
Të nderuar autoritete lokale laike dhe fetare! 
 

Të nderuar zonja dhe zotërinj! 
 
Realisht e quaj një privilegj, që kam nderin të mbaj fjalën e hapjes në 
një ngjarje shumë të rëndësishme, siç eshtë konferenca e sotme 
“Dukagjini Turistik”, ngjarje e rëndësishme jo vetëm për zonën e 
Dukagjinit dhe banorët e saj,  por për mbarë Qarkun e Shkodrës, do 
të thoja për gjithë vendin duke bërë promovimin dhe rivleresimin e një 
prej zonave më piktoreske dhe më të bukura të Shqipërisë, për një 
periudhë shumë të gjatë të lënë pas dore dhe mund te themi pa 
ekzagjeruar totalisht,  te harruar.  
Për këtë desha të falenderoj në rradhë të parë të gjithë organizatorët 
dhe financuesit e këtij aktiviteti….   
Dhe në veçanti Kryetarin e Qarkut të Shkodrës , Profesor Gjovalin 
Kolombi, që në sajë të iniciativës së tij u bë i mundur ky aktivitet, por 
jo vetëm ky, por dhe një sërë iniciativash të tjera pranë qeverisë dhë 
donatorëve të huaj për rivleresimin dhe ringjalljen e zonës së 
Dukagjinit, si një nga pasuritë më të paçmueshme dhe me të ruajtura 
nga ndotjet historike në vendin tonë.  
Një falenderim u shkon patjetër paradhënie të gjithë lektorëve ,  
profesorëve, pedagogëve e studjuesve të nderuar,  që kultivuan gjatë 
jetës së tyre pasionin dhe profesionalizmin, për të studiuar e 
publikuar, vlerat historike,  kulturore, etnografike, arsimore, turistike,  
ekonomike, bujqësore dhe ekologjike të kësaj zone.  
Si përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë e ndjej për detyrë,  për vetë 
pozicionin që kam,  të kërkoj ndjesë për vonesat dhe harresat gjatë 
këtyre 17 viteve demokraci te politikës dhe qeverisjes në përgjithësi 
ndaj kësaj zone, nganjëherë të justifikuar për rrethanat e mundësite, 
nganjëherë jo të justifikuara.  
Megjithatë,  pavarësisht sa më sipër, vitet e fundit janë iniciuar dhe 
përkrahur një sërë iniciativash,  të pushtetit lokal dhe shoqatave të 
ndryshme, të cilat do të realizohen dy vitet e ardhshme.  
Kryesoret janë: 
 
� përfundimi i rrugës Bogë - Theth 
� projekti i rrugës Postrribë - Breg Lumi -Theth 
� përfundimi i aksit Ura e Mesit - Prekal 
� ndërtimi i katër hidrocentraleve në lumin e Shalës 



� projektet për turizmin e Bankës Botërore,  në tre komunat 
Këlmend, Shalë, Lekbibaj dhe  

� një sërë projektesh më të vogla për arsim, shëndetësi e 
infrastrukturë.  
 

Kjo konferencë dhe të tjera që do të vinë më pas besoj do të bëjnë që 
të pasurohet me iniciativa konkrete,  investime konkrete për zhvillimin 
ekonomik të zonës së Dukagjinit. Kjo konferencë, kam bindjen që do 
të sensibilizojë dhe do të bëjë të njohur me në detaje pasuritë e 
paçmueshme të kësaj zone, pasuri që do të gjenerojnë pasuri jo 
vetëm për banorët e zonës, por një pol turistik për të gjithë rajonin e 
veriut të Shqipërisë.  
Duke ju falenderuar edhe një herë për pjesëmarrjen e gjërë në këtë 
aktivitet, i uroj kësaj konference dhe të gjithë të pranishëmve mbarësi 
e suksese në iniciativat e marruna.  


