
  

 Piace a Đạo Đỗ Văn, Maksim Mileti e Alfred Frasheri. 

  

Genc Melonashi Dikur, rreth viteve '80 një person (ermrin nuk e kujtoj), u ngarkua nga K.Partisë i asaj kohe, të 

shkruante një historik për naftën në vendin tonë. Mbaj mend qe ai mblodhi shumë materiale...Nuk e di ç'eshte bere 

me to. 
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Naftetari Veteran I nderuari Genci!Mos mendo se jam une ish i ngarkuari i komitetit te Partise por do te benit një 

pune te mire në se do te komunikonit me ish fotografin e institutit dhe te perpiqeshit te kujtoni emrin e ish te 

ngarkuari te K .P. personit qe mund te kete materiale me interes për ti ruajtur sistema dhe rregulluar per te gjithe 

naftetaret 
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Genc Melonashi Jo mor jo, por vërtet ka qene dikush. Me duket se ishte teknik i mesem, i gjatë, rreth te dyzetave, 

kishte kulturë dhe ka qene edhe anetar i k.partise te rajonit...Pyete Fatmir Shehun ose ndonjë tjetër...Tajar 

Hysin...Se kush je ti, ekam marre vesh... 
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Gani Bega o na trego ish fotografin , te pakten, qe ta pyesim.. 
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Genc Melonashi Z."Naftëtar"! Fotografi i Institutit, (Kotini) ka disa vite qe ka vdekur. Por eshte dikush tjeter, Ing 

Vangjel Ndrio, kolegu im, i cili e ka patur hobi fotografinë dhe ka një koleksion te gjere me foto nga nafta. Ai ka 

marre pjese ne arredimin e "ekspoziten e naftes" qe u hap dikur ne Patos. Pas nje muaj, ai mbush 80 vjeç, por 

mbahet mirë. Banon në Tiranë. Unë mund t'ju organizoj nje takim me të ose mund t'ju jap nr. telefoni. 
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Spiro Çobo Fotografi i Institutit quhej Agathokli Kotini (e therrisnin Gai).  

Gjithsesi nuk eshte fare e veshtire qe te shkruhet historiku i naftes ne Shqiperi. Madje mund te them se dikush e ka 

shkruar nje te tille. Eshte Inxh. Zenel Hamiti, ish zv minister i industrise. Ka shkruar "Historiku i vajgurit ne Shqiperi". 

E kam nje kopje te ketij libri. Autori ka pasur mundesine te siguronte lehtesisht literaturen e duhur, madje edhe te 

perkthyer, fale pozites shteterore qe kishte.Ne literaturen e perdorur nga autori numerohen 126 autore apo burime te 

ndryshme informacioni. 

Po ashtu mund te shfrytezohen numrat e Revistes "Nafta dhe Gazi" qe botohej nga Instituti dhe ma pas nga Qendra 

e Kualifikimit.  

Thashe qe nuk eshte e veshtire, vec nuk mund te shkruhet nga vunetare. Duhen kushte, dhe mbi te gjitha impenjim 

dhe ne fund te fundit duhen leke. Pa pagese dhe vetem nga nje person kjo gje nuk mund te behet. Duhet ngritur nje 

grup me specialiste te fushave te ndryshme dhe te moshave te ndryshme. Kete mund ta beje vetem ndonje 

institucion qendror, si psh. Albetroli apo edhe Ministria e linjes. Une kam informacion per disa persona qe kane 

shkruar per historikun e naftes (kuptohet per degen ne te cilen kane punuar). Ate qe do jete ne krye te ketij grupi, 

une mund te ndihmoj ne menyre modeste. 

6 h · Mi piace · 1 

  
 


