në Zavalan. Qazimi qe më i mbajtur. Ka vdekur 
në Nëntor të vitit 1975 në Zavalan.

BAJRAM + ISMETE
Ka lindur në Zavalan, është martuar me Ismeten nga fshati 

Kostrec. Ismetja qe një grua e shkurtër dhe çalonte në krahun 
e majtë.
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Xha Bajrami ka 
qënë një njeri punëtor, 
ku nëpërmjet punës së 
tij siguronte nevojat 
ekonomike të familjes 
së tij. Si toka kishte Arën 
e Zeres, Arën e Jupçes, 
Arën në Dëllga.

Zotëronte disa krerë 
bagëti një lopë dhe një 

kalë. Shtëpitë i kishte dy 
katëshe, njëra nga dhomat poshtë shërbente dhe për bagëtitë.

Barjami ka vdekur herët dhe është varrosur tek lëmi i vjetër 
midis gropës së Vallëzës dhe lëmit të vjetër. Këtu jane varrosur 
edhe Demoja me Hakiun. Kishte shumë dëshire per mbjelljen e 
pemëve frutore duke shfrytëzuar ledhet e arave, keto i mbronin 
edhe tokën nga erozioni, ishte fjale pakë i sinqertë dhe pa truke, 
punonte pë sigurimin e nevojave të familjes së tij dhe mbajtjen 
e blegtorisë.

Për të vaditur misrin në Dëllga kishte bërë një vijë ku disa 
lëndë kryqe shërbenin për të mbajtur peshën e ujit ne tubat e 
bëra nga lëkura e vidhit (pemë).

Vinte shpesh tek ne. qëllonte qe vinte në kohë drake dhe në 
sofrën ku hanim ne, ulej 
dhe xha Bajrami. Ismetit 
i vinte inat se mendonte 
që nuk i jepnin bukë 
në shtëpi por Ismaili e 
qetësonte duke i thënë se 
edhe ay ishte vëllai i tij.

Ne të vegjëlit 
shkonim për të ruajtur 
shqerrat dhe kecat. Me 

Nga e majta në të djathtë:
Bajrami, Drita, Sabriu

Violeta (vajza e Lirisë), Ismete, Emineja
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ne vinte edhe xha Bajrami. Vishte një peliçe ushtarake që ja 
kishte dhënë Sabriu kur e mori për t’a vizituar se ishte i sëmurë.

Bajrami vuante nga azma si të gjithë vëllezërit e tjerë.
Nga martesa me Ismeten rriti katër fëmijë:
• Sabri Hasani Tiranë
• Servet Hasani Tiranë
• Liri Hasani Tiranë
• Mine Hasani Tiranë

SABRI HASANI
Ka lindur në Zavalan 

dhe aty ka kaluar 
fëmijërinë e tij.

Me ndërtimin e 
Kombinatit të Tekstileve 
ne Yzberisht ai bashkë 
me shumë fshatarë të tjerë 
shkon në Kombinat.

Në fshat pas çlirimit 
shkoi në shkollën fillore. Ushtrinë e kreu në kufi te tre urat 
në Çarçovë të Përmetit për tre vjet. Prej andej shkoi prapë në 
Kombinat, punonte në repartin e ngjyrosjes.

Në karakterin e tij binte në sy një farë inati ndaj padrejtësive 
qoftë te të tjerët, qoftë edhe te shokët dhe shoqëria. Kishte 
pasion peshkimin, shkonte shpesh natën ne Patok për të kapur 
peshk dhe ngjala. Kishte shok të ngushtë Zefin nga Shkodra, 
rrinin shumë kohë bashkë.

Bëri ç’qe e mundur për të marrë Servetin dhe Minen në 
Tiranë dhe ja arriti qëllimit. Ishte shumë mikpritës, fshatarët 
nga Zavalani kur kishin punë në Tiranë aty e kishin lejen për të 
ngrënë dhe për të fjetur.

Nuk duronte dot padrejtësitë qe bëheshin me persona që 
qenë kundër luftës Nacionalçlirimtare të futeshin në punë të 
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mira të dekoroheshin me dekorata etj.
Sabriu bëri përpjekje te madhe për të gjetur nipin e 

Hasanllarë qe kishin ikur ne Stamboll. Nuk la turist apo të huaj 
që vinte nga Turqia pa e pyetur deri sa i gjeti dhe i solli edhe 
në Shqipëri.

Megjithëse i larguar ruante një dashuri të madhe për fshatin. 
Vente shpesh me gruan dhe djalin në Zavalan.

Në Kombinat u njoh me Dritën, me të cilën u martua dhe 
lindi dy djem Arbenim dhe Kastriotin.

Dritën unë e kam njohur se atë kohë jetoja në Kombinat, 
shpesh herë shkoja dhe e shoqëroja për t’u kthyer në shtëpi se 
Sabriu kishte turnin e punës.

Drita gjeti metodën për 
të mësuar në klasën e parë 
fillore të shkollës 8 Nëntori 
në Kombinat, gjë qe nuk e 
bëri as Sabriu, as Dylberi.

Benin e kam tundur në 
djep, nuk e çuan në çerdhe, e 
mbante Nanaja, me lekë apo 
falas nuk e di.

Shtëpinë e kishin 
fillimisht te baranga 47, te 
mensa e beqarëve.

Pas lindjes së Benit 
morën shtëpi tek Rruga e 
Qelqit në Kombinat. Këtu 
mbaj mend një aksident të 
vogël po që nuk e mori vesh 
askush. Duke mos e ditur 
rrezikun e korentit provoj te 

fus një shtizë në prizë dhe m’u drodh krahu duke më spostuar 
në dysheme.

Nga e majta në të djthtë: Kastrioti, 
Drita, Nina (Nusja e Arbenit), 

Arbeni, Sabriu
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Më vonë me ardhjen edhe të Servetit në Tiranë blenë shtëpi 
në Tiranë tek Rruga Naim Frashëri. Më vonë këtu erdhi nënë 
Ismetja dhe Mineja. Kjo shtëpi qe dy katëshe. Por poshtë qe një 
qiraxhi që nuk dilte nga shtëpia, ai qe futur aty me vendim të 
Këshillit të Lagjes.

Një dhomë e kishte Sabriu, një dhomë Serveti një dhomë 
Ismetja dhe Mineja, Sabriu qe shumë aktiv në jetën e jashtme, 
jo vetëm me pjesëmarrjen e tij, por edhe me këshillat qe jepte.

Ju vu punës për të gjetur fëmijët e dajove në Stamboll, i 
gjeti dhe i solli në Tiranë dhe Zavalan, Shaqirin.

Bëri ç’është e mundur për shkollimin e Benit dhe ja arriti 

qëllimit. Beni sot duhet të krenohet për mundësitë qe ju krijuan 
prej tij.

Sabriu vdiq i ri, një vdekje qe nuk e priste askush dhe 
askush nuk e besonte për një vdekje aq të shpejtë.

Sabriu+ Drita
• Arben Hasani Tiranë
• Kastriot Hasani  vdekur
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LIRI BALILI

Liria është martuar me 
Aliun (Liço) nga Kurtesi.

Fëmijëria e Lirisë ashtu 
si e të gjitha shoqeve të saj 
ka qënë e vështirë. Ishin 
të detyruara të ndihmonin 
prindërit për punët në shtëpi 
dhe në ara. Së bashku me 

shoqet e moshës së saj shkonin për të bluar në mulli duke marrë 
20 kilogramë në kurriz.

Në Kurtes ka punuar në kooperativën bujqesore. Kurtesi qe 
larg nga Erseka.

Liria dhe Aliu lindën pesë fëmijë dy djem dhe tri vajza
• Violeta
• Ferhat
• Dituri
• Engjëllushe
• Edmond
Tani në pleqëri Liria erdhi në Tiranë dhe aty ka vdekur, ajo 

dhe Liçua, Aliu. 

SERVET HASANI

Serveti është lindur 
në Zavalan.

Fëmijërinë e ka kaluar 
aty në Zavalan ku ka 
mbaruar shkollën fillore, 
shkollën shtatë vjeçare 
e ka kryer në Frashër. 
Ka qënë tip hokatar, 
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shakaxhi. Ka qënë anëtar i kooperativës bujqësore Zavalan.
Bashkë me Korron e Danes bëri ca vjersha ku godisnin 

të metat dhe dobësitë drejtuese të kooperativës. Njëra prej të 
cilave është:

Të martën në orën gjashtë
Kryesia bën mbledhje dhe kërkon kashtë
Dhe Xhaferi diskuton, mua plevica më pikon
Ç’bije brënda, bije jashtë dhe mu kalb e shketa kashtë
Do të shes kaun dhe gomarë
Nuk e ndjek dotë Elmazë
Tatëpjetë thasë thasë

Në pronësi të tij ka pasur një kalë, të cilin e shikonte dhe e 
trajtonte shumë mirë. Një nga fshatarët tanë qe punonte ashtu 
si dhe Serveti ju afrua për të lëruar tokën. Kali ju afrua te çanta 
e bukës dhe Syrjai e largoi prej andej. Serveti mori një gur nga 
toka dhe e la sakat tërë jetën ngado që shkonte.

Ndërhyri Sabriu me një mikun tonë në Përmet dhe e dërguan 
Servetin ushtar në Elbasan për shofer, kështu shpëtoi nga gjyqi 
Serveti, për plagosje me dashje. Me mbarimin e ushtrisë erdhi 
në Tiranë dhe punoi si shofer në Parkun e Kamionave deri sa 
doli në pension.

Kujdesi per kafshë ka qënë një tipar që e dallonte nga 
fshatarët e tjere. Këmbët e kafshë së tij nuk i linte me balte, ja 
kruante me kërhë dhe i ushqente mirë. Keshtu kujdeseshin ne 
mënyrë të veçantë edhe për qentë, dy qentë Daveli dhe Bobi 
kane qënë te veçantë. Bobit i linin një pallto në Dëllga dhe 
ajo nuk largohej prej andej duke ruajtur misrin na kafshët ose 
njerëzit. Bobi ishte një roje shëmbullore.

Serveti ështe martuar me Florijen dhe nga martesa kanë 
lindur:

• Dezdemona  Meçe Tiranë
• Fatbardha Hasani Tiranë
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• Gentiana Hasani Tiranë
• Entela Hasani Tiranë
• Bojken Hasani Tiranë
Me shtëpi ka jetuar për një kohë të gjatë te rruga Naim 

Frashëri. Më vonë mori shtëpi tek Rruga Ura në Tiranë. Një 
çupë dhe djalin e ka të pa martuar.

EMINE NDREU
Emineja ka lindur në Zavalan. Ka mbaruar shkollën fillore 

e tetëvjeçare në Zavalan.
Ka ardhur në Tiranë me gjithë nënën e saj Ismeten me të 

vëllezërit e saj. Ka pasur një pjesë të dështuar, është maruar me 
Aliun nga Dibra

Kanë lindur dy fëmijë, një çupë dhe nje djalë:
• Enkeleida Ndreu në  Amerikë
• Elvis Ndreu në Amerikë

NOVRUZI + MAMUDIJE
Novruzi ka banuar në 

Zavalan atu ku u lind dhe u 
rrit.

Është martuar me 
Mamudinë një grua me trup 
të pakët por ekonomike dhe 
ndihmëse e të shoqit në punët 
në bujqësi. Zakonisht gratë 
nuk shkonin për punë jashtë 
shtëpisëe, por Mamudia e 
ndihminte Novruzin.

Novruzi ishte trupmadh, pinte duhan dhe qe një punonjës i 
mirë në bujqesi, i njihte mirë kërkesat e bimëve sidomos misrit 
sepse ai ishte kulturë bazë e prodhimit të bukës në fshat.

Nga e majta në të djathtë:  
Novruzi, Ismaili, Elmazi



34

Përparim Hasani

Ka pasur një shtëpi përdhese një dhomë me truall, dritare 
të vogla, dera dilte në korridor ku në krahun tjetër ishte lopa 
dhe gomari, këtu piqej edhe buka në saç. Kështu deri sa blenë 
shtëpinë e xha Bajramit.

Novruzi kishte si pronë këtë sipërfaqe toke:
Ara e Shaqirit  rreth dy dynymë tokë
Ara e Lëmit rreth tre dynymë tokë
Trebeshi  rreth tre dynymë tokë
Tërova   rreth dy dynymë tokë
Gjithsej   rreth dhjetë dynymë tokë
Kishte një gomar samari të fuqishëm, për t’a mbajtur nën 

kontroll e linte edhe natën të ngarkuar me gurë. Kishte një ka 
që i duhej për të lëruar tokat. Edhe ne kooperativë punonte 
tek perimet për të plotësuar nevojat ekonomike të familjes. 
Mamudineë e ka marrë nuse në Madërgovë (Bredh të Hotovës). 
Mahmudija dhe 
Novruzi nuk më 
lanë vetem kur më 
vdiq Dylberi, ata 
më morën në shtëpi 
dhe as shpenzime 
për ushqimin nuk 
më preknin.

Nga martesa 
lindën shtatë 
fëmijë.

FATIMEJA 
Është martuar me Bajram Taren nga Badlonja e Përmetit. 

Nuk di shumë pse u bë kjo martesë, por njerka e Bajramit motra 
e Mamudisë qe tetoja e Fatimesë dhe kjo ka qënë arsyeja, që 
duke mos pasur fëmijë të saj tezja ta kishte mbesën për pleqëri.

Bajrami ka qënë dhe është akoma azmatik. I pa aftë për 
të punuar ka punuar roje. Të gjitha punët e shtëpisë dhe të 
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bujqësisë ranë mbi kurrizin e Fatos. Fatoja për të punuar, Fatoja 
për të shërbyer, Fatoja në radhën e lopëve, Fatoja në radhën e 
deleve, Fatoja për dru.

Fatoja na priste e na përcillte atëhëre kur shkonim për 24 
majin në Përmet. Mbesa e niper i merrte në krahë dhe nga të 
gjithë veçojmë Visën, çupën e vogël të Agronit e cila është e 
sëmurë.

Mua më është ndodhur pranë kur vdiq Sanija, nga farefisi 
im kam patur vetëm Faton dhe Mehmetin, asnjë tjetër. Tani 
jetojnë të dy vetëm, djemtë e vajzat shikojnë punën e tyre. 
Fatoja është sëmurur keq nja dy herë dhe tani është në prag të 
operacionit. Nga martesa lindën pesë fëmijë tre djem dhe dy 
vajza:

• Ibrahim  
• Agim  
• Vladimir  
• Zymbyle  
• Tani
Pesë fëmijë dhe nipër e mbesa katërmbëdhjetë.

BARDHYL HASANI
Është lindur dhe rritur në Zavalan.
Rinia në Zavalan fillon me opinga 

dhe në punë me keca e shqerra.
Shkollën fillore e kreu në Zavalan 

dhe shtatë vjeçaren në Frashër. Pasi 
punoi disa vite në Zavalan rreth 
viteve gjashtëdhjetë shkoi ne Shkollën 
Ushtarake të Bashkuar në Tiranë. Pas 
mbarimit të shkollës ishte emëruar për 
të punuar në qytetin e Kukësit dhe aty 
vazhdoi derisa u transferua në Shkodër.

U martua me Margaritën nga fshati Kosinë dhe lindën tre 
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fëmijë, dy vajza dhe në djalë. Në Zavalan dhe Kosinë vinin për 
pushime. Sot fëmijët janë jashtë shtetit, djali në Suedi ndërsa 
vajzat në Tirane e Shkodër

• Bardhuli + Margarita
• Eglantina
• Etleva
• Eduard
Bardhuli shkoi në shkollën ushtarake kur do të shkonte 

ushtar.

MEHMET HASANI
U lind në Zavalan dhe u rrit aty. Vinte i imët nga trupi, në 

femijëri pasioni ka qënë për blegtorinë, jo vetëm që shkonte 
për të kullotur të vegjëlit e tyre por merrej edhe me përgatitjen 
e rrathëve për zile të vogla që u varte kecave. Mbasi mbaroi 
shkollën fillore dhe tetëvjeçare pastaj punoi si bari i dytë në 
tufën e deleve të kooperativës.

Mehmeti ka vuajtur nga stomaku dhe hante shumë pak 
bukë.

Ka punuar në kooperativë deri në vitin 1982. Pastal filloi 
punë në Ndërmarrjen Tregëtare Frashër.

Si të gjithë ne Hasanllarëve por sidomos Mehmeti na ka 
ngelur në gojë puna e Loles. Por le ta shtjellojmë më poshtë. 
Mehmeti ka patur si tip që një problem që ai e konsideronte të 
mirë nuk kthehej pas.

Kur qe ca kohë roje në blegtori, një vjeshtë me shi kishin 
rënë arrat, (kaçkat) nga arrat dhe pleqtë si Elmazi, Sanija, etj 
kishin shkuar për t’i mbledhur ato. Meçka i kapi u mori çantat 
dhe i shpuri në këshillin popullor të fshatit. Ja u varën trastat në 
qafë dhe i nxorrën përpara fshatarëve.

Ky veprim ndoshta i drejtë parimisht, por nuk qe i mirë për 
fisin, 

Meçka u martua me Bedrijen nga Kostreci dhe lindën 
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dhjetë fëmijë.
Bedria ka qënë e sëmurë me epilepsi, sot me diabet. Mehmeti 

me gjithë fëmijë ka zbritur në Përmet dhe që të dhjetë janë 
martuar. Mehmeti jeton në Leusë, fëmijët jetojnë në Përmet.

• Mehmet + Bedrije
• Iliri
• Altini
• Shkelqim
• Naime (Lole)
• Novruze 
• Olta
• Mile
• Albert
• Armand
• Taulant

DRITA + BARDHULI
Drita ka qënë një vajzë e urtë dhe 

punëtore, nuk i është ndjerë zëri. U 
martua në Kurtes me Bardhul Lilon. Nga 
martesa e tyre lindën gjashtë fëmijë, tri 
vajza dhe tre djem.
• Artan
• Bledar
• Lindita
• Mirela
• Vjollca
• Ervin
• 

NAIME
Naime (Lole) një vajzë topolake me hijeshi të rrallë, kishte 

një nur të veçantë, kemi qënë vërsnikë dhe jemi rritur bashkë.

Nga e majta në të 
djathtë:  

Sabriu, Drita, Dylberi
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Naimja mbaroi shkollën fillore e shtatëvjeçare dhe filloi 
punën në kooperative si gjithë shoqet e saj. Qe bërë motër me 
Andromaqi Gegushin.

Kur u rrit hijeshitë e saj e bënë edhe me simpatike. Kështu 
tërhoqi vëmëndjen edhe të djemve të fshatit njëri prej tyre qe 
edhe Teki Rrapo. Me këtë fis ne nuk kemi shkuar mirë, por 
kushërira qe tiposur pas tij.

Nga presioni i bërë në familje ajo qe dakord dhe u fejua 
në një familje shumë të mirë në Taç të Kolonjës, me Bexhetin 
që ishte traktorist. Tekiu e takonte edhe atje, Naimja e kishte 
prezantuar si kushëri.

Nuk vonoi shumë dhe u nda nga Bexheti, mgjithëse kishte 
mbetur shtatzënë dhe lindi një vajzë e cila u rrit në Zavalan. 
Vajza quhet Mimoza.

Ishte anëtare partie por duke u martuar me Tekiun u 
përjashtua.

Një rol negative ka luajtur Viron Toti, duke qënë sekretar i 
organizatës bazë të parties lojti rolin kryesor për përjashtimin e 
saj. Qëllimi qe se ai donte ta merrte për vete duke pasur gruan 
e tij të sëmurë.

Lolja u martua me Tekiun. Nuk di se çfarë biseduan me 
njëri tjetrin, por u maruan.

Kur u martua Mehmeti ajo vetëm rrinte e na shikonte nga 
muret se nuk mund të vinte në shtëpi pasi ishte maruar me 
Tekiun pa dëshirën e familjes.

Bile nuk kishte përfillur as bisedat qe kishte bërë me 
Mehmetin dhe kishin arritur deri aty sa Meçka i tha: “Tani e 
tutje me mua nik shihemi as të vdekur”, të cilën e realizoi kur 
Lolja vdiq, ai nuk mori pjesë në varrim. 

Lolja u martua, Meçka u martua, Mamudija kujdesej për 
Mozën por edhe Meçkës pa i lindur fëmijë.

Meçka i kërkoi nënës së tij Mamudisë që ti thoshte Loles 
të merrte çupën. Kjo bëri që në familjen e Tekiut të lindin 
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kontraditat. Tekiu kërkoi të ndahej dhe shkoi në gjyq për t’u 
ndarë. Situata u rëndua shumë. Gjykata nuk i ndau herën e parë. 
Nga këto presione të familjes së burrit dhe nga pamundësia për 
t’u përkrahur nga familja e saj nuk dinte çfarë të bënte dhe e 
helmoi veten e saj me zhivën e një termometri që kishte në 
shtëpi. Moza po rritej vit pas viti dhe vazhdonte shkollën. Një 
herë kur djemtë e Dylberit edhe ata jetimë ishin në Zavalan 
diskutonin midis tyre se çfarë dëshironin. Moza kishte për të 
shkruar një hartim me temë të lirë, dhe m’u lut që ta ndihmoja, 
dhe shkruan:

“Nënë, a më dëgjon?
Këmbët më dhëmbin, sandale nuk kam, shikoj kecat, edhe 

ata nëna i përqafon me qafën e saj. Natën në gjumë fut kokën te 
gjyshe Mahmudija diçka më qetëson por diçka më mungon. Ku 
janë duart e tua, një çikë po një çikë fare të më ledhatosh. Ah 
moj mami të më krehje a pleksje një herë flokët. Ah moj mami 
të më qeshje një herë e unë të strukesha në trupin tënd, të ndjeja 
aromën e mamit. Shoh lulet plot aromë por më e famshmja lulja 
ime më mungon. Dy ëngjëj dy fëmijë jetimë i kam sot pranë, 
i shoh në sy që kujtojnë babain. A ka shumë jetimë si unë e si 
ata?”

Moza shkoi në Gjirokastër për të vazhduar mësimet për gjuhë 
të huaj e pastaj shkoi në Tiranë në Universitet. Në Gjirokastër u 
njoh me Agronin, u martua me të dhe ka lindur dy djem.

Agroni është munduar shumë edhe nga ana financiare për të 
përballuar shpenzimet financiare, për të përballuar shpenzimet 
e shkollës jetonte në Gjirokastër. Moza është mësuese e gjuhës 
frënge.

Tani ajo ka marrëdhënje të mira me babanë e saj Bexhetin i 
ciliështë martuar dhe ka fëmijë, ka marrëdhënje me motrat dhe 
vëllezërit e saj. Ka marrëdhënje të mira edhe me tezet e dajot e 
saj. Në Gjirokastër ka pësuar një aksident dhe ka thyer këmbën, 
sot çalon.
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HASIM HASANI (CIKJA)
Hasimi lindi dhe u 

shkollua në Zavalan, e 
përkëdhelnin Cike (Cikja i 
vogël)

Ka mbaruar shkollën 
pyjore në Shkodër. Ushtrinë 
e ka bërë në Postenan.

Disa vjet ka qënë rojtar 
në ndërmarrjen pyjore në 

Përmet.
Në këtë periudhë bëri shtëpitë në Frashër. Më vonë ka 

punuar në Postë Telegrafën e Frashërit dhe prej andej ka shkuar 
në Tiranë ku punonte për transportin e mallrave nga pikat e 
shpërndarjes drejt shitjes me pakicë. 

Për disa vjet ka punuar në Greqi. Është martuar me Dianën 
dhe kanë lindur dy djem:

• Elti
• Andi
Hasimi ka vdekur në moshë të re nga një sëmundje e keqe.

ELIMAJA (MAKO)
Lindur rritur arsimuar deri në tetëvjeçare në Zavalan, më 

vonë shkoi në shkollë për ekonomiste në Berat. Ka punuar në 
kooperativën bujqësore Frashër, ekonomiste.

Me ndërmjetësimin e të plotfuqishmit polic në Frashër Spiro 
Thomollari ndërhyn për lidhjen e saj me Kristul Thomollarin. 
Kristuli me profesion oficer në Tiranë.

Kanë lindur katër fëmijë, nje djalë e tri vajza.
Kristuli ka qënë një njeri qe i jepte vetes përparësi para të 

tjerëve, kërkonte të dukej gjithkund. Sikur kishte antipati për 
fisin e gruas dhe vetëm ay kishte të drejtë. Kiçua gjithnjë nxjerr 



41

Hasanllarët e Zavalanit

në pah se unë qesh i zoti që ja u mora Makon, kam gënjyer 
Mehmetin me një aranxhatë në Përmet.

Kur qe në Laç me shërbim dhe Dylberi kishte vdekur filloi 
të përkrahte djemtë e tij, t’i merrte në shtëpi. Në vitin 1990 
kur sistemi socialist ra, Kristuli si socialist që qe nuk pranonte 
elementë demokratikë. Për bindjet mua më duket.

Një pasdite Eri (djali i Dylberit) si gjithnjë shkon për 
vizitë në Laç, në darkë diskutonin dhe këto ndryshime. Qenë 
kundërshtarë të njëri tjetrit. Një argument, fëmijët e Kristulit 
me gjithë Kiçon merrnin gazin e repartit dhe shkonin në Frashër 
ose Kutal. Fëmijërt e Dylberit nuk e gëzonin këtë të drejtë që të 
merrnin makinat dhe të shkonin ku kishin qejf. 

Debati u nxeh shumë dhe Kristuli u nevrikos dhe i drejton 
armën Erit. Futet në mes Makoja dhe Eri largohet duke fjetur 
tërë natën në Stacionin e trenit në Laç.

Që prej asja dite marrëdhënjet u prishën. Kristuli qe njëqint 
metra larg kur vdiq Eri por nuk e mori mundimin të vente as 
për ngushëllim, dhe nuk erdhi as Makoja. Pra në ndërgjegjen e 
Kiços ka një anë të errët. 

Elima + Kristul
• Albana
• Ekleva
• Irma
• Sokol

HAKIU + NAZIME
Xha Hakiun e kemi njohur shumë pak. 

Ka qënë trupmadh shumë punëtor.
Ka patur mbi njëqint kokë bagëti, lopë 

dy gomerë. Me to merrej më shumë Qemali.
Shtëpinë e kishte afër Gurit të Xhamisë. 

Duke qënë moshatarë me Shëndetitn losnin 
të dy bashkë herë tek shtëpia ime e here tek 
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e tija.
Është martuar me Nazimenë nga Qesaraka e Kolonjës. 

Kanë lindur shtatë fëmijë. Hakiu ka punuar me të vëllezërit në 
ndërtimin e rrugëve automobilistike të hapura nga Qeveria e 
Zogut në Librazhd dhe në Burrel.

Është futur në kooperativën bujqësore dhe shkonte në punë 
ku të tjerët nuk i bënin dot. Bile edhe në kohën kur kishte 
vdekur, Fadil Hamiti i thërret që të shkonte në rregullimin e 
vijës së mullirit.

Haiku ishte azmatik, nëqoftëse do të kishte një pompë me 
vete jeta e tij do të zgjatej.

Kur vdiq Hakiu pas formimit të kooperativës bujqësore, ne 
kemi qënë të vegjël atëhere. Në varreza therej një kurban dhe 
ndahej mishi pjesë-pjesë tek të afërmit.

Haiku dhe Nazimeja lindën shtatë fëmijë, gjashtë djem dhe 
një vajzë.

SADIKU + IRENA
Sadiku qe nga fëmijët e parë të fisit që 

shkoi për officer Pas mbarimit të Shkollës së 
Bashkuar të Oficerëve u emërua në Ersekë 
oficer. Më vonë shkon komisar në Gjirokastër.

Është martuar me Irenën, nuk kanë lindur 
fëmijë. Kanë marrë një vajzë në befotrof te 
quajtur Irida e cila  tani është martuar dhe jeton 
në Itali.

QEMAL HASANI
Tërë jetën e ka kaluar në Zavalan, që i vogël është marrë 

me blegtori, pastaj në kooperativë është marrë me bujqësi. 
Është martuar me Landën nga Zavalani, e bija e Lozi Xhogës, 
dhe kanë lindur nëntë fëmijë.

• Alma
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• Monika
• Etleva
• Lola
• Nazime
• Marsela
• Aureli
• Maringleni
• Arlindi
Përsëri pas prishjes së kooperativës është marrë me blegtori, 

edhe sot merret me to.

OSMAN HASANI
Osmani mbaroi shkollën 

veterinare në shkodër, punoi si 
veteriner ne kooperativën bujqesore 
Kreshovë, më vonë në kooperativën 
bujqesore Frashër, u martua me 
Hënën nga Shijani, lindën tre djem 
dhe një vajzë. 

• Drini
• Haki
• Dorjan
• Gladiola
Erdhën në Tiranë në vitin 1994. Dy nga djemtë punojnë në 

Greqi.

HAZBIU
Shkollën fillore e mbaroi në Zavalan, tetëvjeçaren në 

Frashër.
Në fëmijëri ka qënë djalë i heshtur, por kishte inisiativë për 

lodra fëmijësh. Na bënte cilivi, një dru i ngulur në tokë, një 
tjetër më i gjatë me një gropënë mes, ndërsa druri i ngulur në 
tokë kishte një majë, maja futej në gropën e tjetrit dhe dy prej 



44

Përparim Hasani

nesh rrotulloheshim.
Më vonë bëri një gajde 

shakulli dhe pipëza dhe u binte 
atyre.

Hazbiu mbaoi shkollën 
mjekësore për infermier dhe 
u caktua të punonte në Ogren, 
më vonë punoi në Spitalin e 

Frashërit. Shkoi në Kinë për t’u specializuar për fizioterapi, 
kur u kthye prej andej punoi në spitalin ushtarak deri sa doli 
në pension.

Ka një klinikë të vetën për fizioterapi. Ka qejf pijen. Është 
martuar me Shahen dhe kanë lindur dy djem.

• Darsi
• Geni

SHËNDETI
Jeta e tij ka qënë dhe vazhdon të 

jetë në Zavalan. Pasi mbaroi shkollën 
shtatëvjeçare në Frashër fillon punën 
në kooperativën bujqësore dhe aty ka 
punuar deri sa doli në pension. Tani ka 
një park të vogël me bletë dhe merret 
me mirërritjen e tyre. Është martuar me 
Valentinën dhe kanë lindur dy vajza.
• Alda
• Griselda

XHEVITI
Ka lindur në Zavalan, ka mbaruar shkollën e mesme për 

teknik pyjor në qytetin e Shkodrës. Ka punuar në këtë profesion 
në zonën e Frashërit për disa vjet. Është martuar me Selimenë 
nga fshati Piskal dhe kanë lindur një djalë.

• Rezart
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XHEVRIA
Fëmijërinë e ka kaluar në 

Zavalan. Karakterizohet nga 
dëshira për të punuar. Xhefka është 
martuar me Petritin nga Vitishti. U 
njohën gjatë korrjes së grurit, dhe 
Petriti na e rrëmbeu Xhefkën. Ka 
lindur dy fëmijë djalë e çupë.

• Arben
• Lola

ISMAIL + SANIJE
Ismaili lindi në Zavalan me 1905, 

pork jo datë mund të mos jetë e saktë, 
sepse në ato kohë nuk ka patur regjistra 
të saktë. Kur janë regjistruar janë pyetur 
sipas ngjarjeve historike që kanë ndodhur 
apo sipas ndonjë ngjarjeje të rëndësishme 
qe mbahet mënd.

Në vogëli shkoi si të gjithë vëllezërit e 
tjerë në Kreshovë të Shqerisë si hyzmeqar.

Prej andej shkoi për të punuar në 
ndërtimin e rrugëve në Librazhd dhe në 
Lumin e Matit. Pas ikjes nga Mati erdhi 
në Zavalan dhe u martua me Sanijen 
çupën e Kiles, që në kohën e pleqërisë të 
kishin ku të mbështeteshin pasi martesa e 
Kiles me Qazimin nuk solli fëmijë.

Bashkë me Qazimin ndërtuan një 
shtëpi të madhe në Zavalan dhe po bashkë 
me Qazimin blenë edhe disa toka të tjera.

Qazimi merrej edhe me shumë punë 
të tjera, Ismaili punonte tokën. Në shtëpi Sanija- 

e shoqja e Ismailit
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qe edhe dajua ynë Bajrami edhe ay u martua dhe lindi fëmijë. 
Dajua shkoi polic në Kavajë prandaj Ismailit i duhej të kujdesej 
edhe për dy fëmijët e dajos, Myneverit dhe Selimesë (Mozës).

Para vitit 1939 e morën ushtar në Tiranë. Pas ushtrisë, me 
pushtimin Italian erdhi në fshat, ku merrej me punimin e tokës 
dhe me blegtorinë.

Pas kthimit nga puna në Shoqërinë italiane vëllezërit 
u ndanë. Ismailit i dhanë disa dhi plaka, shumë pak tokë. I 
kërkonin paratë që kishte punuar por ay ja kishte dhënë 
mamasë së vet si më e madhe që ishte dhe ajo (Nukos). Këto 
para u vodhën ditën kur nusja e Haxhiut po lindte dhe kishte 
vajtur për të ndihmuar në lindje. Nukoja kur nuk i gjeti paratë. 
u çmënd dhe vetëm vinte vërdallë duke mallkuar atë qe i mori. 
Ikte nga shtëpia dhe nuk kishte orientim se ku qe.

Për t’a mbajtur në shtëpi i jepnin një thes me grurë, në të 
hidhnin edhe koçkulla ose urov për t’a ndatë më vete. 

E shkreta gjyshe kishte ikur nga shtëpia dhe kishte vdekur 
tek përroi në fund të fshatit.

Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare Ismaili u lidh me lëvizjen 
çlirimtare. Nuk ka qënë me armë në dorë por në fshat ka 
ndihmuar me grumbullimin e ushqimeve e të rrobave. Këto 
i dorëzonte tek shtëpia e Abedin Bakollarit në Selenicë të 
Frashërit. Këto i regjistronte një grua me emrin Naxhije. 

Në vitin 1943 zgjidhet Kryetar i Këshillit Antifashist 
Nacionalçlirimtar në vënd të Izet Mustafait i cili tradhëtoi dhe 
shkoi me Ballin, detyrë që e mbajti deri në kohën kur e thirrën 
për të punuar në Minierën e Krrabës.

Ismaili ka patur dy përplasje me Ballin e parë. Kur u vra 
Muharrem Shehu, vëllai i Komandantit të çetës së Ballit në 
Kurtes. Kur po bëhej varrimi si të gjithë fshatarët edhe Ismaili 
shkoi për të marrë pjesë në varrim. Në momentin që Kadri 
Skënderi mësues i vjetër në shkollën e Frashërit ishte Komisar 
i çetës së Ballit po mbante fjalën për vdekjen e Muharremit, 
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ballistët e tjerë që ndodheshin në varrim rrethuan Ismailin. Në 
këtë kohë ata pak simpatizantë të Lëvizjes dhe njerëz të tjerë, 
kishin zënë pozicion luftimi. Kështu Ismaili shpëtoi prej tyre.

Fjalët e Kadriut:
“O Muharrem o trim, o burrë i Ballit Kombëtar, ne hakun 

s’ta lëmë pa ta marrë. Ne jemi baballarët e këtij kombi, s’do të 
lëmë këlyshët e Rusisë të vijnë”

Kur ballistët vinin në shtëpi i kërkonin Kiles që të bënte 
bakllava ku tyta e dyfekut të qëndronte në tepsinë e bakllavase 
dhe qyta lart.

Balli kishte marrë vendim për të djegur shtëpinë e Qazimit, 
i cili ishte partizan. Nxorrën plaçkat në lëmë dhe vjen Halim 
Sinani dhe Lame Hamiti për t’i vënë zjarrin, të dy kapardiseshin 
përpara grave. Lamja i kërkonte llogari: “Ku është Qazimi, apo 
e ke futur në tumane?” (lloj veshje grash).

“Mos u mburr me ne gratë, por shko dhe tako Qazimin, tek 
partizanët, atje e kemi.”

Shtëpitë nuk i dogjën se dikush lajmëroi se po vinin 
partizanët dhe ata u larguan nga sytë këmbët.

Limja jetonte në Zavalan por kurrë nuk u hakmorrëm ndaj 
tij. Vdiq nga Perëndia.

Pas mbarimit të luftës u morr me bujqësi si të gjithë fshatarët 
e tjerë. Duke e ditur se Ismaili gjatë punës në shoqërinë italiane 
kishte mësuar zanatin e minatorit, në vitin 1948 e detyruan të 
shkonte në minierën e qymyrgurit në Krrabë. Nuk dimë se sa 
kohë punoi atje.

Për të qënë më afër shtëpisë e sollën në minierën e 
qymyrgurit në Memaliaj, minator.

Në vitin 1955 u shëmb mali dhe një minator mbeti i 
vdekur. Ismailit i kishte zënë shpatullën, ndërsa tjetri shpëtoi 
mrekullisht. Pas kurimit në Gjirokastër, shkoi në Zavalan dhe 
atje ndënjti deri sa vdiq. Por shpatulla gjithnjë i mbeti me 
difekt.
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Një ditë këtu në Tiranë bashkë me gruan Merin po shkonim 
si gjithnjë për të psonisur dhe t’i çonim në shtëpi. Te pallatet 
me tulla të kuqe poshtë Varrit të Bamit një person duke më parë 
më thërret me forcë: ‘O Ismail Zavalani”, kthej kokën dhe e 
shikoj që fliste një njeri i panjohur por thirrja me emrin e babait 
dhe të fshatit më ndalën në vënd. U afrua tek ne e na pyeti dhe 
pasi unë i thashë se isha i biri i tij më ka puthur siç nuk më ka 
puthur kush.

Quhej Rexho Idrizi dhe qe nga Memaliaj, ishte personi që 
kishte shpëtuar nga shëmbja e malit. Pasi me pyeti gjërë e gjatë 
dhe i thashë për babanë që kishte vdekur, mbushi sytë me lot.

Ditën tjetër lamë takim dhe kemi biseduar gjërë e gjatë. Kur 
i thashë që nuk merrte pension u pezmatua. Kjo i thashë është 
përgjegjësia jonë që nuk u interesuam për të gjithë vëllezërit që 
punuan në rrugë me shoqërinë italiane të cilët i kishin paguar 
sigurimet.

Po kështu për aq vjet sa kishte punuar në minierë duhet të 
kishte marrë pension.Në fshat ka punuar deri sa vdiq.

Ismaili qe një person i çiltër, dinte të këndonte bukur, dinte 
të kërcente bukur, vallja qe më e preferuar për të:

“Demir të thërret jot ëmë
O demir djalë bir
Ngrehu mos rri në lëmë
Pse na bëre këtë gjëmë”

Që të mos më ngelet peng dy fjalë edhe për punën në 
kooperativë. Duke qënë se shpatulla qe problem për të por 
asnjë herë nuk u ankua kur punonte në punë roje në Kreshovë 
të Shqerisë apo roje në magazinat e kooperativës natën.

Me Kryetarin e Kooperativës Fadilin që e kishim edhe 
kushëri nuk kemi shkuar mirë. Ky i binte më qafë nuses së 
dajos që u bë sebep edhe për një grindje të madhe. Edhe kur 
vdiq Ismaili ay nuk erdhi në shtëpi as për ngushëllim.

Në bazë të statutit të kooperativës, anëtarëve të saj u lejohej 
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të mbanin dhjetë krerë bagëti, një lopë, një kafshë samari, pula 
e bletë.

Ismaili qe roje në Kreshovë por edhe në dimër u duhej 
dushk për kecat. Dhitë e kooperativës dimëronin atje. Ismaili 
i kërkon leje Fadilit për të bërë dushk për dhitë dhe bien të dy 
dakord që Ismaili të bënte tre mullarë me dushk në Kreshovë 
dhe po aq edhe brigada për Ismailin në Zavalan. Fadili nuk e 
bëri.

“Pse më le fëmijët pa pikën e hirrës o Fadil?”.  Me një 

fodullëk prej kapadaiu Fadili ju përgjigj: “Të paguaj ditën e 
punës për atë që ke bërë”.

Kemi shkuar te përroi i Shkëndimit ku dushku qe më i pa 
prekur nga dimri dhe kemi bërë dy mullarë dushk.

Nëqoftëse ju që e njihni vëndin, nga Përroi i Shkëndimit 
për të dalë te sheshi i Kakërdhokut lart e merrni me mënd se 
sa mundim është dashur Ismailit për të ngritur ato dy qipi me 

Nga e majta në të djathtë: Tefta, Bajame, Petriti, Denisa, Përparimi, 
Dallëndyshe, Lubjana
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dushk. Kini parasysh një gjashtëdhjetë vjeçar azmatik, një 
gjashtëdhjetë vjeçar me shpatull të shëmbur. Aty ja ngarkonim 
gomarit dhe e çonim në shtëpi.

Ditën e vdekjes e kam si sot parasysh, në darkë vente 
vërdallë nëpër shtëpi sikur diçka kërkonte, qeshë vetëm unë e 
nëna. Nga ora dy e natës ra në koma. Në mëngjez erdhi Xha 
Elmazi, Qemali e të tjerë. Më kërkoi që t’i ngrija pak shpatullat, 
dhe ashtu në gjoksin tim dha shpirt. Nuk e kuptova se çfarë po 
ndodhte, u mpiva krejt. Dylberi me Petritin qenë larg, motrat 
ishin të martuara, Dallëndyshja ishte në shkollë në Berat.

Ishte data 19 dhjetor 1974, bashkë me babanë, përveç 
fëmijërisë jetuam bashkë katër vjet.

Bashkëshoqëruesja e kësaj jete qe Sanija, vuante nga 
epilepsia pas djegjes nga kandili të një djali në moshën katër 
vjeçe, me emrin Murat. Sanija vdiq në 9 dhjetor të vitit 1998 në 
Badlonjë. Kërkonte që donte të rrinte hapur se qe sëmurë dhe 
të bijat nuk po i vinin.

Kjo ka qënë një nga ditët më të vështira të jetës sime, i 
vetëm për Ismailin, i vetëm për Sanijen. Nga fisi ka qënë vetëm 
Fatoja dhe Mehmeti, mungonin motrat, mungonte Petriti.

Nga martesa lindën shtatë fëmijë:
• Bajame
• Dylberi
• Petriti
• Përparimi
• Lubjana
• Tefta
• Dallëndyshe 

BAJAME + ILMI (MEKO)
Bajamja u martua me Ilmi Mekon Nga fshati Qafëzes i 

Ersekës. Ilmiu qe i martuar edhe një herë më parë, por ishin 
ndarë. Ndërnjetës ka qënë Gonxhe Kokoshi një e afert e 
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Qazimit.
Bajames i lindën kater fëmijë. Çupa e madhe vdiq ngaqë 

ajo nuk pinte dot gjirin e nënës. Tre fëmijët e tjerë ishin:
• Bektashi
• Zhuljeta
• Arturi
Bektashi vdiq në moshën 57 vjeçare.

DYLBERI
Kush do të mësojë më shumë 

për jetën e tij le të lexojë librin e tij 
“Ngjitja nëpër skela”

Por shkurt po them nja dy gjëra.
Ka qënë një fëmijë çapkën, i 

hedhur, krenar për veten dhe që nuk 
linte njeri t’i dilte përpara. Nuk linte 
hak pa marrë.

Mbaroi shkollën fillore dhe 
ndihmonte edhe të jatin për të 
mësuar kur shkonin në kurset kundër 
analfabetizmit, që zhvilloheshin natën 

nga mësuesi i fshatit.
Kur u hap shkolla shtatëvjeçare në Frashër ishte i rritur dhe 

i vinte zor që të shkonte në shkollë.
U pajtua lopçar me 

lopët e fshatit, u bë shok me 
Zyberin që kulloste lopët 
e lagjes tjetër. Një herë 
kur pa Zyberin që i hoqi 
dhëmballën një vëllake 
edhe Dylberi lidhi një 
lopë pas ahut, mori darët e 
Zyberit nga torba dhe i hoqi Nga e majta në të djathtë: Ermali (nuk 

jeton), Besa (nuk jeton), Olsi
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dhëmballën. Kur vajti Zyberi lopës po i dilte gjak nga goja.
“Çna bëre more Bebel?” “Kjo lopë të ka ngrënë një copë 

predhë dhe po i del gjak. E lidhën lopën prapë dhe e mjekuan. 
Degjo more Bebel, unë nga e keqja kam mësuar të lehtësoj 
dhimbjen e njerëzve, ty nuk të duhet kjo po të vazhdosh 
shkollën.

Diku nga vitet 53-54 e mori Xha Qazimi me vete në Tiranë 
në ndërmarrjen 21 Dhjetori, fillimisht si punëtor, më pas si 
suvaxhi, zanat që e ushtroi për 17 vjet. Gjatë kësaj periudhe 
mbaroi shkollën 2 vjeçare natën, po kështu edhe të mesmen 

në punë dhe në mësim. 
Më vonë mbaroi shkollën 
për gazetari dhe së 
fundmi Filologji Histori. 
Filloi të shkruante artikuj 
në gazetat periodike. 
Është anëtar i Lidhjes së 
shkrimtarëve. Me novelën 
“Ngjitje në skela” kish 

fituar konkursin në Letërsi.
Në vitin 1967 shkoi 

vullnetarisht për të punuar 
në kooperativat bujqesore të Shëngjergjit që u formuan  pas vitit 
1967 për dy vjet. Aty u njoh dhe u martua me Besa Thanasin 
ku lindën dy djem Ermalin dhe Olsin. Eri lindi në 4 mars të 
vitit 1969, ndërsa Olsi në vitin 1974. Për punën e bërë është 
dekoruar nga Kuvëndi popullor, nga Lidhja e Shkrimtarëve 
dhe nga Shoqata e Gazetarisë.

Fillimisht jetonin me shtëpi në Kombinat, pastaj shkuan tek 
rruga Kongresi i Manastirit në Tiranë. Kishin edhe Qazimin 
me Kilen në shtëpi.

Qazimi me Kilen ishin mësuar më vete dhe nuk u pëlqente 
ajo mënyrë jetese me Besën e Dylberin. Shkuan tek Sabriu për 

Foto nga varrezat e Sharrës gjatë 
ceremonisë së varrimit të Dylberit
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një farë kohe dhe më vonë në Korçë e pastaj në Zavalan.
Dylberi kishte një roman në dorëshkrim, por nuk e dimë 

ku shkoi.
Në muajin shkurt të vitit 1976 erdhi në Zavalan, mori 

Sanijen dhe shkoi në Tiranë. Në 6 shkurt te vitit 1976 tek rruga 
e Barrikadave te kryqëzimi që del te sheshi Avni Rustemi një 
ambulancë e përplas dhe shkakton vdekjen e tij.

Na njoftuan në Zavalan, qe një natë me shi, më ka shoqeruar 
për në Përmet Mehmeti dhe Lytfiu, nuk arritëm dot në varrim. 
Por unë nuk kam marrë vesh ku isha dhe pse isha.

Pra Dylberi vdiq më 6 shkurt 1976. E citoj këtë për të bërë 
me dije që nga viti 1972 derinë vitin 1976 kanë ndodhur kështu:

Shtator 1972 martohet Lubjana
Nëntor 1972 vdes Kilja
Shtator 1974 martohet Tefta
19 dhjetor 1974 vdes Ismaili
Nëntor 1975 vdes Qazimi
6 shkurt 1976 vdes Dylberi
Në këto katër vjet plagët njëra pas tjetrës.
Besa i rriti fëmijët dhe i shkolloi. Eri mbaroi inxhinjerinë 

elektrike.
Por kur tersi hyn, nuk del kollaj, ne datën 13 Sthator 1999 

Eri, shpirti i xhaxhit vdes nga zorra e trashë. Besa jetoi deri në 
vitin 2017.

PETRITI
Ështëlindur në vitin 1944 në Zavalan. Filloren e kreu në 

Zavalan dhe shtatëvjeçaren në Frashër. Për një periudhe kohe 
punoi në Qafëzes te motra për mbjelljen e pemëve në Mollas. 
Më vonë me një mushkë që kishin në shtëpi punoi te ndërmarrja 
pyjore. Në kohën kur do të mobilizohej për ushtar e dërguan 
në shkollën e Bashkuar të oficerëvë, nga ku në vitin 1974 filloi 
pune si oficer në Tiranë.
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Prej këtej shkoi në Rrethin e Vlorës dhe të Sarandës deri 
në vitin 1991. I liruan nga detyra dhe i nxorrën në pension të 
parakohshëm.

Petriti është martuar me Bukuroshen dhe kanë lindur katër 
femijë, të katërt djem.

• Genci
• Gramozi
• Bledari
• Doriani 

PËRPARIMI
Është lindur 

në Zavalan. 
Filloren e nisi 
në Tiranë dhe e 
sosi në Zavalan 
duke bërë edhe 
ndonjë prapësi.

Nuk mund 
ta harroj kur na 
dërgonin për të 
bluajtur grurin 

apo misrin për 
ta bërë miell. 

Shkonim në fshatrat ku kishte mulli me ujë.
Shkollën e mesme e kemi mbaruar në Delvinë për agronomi. 

Me shokët dhe shoqet kaluam një katër vjeçar të rrallë. Kur 
erdhi fundi nuk ndaheshim dot nga njëri tjetri. Lamë edhe një 
takim pas pesë vitesh në Fier, por shkuam vetëm pesë vetë.

Fillova punë në kooperativen bujqësore Frashër por punova 
vetëm tre muaj. se më morën ushtar në Gomsiqe të Pukës, vënd 
shumë i ftohtë. Dilnim ndonjëherë me liri dalje në Shkodër dhe 
ktheheshim prapë në Gomsiqe. Përveç shërbimit, lisave dhe të 

Përparimi, Oliveri, Denisa, Meri, Eraldo, Dritani
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ftohtit tjetër gjë s’kishte në Gomsiqe. Në ushtri na jepnin 10 
lekë në muaj. Nga shtëpia qoftë në shkollë qoftë në ushtri më 
kanë dërguar vetëm 300 lekë (ose 3000 lekë të vjetra). 

U lirova më 19 nëntor të vitit 1971 dhe erdha në Zavalan. 
Më 4 janar jam emëruar përsëri agronom në koperativën e 
Frashërit.

Nuk kishim metodën e punës, mësuam duke punuar. Puna 
filloi me kontot kulturale të kulturave bujqësore, me kostot e 
prodhimit, etj, etj duke futur bujqësinë drejt një planifikimi të 
kontrolluar. 

Në vitin 1978 pasi erdhën kuadro të lartë shkova brigadier 
në Frashër e Zavalan ku pata rezultate të mira. Kjo ka qënë 
periudha më e vështirë e jetës sime sepse më duhej të mendoja 
jo vetëm për forcat e punës por edhe për hallet e gjithë fshatit. 

Në vitin 1980 shkoj për shef kuadri dhe kam punuar deri 
në mars të vitit 1982, pastaj kooperativist, lopçar dhe prapë 
kooperativist deri në vitin 1991.

U martova me Merin nga Badlonja, mbi dy vjet u munduam 
që t’ja mbushnim mëndjen Nikos, babait të Merit por asnjëherë 
nuk u bind dhe atëherë kemi bërë një martesë të detyruar.

Kemi lindur katër fëmijë:
• Oliver
• Eraldo
• Dritan
• Denisa

LUBJANA
Lindur dhe rritur në Zavalan. Ka vetëm shkollën fillore, 

tetëvjeçaren e la në mes. Kur ishte e vogël babai që kthehej nga 
një dasëm po flinte pranë oxhakut bërë me prush lisi. Lubjana 
futet pas kurrizit të tij dhe e zë gjumi. Ismaili u kthye dhe e 
shtyri në zjarrin e oxhakut, duke djegur dorën dhe një pjesë të 
ballit. E çoi Dylberi dhe Petriti në spitalin e djegjeve në Tiranë 
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për të hapur dorën por nuk u hap.
Punoi ca kohë në Kooperativë, e futën pastaj shitëse te 

dyqani i fshatit dhe ra defiçit. U desh të punonte në pyjore, në 
ndërtim, te shtëpia e vëllezërve Frashëru për të larë defiçitin.

Në zborin ushtarak që bënte çeta vullnetare e fshatit në qitje 
pati rezultate të larta, për këtë deshën t’a vishnin kaptere në 
ushtri por Petriti qe kundër dhe kjo mundësi u dogj.

Është martuar në fshatin Zesin të Korçës, ka lindur tre 
fëmijë një djalë dhe dy vajza. Është martuar me Zyber Zaçen.

• Artur
• Klementina
• Daniela 
• Tefta

TEFTA 
Lindur në Zavalan, u rrit aty, nuk e mbaroi shkollën 

tetëvjeçare. Ka punuar në kooperativë. Është martuar me Riza 
Shaqen nga fshati Lubonjë i Korçës.

Rizai nuk kishte as shtëpi, por vetëm disa koke dele. Garant 
për Rizanë ka dalë Muhameti, kushëri i Sanijes, por dolën 
gënjeshtra ato që tha ai.

Tefta me Rizanë kanë lindur tre fëmijë:
• Blerina
• Elidion
• Elda 
• 

DALLËNDYSHE
Është lindur në Zavalan dhe rritur po aty, ka mbaruar 

arsimin tetëvjeçar. I doli e drejta e studimit për ekonomiste në 
Berat. Nuk e mori dot, erdhi në fsat dhe punoi në kooperativë.

Është martuar në Lavdar të Korçës me Faslli Liken me 
shkollë të mesme për teknik pyjor.

Dallëndyshja nuk me foli fare kur u martua. Kjo qe një 
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vepër tinëzare e Zyberit, bile të Ledionës, e mori gjoja për disa 
ditë dhe e martoi andej.

Kur e mora vesh dy ditë nuk e kam mbledhur dot veten.
Dallëndyshja me Fasllinë lindën dy fëmijë:
• Hatixhe
• Mariglen 

ELMAZI + DILE
Elmazi është vëllai i fundit që u 

nda nga trungu familjar. Ka lindur ne 
1908 në Zavalan. Ka qënë hyzmeqar 
në Gërmenj të Leskovikut dhe 
bashkë me vëllezërit ka marrë pjesë 

në ndërtimin e rrugëve në Librazhd dhe mbi lumen Mat.
Duke qënë xhaxhai i fundit i shkonim që të gjithë ne për t’u 

këshilluar dhe për të marrë mendim. 
Ishte i pari që mori televizor kështu që na kishte mysafirë 

çdo natë në shtëpi.
Në kooperativë ishte bari për të ruajtur qetë e kooperativës. 

Kur donte qe t’i vendoste në lëvizje u thoshte: “U çaftë e mos 
u çaftë ujku”.

Është martuar me Dilen nga fshati Kurtesi i Ersekës dhe 
kanë lindur gjashtë fëmijë, tre djem dhe tri vajza:

• Lytfi
• Bedri
• Naime
• Fadil
• Luljeta
• Gjinovefa 

LYTFI 
Është lindur në Zavalan, ka mbaruar arsimin tetëvjeçar. 

Fillimisht ka punuar me dele në kooperativë.
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Pas ushtrisë është marrë me punë në bujqësi.
Është martuar me Emberijen nga fshati Psar i Zi Ersekë. Ka 

lindur gjashtë fëmijë:
• Edvin
• Lola
• Silva
• Mariglen (Keli)
• Gena
• Elmazi 

BEDRIU
Lindur rritur në Zavalan, arsimi tetëvjeçar ka qënë një tip 

i urtë, ka punuar disa vite kafshar në kooperativë. Më vonë ka 
qënë traktorist në S.M.T. në Përmet, traktor që e mbajti deri 
vonë, e përdorte për të hapur rrugë nëpër pyje kur lulëzonte 
trgëtia e qymyrit me Greqinë. Është martuar me Beharen 
ngafshati Miçan dhe kanë lindur dy fëmijë. Një vajzë dhe një 
djalë:

• Ardit
• Matilda

NAIME
Lindur, arsimuar në Zavalan. Punoi ca kohë në kooperativë. 

U martua në Mbreshtan të Kolonjës me Shefqetin dhe kanë 
lindur dy fëmijë, çupë e djalë:

• Olsi
• Diljana

LETA + PETRIT
Leta ka mbaruar shkollën ekonomike në Fier, aty u dashurua 

me Petritin nga Sheqi i mad hi Fierit. Kanë lindur tre fëmijë, 
një vajzë dhe dy djem

• Nikovan 
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• Romeo
• Mirela

FUATI
Ka mbaruar arsimin e mesëm në Këlcyrë. Ka punuar pak 

kohë në kooperativë, bëri kurs për fotograf dhe berber dhe 
vazhdoi punën në qëndër të kooperativës. 

Lindi dy fëmijë:
• Lisander
• Ekleva

GJINOVEFA + ALI
Është lindur dhe rritur në Zavalan. Ka mbaruar arsimin 

tetëvjeçar. Është martuar në Mësiçkë të Ersekës. Kanë dy 
fëmijë:

• Enkeleda
• Emiljano

HAMITI + FERIDE
Hamiti ka qëne vellai 

i vogël i vëllezërve të 
Hasanllarëve. Është rritur në 
Zavalan.

Që në fëmijëri është 
marrë me blegtori dhe e 

dinte çfarë kishin bagëtië kur sëmureshin.
Me metoda popullore kuronte hirrën, militencën. Kuronte 

heqjen e këpushave me tym nga eshka që kokat e këpushave të 
dilnin vetë me gjithë kokë. Në rast se këpusha mbetej në lekurë 
shkaktonte plagë të rënda. 

Qe usta në pjekjen e mishit në hell dhe për ndarjen e tij sipas 
anatomisë së pjesëve të berrave. Kishte një qen të murrmë që e 
kishe vështirë ta përkëdhelje.
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Hamiti dinte ti binte mirë fyellit. Shpesh ne i luteshim 
që ti binte, e kishte të vështirë në fillim, pastaj kur fillonte, 
e dëgjonim me kërshëri dhe habiteshim me mjeshtërinë e 
melodisë që nxirrte nga fyelli. Në veshët tanë oshëtinin zilet e 
këmborët, blegërimat e deleve dhe të dhive bariu kur i ndillte 
për kripë. Ne nipërit e mbesat e tij mbeteshim të mrekulluar. 
Feruzja qante djalin që ishte vrarë, Skënderin te varrezat te 
Teqeja dhe Xha Hamiti e imitonte me melodi me fyell Femijen.

Duke qënë se vellezërit e tjerë ikën në punë Hamiti u kujdes 
për blegtorinë dhe nënën që kishte në shtëpi.

Ne vitin 1943 doli partisan dhe qëndroi atje deri sa u kthye 
nga Jugosllavia në fund të vitit 1946.

Deri në vitin1960 punoi tokën dhe u kujdes për blegtorinë. 
Pas vitit 1960 u fut në kooperativën bujqësore dhe u caktua 
kryebari në fshat. Merrej dhe me përpunumin e bulmetit. Në 
kooperativë ka bërë punë të ndryshme.

Në vitin 1978 vdiq nga një atak në zëmër. U ngrit të ushqente 
gjënë e gjallë që kishte në shtëpi, mori dru për të ndezur sobën 
dhe nuk arriti ta ndizte dot. Ishte martuar me Feriden nga fshati 
Qafëzes i Ersekës. Ferideja pesoi një hemorragji cerebrale dhe 
ishte e paralizuar. Hamiti e lante, e vishte, gatuante bukën, 
gatuante gjellën.

Me punën e tij të palodhur rriti fëmijët që i kishte të vegjël. 
Kishin tetë fëmijë:

• Refie
• Selvi
• Abedin
• Bari
• Mynevere
• Ada
• Pëllumb
• Hajrie 
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REFIA
Fëmijërinë e ka kaluar në Zavalan. Është martuar me Ferit 

Shkëmbin nga fshati lubonjë.
Kanë lindur pesë fëmijë:
• Lumturie
• Manushaqe
• Mbarime
• Bukurie
• Petrit 

SELVIA
Selivia është martuar me Shaqir Zaçen në Desnik Korçë. 

Kanë lindur pesë fëmijë.
• Fluturie
• Lino
• Sami
• Shpëtim
• Gazmir 

HAJRIA
Hajria është martuar në qafëzes me Riza Fiçon. Nga martesa 

kanë lindur pesë fëmijë. Hajria taniështë me banim në Durrës. 
Fëmijët janë:

• Zhaneta
• Monika
• Lola
• Anisa
• Lumturi
• Admir 

ABEDINI
Është lindur dhe rritur në Zavalan, ka mbaruar shkollën e 

mesme bujqësore në Libohovë të Gjirokastrës. 
Ka punuar në kooperativë si laborant dhe zbulues i 
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sëmundjeve të insekteve. Më vonë ka punuar magazinier në 
depot e grumbullimit të shtetit.

Është martuar me Lavdijen nga Gjergjova e Skraparit. Ka 
dy fëmijë:

• Amarildo
• Feride (Frida)

BARIU (BALI)
Bariu ka jetuar në Zavalan. Ka qënë çoban me dhitë e 

kooperativës. Është martuar me Lumturinë dhe kanë dy djem:
• Hamit
• Albano

MYNEVERE (VEKE)
Është arsimuar për edukatore kopështi dhe ka punuar për 

disa vjet në kopështin e Zavalanit.
Është martuar me Bardhul Leken nga Jupca e Përmetit. Ka 

lindur dy fëmijë, por fatkeqësisht njëri qe me leuçemi dhe ka 
vdekur në moshën 11 vjeçare.

Bledi është arsimuar për naftën
• Bledar

ADA
Ada është emri i dytë, i pari qe Haxhire. Është martuar me 

Dhimitraq Xhogën nga Zavaani, qe zooteknik por aksidentalisht 
vdiq rrugës kur shkonte për në Frashër. Ada ka dy vajza dhe 
jeton në Greqi

• Ornela
• Orinda 

PËLLUMBI (LULI)
Pëllumbi është fëmija i fundit që ka lindur prej xhaxhallarëve 

tanë. Ka mbaruar shkollën e mesme ekonomike. Ka qënë arkëtar 
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në kooperativën bujqesore Frashër dhe në atë të Miçanit.
Është martuar me Ketën nga Rusani i Delvinës dhe ka dy 

fëmijë, çupa
• Eva
• Ola 

SHEFIKO DHE ABAZ
Shefikoja është motra e vëllezërve Hasanllari.
Martuar me Abazin nga fshati Koblarë Përmet. Shefikoja 

është rritur në varfëri ekstreme, qoftë në Zavalan, qoftë në 
Koblarë.

Abazi dhe i biri, Tekiu për të siguruar jetesën punonin për 
ndërtimin e shtëpive në fshatin e tyre dhe në fshatrat e tjerë. 
Diferencën e fukarallëkut e ndjente edhe kur vinte në Zavalan. 
Kunatin tjetër Zeqirin e prisnin më mirë, i thernin ndonjë pulë, 
ndërsa Abazin si zakonisht edhe vetë ata.

Halla Shefikoja lindi pesë fëmijë tre djem dhe dy çupa:
• Teki
• Kujtim
• Muhamet
• Batire
• Sabire 
Abazi ishte alkolist pinte shumë raki, dhe djemtë po kështu 

pinin shumë raki.

TEKIU (TAKO)
Është maruar me 

Lumturinë dhe kanë lindur: 
• Qetsor
• Agron
• Flamur
• Kastriot
• Vjollca

Tekiu ka banuar në Dylberi, Tekiu, Sabriu
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fshatin Koblarë, aty ka banuar me gjithë familje, kur gjente 
punë, ounonte edhe në fshatra të tjerë për ndërtimin e shtëpive.

Tekiu ka vdekur.

KUJTIMI TAKO
Kujtimi ka kaluar gjithë jetën në Koblarë, një fshat i vogël 

me pak shtëpi. Është buzë Osumit. Fshati që ndan në trekëndësh 
Korçë, Përmet, Kolonjë dhe Skrapar.

Djemtë kanë ardhur në Tiranë por vetë është në Koblarë. 
Është martuar me Mjaftoninë, një kushërirë e largët e jona. 
Kujtimi ka lindur fëmijë:

• Elton
• Gentian
• Valbona

MUHAMETI
Nuk është larguar nga fshati, vetëm kur ka ikur ushtar dhe 

për ndonjë rast tjetër. Ka punuar në kooperativë por më shumë 
është marrë e dhi, blegtor, ka pasion këngën, kërkon të bëjë 
edhe ndonjë vetë, por më shumë ndjen melankoli për periudhën 
e mëparshme:

Është martuar me Sofien dhe ka katër fëmijë:
• Spartak
• Dike
• Florenc
• Dallëndyshe

BATIREJA
Është lindur dhe rritur në Koblarë. Ka qënë fëmijë shumë i 

qetë. Është martuar me Taipin dhe ka tetë fëmijë.
• Shane
• Agim
• Fatmir
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• Piro
• Dallëndyshe
• Adelina
• Loli
• Teriana

SABIREJA
 Është vajza e dytë, është martuar me Isain në Mësiçkë. Ka 

gjashtë fëmijë:
• Astrit
• Leko
• Pëllumb
• Lirije
• Agime
• Nafije
• Sabireja ka vdekur.

HATIXHEJA (XHEKO)
Xhekoja është rritur në Zavalan.

është martuar në Zharkanj të Ersekës 
në lindje të fshatit të Radomit me Zeqir 
Mydinin. Zeqiri burrë i qetë, i shtruar. 
Xhekoja qe shumë mikpritëse dhe me 
punën e saj shumë të pastër të bënte për 
vete Xhekoja me Zeqon kanë lindur dy 
djem dhe tri vajza:
• Ferit
• Naxhije
• Bashkim

•  Alije
• Pëllumbesha



66

Përparim Hasani

FERIT MYDINI
Është lindur dhe rritur në Zharkonj. Ka punuar me Zeqirin 

në ato parcela që kishin dhe në blegtori.
Në kooperativë ka punuar edhe si kuadër dhe me punë te 

tjera. 
Feriti është dashuruar me një vajzë në fshat me të cilën 

edhe u martua, dhe lindi një vajzë Natasha.
Familja e nuses, Sanijes bëri çmos që ta ndante nga Feriti 

duke e detyruar që të vriste veten. 
Feriti u martua me Shiken nga Skrapari dhe lindi dy djem.
Na ftoi në dasmën e djalit, Kujtimit dhe vamë të gjithë 

kushërinjtë që ndodheshim në Zavalan.
Nusja e Feritit Shikeja kishte një vajzë me burrin e saj të 

parë, por Feriti nuke dinte. E dinin djemtë e Feritit dhe e kishin 
ftuar në dasëm. Djemtë e Feritit e kishin takuar më parë. Vjen 
çupa e Shikes me gjithë burrin dhe një vajzë të vogël. 

Në ato kohë unë do të shkoja te ndonjë vënd për të kullotur 
gomarin. Më pyesin se ku bëhej dasma dhe unë ju thashë se 
ku duke u treguar shtëpinë. Nuk pranuan të venin në shtëpi 
por kërkuan të takonin Feritin, po të qe e mundur t’i thoshja të 
vinte.

E thirra Feritin dhe ai me tha: ‘Pse i lë njerëzit në rrugë, 
silli në shtëpi”

Dhëndri  i tha: “Kjo është vajza e Shikes, është martuar me 
mua, jetojmë në Memaliaj. Kemi ardhur për dasëm por nuk 
duam ta prishim atë.”

Dëgjoj Feritin: “Moj Shike po hajde moj se na ka ardhur 
vajza, po pse nuk më ke thënë që kemi edhe një vajzë tjetër?” 
Përqafohen të katërt, lot gëzimi u rrodhën nga sytë. Po të ishte 
ndonjë që dinte të shkruante do të kishte bërë ndonjë novelë 
shumë të mirë. Dashuria e Shikes për vajzën e saj dhe urtësia e 
dashamirësia e Feritit për t’i bërë ballë një situate të tillë.

Me dasmorët u prezantuan nga Feriti. Dasma me të vërtetë 



67

Hasanllarët e Zavalanit

mori një tjetër dimension.
Feriti ka lindur tre fëmijë dhe vajza e Shikes u bënë katër 

fëmijë:
• Natasha
• Kujtimi
• Luani
Natasha ka mbaruar shkollën e lartë për agronomi, është 

maruar në Dibër.

BASHKIM MYDINI
Është rritur në Zharkanj është arsimuar për mësues 

fiskulture. Ka punuar tërë jetën si mesues në Zharkanj dhe në 
fshatra të tjera të Ersekës. E ka qejf rakinë.

Është martuar me Vojsavën nga fshati Zharkonj edhe ky 
me dashuri por pa pëlqimin e familjes. Shkoi tek e motra në 
Laç, por doli nga treni dhe e la nusen vetëm. Ajo qe hera e parë 
që udhëtonte me tren. Bashkimi harroi vagonin dhe shkoi te 
qëndra e zërit për të kërkuar gruan e tij.

Erdhën në Zavalan dhe e kemi shoqëruar për në Zharkanj 
ne kushërinjtë e Zavalanit.

Bashkimi me Vojsavën kanë lindur dy fëmijë:
• Ervis
• Ela

NAXHIJA
Fëmijërinë e kaloi në Zharkanj, u martua me Dylberin nga 

Kurtesi i Ersekës.dhe shkuan në Laç, aty kanë jetuar.
Naxhija ka vdekur. Ne kushërinjtë që ndodheshim në Tiranë 

shkuam për varrim.
Naxhija me Dylberin kanë tre fëmijë, dy djem dhe një vajzë.
• Lindita
• Gëzim
• Landi
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Alija me Petritin kanë tre femijë:
• Arben
• Hysen
• Edmond
Pëllumbesha me Bakiun kanë dy fëmije :
• Ervis
• Ela

Unë u mundova 
që të shkruaj dhe 
të mbledh këto të 
dhëna për fisin tonë, 
por nuk pretendoj 
se kam bërë 
gjithçka. Shumë 
herë në takimet që 
kemi patur midis 
njëri tjetrit kemi 
thënë pse s’bëhemi 
mes nesh ose nuk e 

njohim njëri tjetrin.
Duke parë dëshirën e sejcilit prej nesh për të patur njohuri 

mbi pemën farefisnore të hasanëve, për të shuar kureshtjen e 
të rinjve që nuk e dinë nga vijmë le të informohen prej këtij 
shkrimi, dhe për ata që ka ndonjë pasaktësi janë të lutur që ta 
rregullojnë këtë.

Kam kërkuar mendimin e shume vetëve, dikush nuk dinte, 
të tjerët për aq sa dinin.

Një ndihmë të madhe më ka dhënë Arben Hasani duke 
ndënjur shumë kohë pas meje, duke ndihmuar pqr shtypjen, 
gjetjen e fotografive dhe skanimin e tyre. Pa ndihmën e Benit 
do ta kisha shumë të vështirë për t’a bërë këtë punë.

Bajame, Sabriu, Ylmiu, Dylberi, Lirija, Kastrioti 
(fëmija i vogël majtas), Edmondi (fëmija i vogël 

djathtas)
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Për njerëz të tillë kemi nevojë që me inisiativën e tij  na 
mblodhi. Këtë punë është mirë ta bëjnë edhe të tjerët.

Mos harroni që etërit tanë, nënat tona me atë fukarallëk 
që kishin, prisnin dhe përcillnin njeëzit. Mos harroni kur 
mblidheshim darkave në dimër në shtëpinë e njërit prej 
xhaxhallarëve dhe bëhej muhabet nën dritën e llampave, 
fenerëve dhe kandilëve të vajgurit. Na tregonin përralla, na 
gostitnin  me kaçka, misra të zier e çfarë t’u ndodhej në shtëpi.
Na kënaqte babai me melodinë e fyellit, kur i binte, të gjithë 
nuk lëviznim nga vendi por sytë dhe veshët qenë te duart e tij 
dhe te melodia.

Ja pra qe ekziston një eksperiencë, dhe ne duhet ta 
vazhdojmë, Nëqoftëse është dëshira, të gjitha mundësitë janë.

Duke njohur fisin tonë, të shtojmë më shumë dashurinë për 
njëri tjetrin.

Do të kisha shumë dëshirë që pas leximit të këtij shkrimi, 
të mos e lini me kaq, rruga u hap. Kjo punë le të eci më tej, aty 
ku e kemi lënë ne për brezat pas nesh.

Fisi i Hasanëve ka qënë fis i nderuar, me punën dhe mundin  
e tyre ata i kanë bërë vënd vetes në shoqëri dhe në fshat.

Unë, por besoj edhe ju që e kini lexuar, jam e jini krenarëpër 
ata që na rritën e na mundësuan të bëhemi edhe ne të denjë për 
veten dhe për fisin që na përket.

Edhe një herë i shpreh mirënjohjen Arben Hasanit për 
ndihmën e dhënë. I jam gjithashtu mirënjohës për mirëkuptimin, 
dhe dëshirën për të njohur rrugën prej nga vini.
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Familja e Servet Hasanit (nga e majta në 
të djathtë) Bojken, Entela, Vajza e Entelës, 

Gentjana, Florina, vajza e Dezdemonës, 
Serveti, Dezdemona

Serveti, Bardhyli, Xhaferi

Mahmudija

Djemtë e Sabriut 
Arbeni, Kastrioti



71

Hasanllarët e Zavalanit

Bashkim Mydini, Servet Hasani, Ilir Hasimi

Sabriu, Arbeni, Serveti
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Dilja, Elmazi, Fikrija dhe Shaqiri (Kushërinjtë nga Stambolli, Serveti, 
Aliu (dhëndri i Elmazit), dhe sipër Bedriu me fëmijë në krah

Nga e majta në të djathtë: Mestani 
(kushëriri nga Stambolli),  

Shaqiri (kushëriri nga Stambolli), Sabriu

Nga e majta në të djathtë: Serveti, 
Emineja, Arbeni (djali i Sabriut), 

Florina (eshoqja e Servetit), Sabriu
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Barjami

Sabri
Liri
Servet 
Emine

Fatime
Bardhyl
Mehmet
Drita
Naime
Hasim
Elima

Sadik
Qemal
Osman
Azbi
Shëndet
Xhevrije
Xhevit

Bajame
Dylber
Petrit
Përparim
Lubjana
Tefta
Dallëndyshe

Teki
Batire
Kujtim
Sabire
Muhamet

Lytfi
Bedri
Naime
Fuat
Luljeta
Gjinovefa

Ferik
Naxhije
Bashkim
Alije
Pëllumbesha

Refije
Selvi
Abedin
Bari
Mynevere
Ada
Pëllumb
Hajrie

Lumturije
Manushaqe
Mbarime
Bukurije
Petrit

Fluturije
Lino
Sami
Shpëtim
Gazmor

Amarildo
Frida

Hamit
Ribal

Bledar

Ornela
Orinda

Eva 
Lola

Zhaneta
Monika
Lela
Anisa
Lumturi
Admir

Natasha
Kujtim
Luan

Lindita
Gëzim
Landi

Ervis
Ela

Edvin
Mariglen
Aurora
Silva
Genta
Elmaz

Ardit
Matilda

Olsi
Diljana

Lisander
Etleva

Nikovan
Romeo
Mirela

Enkeleda
Emiljano

Qetsor
Agron
Flamur
Kastriot
Vjollca

Shane
Agim
Fatmir
Piro 
Dallëndyshe
Adelina
Loli
Teriana

Elton
Gentian
Valbona

Astrit
Leko
Pëllumb
Lirije
Agime
Nafije

Spartak
Dike
Florenc
Dallëndyshe

Bektash
Zhulieta
Artur

Ismail
Olsi

Genci
Gramoz
Bledar

Genci
Gramoz
Bledar
Dorjan

Oliver
Eraldo
Dritan
Denisa

Artur
Klementina
Daniela

Blerina
Ledian
Elda

Mariglen
Hatixhe

Ibraim
Agim
Vladimir
Zymbyle
Tani

Irida

Alma
Monika
Entela
Lola
Nazime
Marsela
Aureli
Marigleni
Arlind

Drini
Haki
Dorian
Gladiola

Darsi
Geni

Alda
Griselda

Arben
Lola

Rezart

Eglantina
Etleva
Eduart

Ilir
Altin
Shkëlqim
Lola
Novruze
Olta
Mile
Albert
Armand

Artan
Bledar
Lindita
Mirela
Ervin
Vlollca

Mimoza

Elti
Andi

Albana
Ekleva
Irma
Sokol

Arben
Kastriot

Violeta
Ferhat
Dituri
Ëngjëllushe
Edmond

Dezdemona
Fatbardha
Gentiana
Entela
Bojken

Enkejda
Elvis

Novruzi Hakiu Ismaili Shefiko Elmazi Xheko Hamiti Qazimi

Arben
Hysen
Edmond

Ervis
Ela
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