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Gjimnazistët e Ulqinit vizituan qytetin e Beranës

Kumtesë për opinion e LD në MZ

Dialogu i të rinjve
në diversitet

Pas një prezantimi të detajuar të resurseve dhe specifikave tjera që e karakterizojnë këtë komunë, nxënësit nga Ulqini dhe nxënësit vendas, vizituan Muzeun dhe
galerinë e qytetit, shtëpinë muze të vojvodës Gavro Vukoviq – ministrit të parë të
punëve të jashtme në mbretërinë e Malit të Zi.
Të shtunën që shkoi, grupi i gjimnazistëve nga Ulqini, të cilët vijojnë
programin “NATO dhe dialogu i të
rinjve”, vizituan qytetin e Beranës.
Në kuadër të këtij aktiviteti, nxënësit
nga Ulqini patën një pritje të ngrohtë
në ndërtesën e Komunës së Beranës, të organizuar nga vetë Kryetari
i Komunës z. Vuka Golluboviq dhe
nënkryetari z. Braho Adroviq. Pas një
prezantimi të detajuar të resurseve
dhe specifikave të tjera që e karakterizojnë këtë komunë, nxënësit
nga Ulqini dhe nxënësit vendas, viz-

ituan Muzeun dhe galerinë e qytetit,
shtëpinë muze të vojvodës Gavro Vukoviq – ministrit të parë të punëve të
jashtme në Mbretërinë e Malit të Zi.
Më pas, të gjithë së bashku vizituan
edhe Manastirin “Gjurgjevi stupovi” si
dhe Përmendoren e lirisë në kodrën
Jasikovac.
Ky udhëtim ishte vizitë kthyese e
të rinjve nga Ulqini, pasi bashkëmoshatarët e tyre nga Berana vizituan qytetin e Ulqinit gjatë muajit
të kaluar. Gjatë qëndrimit në këtë
qytet, nxënësit nga veriu i Malit të Zi
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vizituan Qytetin e vjetër, Tyrbet në
Plazhin e vogël, Xhaminë e detarëve
dhe patën një pritje solemne në Komunën e Ulqinit, ku mesazhe përshëndetëse iu drejtuan nënkryetari i
Komunës z. Met Gjoni dhe deputeti
Genci Nimanbegu.
Të dy këto aktivitete ishin pjesë e
projektit edukativ për integrimet euroatlantike, të cilin e realizojnë organizatat e shoqërisë civile “Horizonti
i ri” nga Ulqini dhe “Spona” nga Berana, me mbështetjen e Ambasadës
amerikane në Mal të Zi.

Akt presioni ndaj nxënësve
28 Nëntori – Dita e Flamurit dhe
100-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë
u festua si asnjëherë deri tash, në
mënyra të ndryshme, me gëzim e
hare, në çdo skaj shqiptar, në çdo
familje shqiptare, në atdhe e në
diasporë. Vendi u bë kuq e zi, çdo
kund. Flamujt shqiptarë pothuaj se
valëviteshin me bukurinë madhështore si asnjëherë tjetër. Kështu edhe
shqiptarët në trojet e veta , sot në
Malin e Zi, nuk ngelen prapa. Përkundrazi, organizuan manifestime me
programe të begata : në Rozhajë,
Plavë, Malësi, Krajë, Anë të Malit e Ulqin. Organizoi Këshilli Nacional i Shqiptarëve, me përkrahje financiare të
Fondit të Pakicave. Edhe Lidhja festoi
në të gjitha degët e saja. Flamuri shqiptar, këto ditë Feste, zbukuroi shtëpi,
ballkone e dritare kudo, në katunde e
në qytete.
Madhështia e kësaj feste kulmin e arriti më 28 Nëntor në Vlorë e në Tiranë,
ku në festën më të madhe shqiptare
u mblodhën më se një milion shqiptarë nga të gjitha trojet dhe nga diaspora dhe me qindra mysafirë.
Megjithate, sukur pushtetit të Malit

të Zi apo dikujt nga pushteti, disi
këto manifestime nuk i shkuan për
shtati. Shqiptarët edhe me këtë rast
po vazhdojnë të ndiejnë presionet e
pushtetit malazias, që nga mënyrat
më të sofistikuara deri te ato më të
vrazhdta. Kjo u tregua edhe në Ulqin, kur Policia, nëpunësi i autorizuar
i policisë, më datën 29 nëntor 2012,
mori në pyetje - proces nxënësin e
klasës IV të Qendrës Shkollore në Ulqin Fatlum Çapriqin, sepse më 28 nëntor 2012, kah ora 19:00, në oborrin e
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6 MUAJ DHIMBJE
E PIKËLLIM PA
TY I DASHURI IM
Ike pa më thënë lamtumirën e fundit.
Shumë vështirë qenka të mbledhësh
forcë për të shkruar përkujtimin për
njeriun më të dashur, por vepra e dashuria jote më bëjnë të ndihem krenare.

Shkollës, bashkë me shokët e klasës,
kishin kënduar këngën Xhamadanin
Vija-vija / Është Kosova është Shqipnia… se ka(në) pas flamurin e Shqipnisë… se shokët kanë pasë majicat
me stemën e Shqipërisë… dhe, se
pas një kohe, me kërkesën e
Ndihmësdrejtoreshës së Shkollës e
kanë ndërprerë këndimin… (“Procesverbali për mbledhjen e informatave nga qytetarët, pa nr., datë 29. 11.
2012 “).
Lidhja Demokratike e dënon këtë akt
presioni ndaj nxënësit e nxënësve.
Këtë e konsiderojmë akt presioni
ndaj shqiptarëve, kulturës së sonë,
ndaj historisë shumëshekullore dhe
qenies sonë.
Prandaj i lusim kompetentët në Polici
që ta analizojnë këtë rast të paprecedencë dhe sidomos të shikohet pozita e urdhërdhënësit apo urdhërdhënësve që nëpunësi i autorizuar
policor të marrë në pyetje nxënësin(t) që ka(-në) kënduar këngë për festën dhe në festën më të madhe të
kombit shqiptar, 28 Nëntorit – Ditës
së Flamurit - thuhet në fund të kumtesës së LD në MZ.

Për dy muaj e gjysëm nuk arritëm 15
gushtin e 36 vjetorit të martesës sonë.
Me shumë mall e dhimbje po të kujtoj
në gazetën tënde të dashur, i së cilës ke
Maria
qenë lexues i rregullt.

