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Madhësia e germave:  

 

  

Udhëtimi ndodhi më 10 qershor 2012, në ditën e thmelimit të Lidhjes Shqiptare të 
Prizrenit. Udhëtuam me dy kolegë të punës dhe me automakinën e njërit prej tyre. 

U nisëm nga Presheva në orën 9,00 të mëngjesit dhe kishim kohë për të arritur me kohë 
në Tribunën e Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren, e cila duhet të fillonte në orën 14. 
Tribuna u organizua për nder të 134 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe 100 
vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. 

Tribuna mbante titullin : “134 vjet të LSHP, 100 vjet të Pavarësisë, ku janë Shqiptarët 
sot?” 

Në tribunë morën pjesë përfaqsuesë nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova dhe Lugina e 
Preshevës. 

Po këtë ditë pati manifestime edhe të tjera: manifestimi qendror te Shadërvani, në qendër 
të Prizrenit të bukur, pitoresk, ujëbardhë, shumë intim dhe i këndshëm për jetë, fjalën e 
pati Sali Berisha, kryeministër i Shqipërisë dhe Hashim Thaçi, kryeministër i Kosovës, 
pastaj Forumet Rinore të Trojeve Shqiptare, Shoqata e Shkrimtarëve të Kosovës e tjerë. 
Por ndodhi edhe ajo e keqja, u burgosën 10 aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje, pse me 
flamujë kombëtarë i zëvendësuan flamujtë të tjerë. 
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Udhëtimi jonë ndodhi Preshevë-Gjilan-Viti-Prevallë-Prizren. Pra morëm udhën e 
shkurtër e gjarpërore përskaj dhe nëpër Malet e Sharrit, plak, të bukur, por edhe krenar. 

Udhës na freskonte rregullisht një erë e lehtë pranverore, e freskët. Asnjë një minutë nuk 
e ndiem dhe shijuam të nxehtin e kohës dhe motit. 

Udhës për në Prizren u ndalëm në Prevallë, bukuri e rrallë, pimë kafe dhe pushuam. Aty 
na thanë nëse këtu rrini vetëm 21 ditë do ta shëroni reumën. Nga Prevalla morëm 
teposhtëzën për në Prizren dhe aty para kohës së fillimit të tribunës filloi një shi 
pranveror, i cili tribunën nga bahçja pranverore e vendosi në sallën e kinemasë së qytetit. 
Salla e kinemasë u mbush përplot dhe aty panelistët shpalosën idetë, pikëpamjet dhe 
qasjet lidhur me temën e tribunës. 

Shetitëm qytetit të Prizrenit, drekuam qebapa të Prizrenit dhe dikur morëm udhën për 
Suharekë, Ferizaj dhe Preshevë. 

Lumi Bistricë (Lumëbardhi) i Prizrenit buron në malet e Sharrit, njëri krah vjen nga fshati 
Gornjasellë, ndërsa krahu tjetër nga fshati Lubinjë, dhe se të dy krahët bashkohen në 
fshatin Reçan, 9 km mbi Prizrenin. Më tutje nëpër grykën e Lumëbardhit, lumi përshkon 
në drejtim të Prizrenit, hyn në qytet, në Marash dhe kalon nëpërmes qytetit dhe si i tillë, e 
ndan Prizrenin në dy pjesë, dhe në dalje të Prizrenit derdhet në lumin Drini i Bardhë.Pra, 
në këtë kohë plotë me ujë, Lumëbardhi me degët e tij gurgullonte dhe rrëke shkonte 
teposhtë me ujëra të kristaltë dhe të bardhë flakëbore. 

Nga ky udhëtim po sjellim disa fotografi që ilustrojnë fjalët e shkruara. 
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