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P R O C E S V E R B A L

Nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më
16. 08. 2018, duke filluar në orën 13.15 në sallën e Kuvendit të Komunës së
Prizrenit.

Në mbledhje ishin të pranishëm 22 anëtarë.

Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, Zyra
e EULEX-it, KFOR-it dhe përfaqësues të mediumeve.

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi kryesuesi i KK të Prizrenit, Artan
Abrashi.

Për këtë seancë është propozuar ky:

R e n d  d i t e

1. Debat për mosmbajtjen e Festivalit të Zambakut të Prizrenit.
2.

Sipas zakonit e ftojmë iniciuesin fillimisht që ta merr fjalën. Pastaj
vazhdojmë me debat dhe diskutim, duke pas parasysh kërkesën.

Ilir Baldedaj (AAK): Edhe pse kryetari i komunës s’është në seancë.
Sepse kërkesa ka të bëjë pikërisht me kryetarin, se ai është ekzekutivi i parë.
Pastaj vjen nënkryetari dhe drejtorët. Por sido që të jetë, kjo është gjendja me të
cilën ju po qeverisni me Prizrenin. Andaj unë si shef i grupit të AAK-së kam
marrë këtë iniciativë. I falënderoj të gjithë kuvendarët të cilët e kanë mbështetë
këtë iniciativë. Duke përfshirë edhe një nga kuvendarët e pushtetit. Ne kemi
ngritur shqetësim, se për shkak se në dëgjimet publike, po në këtë sallë. Drejtori
i Kulturës ka thënë që Zambaku i Prizrenit nuk do të mbahet. Dhe ne dje e pamë
një deklaratë të kryetarit të komunës qesharake dhe është përbuzëse për
qytetarët e Prizrenit. Ku thotë, jo do të mbahet. Tani ja kryetari nuk është ka
dinë çka është ka ndodh në qeverisjen e tij. Ja drejtori i Kulturës nuk ka dijeni.
Sepse kryetari i komunës në muajin e pestë e ka një deklaratë të dhënë në TV
Dukagjin, që kjo do të mbahet. Drejtori i tij del thotë, nuk do të mbahet. Pastaj
del përsëri kryetari i komunës dhe thotë do të mbahet. Vërtetë kjo është një
përbuzje rreth vlerave historike të shtetit të Prizrenit. Zambaku i Prizrenit ka
filluar të mbahet në vitin 1986, nga institucionet e atëhershme kulturore.



2

Ngjarjet e vetme kulturore në Republikën e Kosovës, e cila është marrë me
muzikën e vjetër qytetare. Unë si i ri një ditë, shumë pak kohë më herë e kam
lexua në gazetën Prizreni portali. Ku vitet 90-ta, i ndjeri Adnan Abrashi, me
mundësitë e tij buxhetore, të ndara nga xhepi i tij vetanak. Në kuadër të galerisë
Vatra e ka mbajt gjallë këtë festival. Çuditërisht 20 vjet pas kësaj i biri i tij është
kryesues i Asamblesë komunale. Dhe ky Zambak nuk mbahet. Unë që fillim në
Drejtorinë e Kulturës kam pas reagime të mija për degradim. Sepse vetë
emërimi i këtij drejtori sikur një trajner sporti në Drejtorinë e Kulturës, është
fyese për qytetarët, është degradim për kulturën. Se lëre më për Zambakun. Nuk
është mbajt as Fluturat. Ka pas ndërhyrje në klubet sportive, e në të gjitha këto.
Zambaku i Prizrenit është një ndër vlerat kryesore të qytetit historik të Prizrenit.
Po ndoshta tash kanë dal edhe Doku Festi, që është vlerë për Prizrenin dhe
Ngom Festi. Mirëpo traditat dhe vlerat nuk fillojnë as me qeverisjen e Haskukës
dhe as nuk përfundojnë. Ne të gjithë këto i kemi trashëgua dhe do ti lëmë pas.
Andaj ne kemi kërkuar në këtë seancë të jashtëzakonshme. Shkarkimi i drejtorit
të Kulturës, sepse është i paaftë për ta menaxhuar këtë Drejtori. Ose në rast se
nuk shkarkohet drejtori i Kulturës. Kërkojmë dorëheqjen e kryetarit të komunës.
Dhe të na sqaroj se kur do të mbahet datën e saktë Zambaku i Prizrenit. Jo
vetëm të dilet me një postim në fesbuk. Sepse fesbuku nuk është qeverisje, është
degradim i vlerave, të cilën e ka instalua ky pushtet dhe kjo keqqeverisje.

Simir Krasniqi (PDK): Dështimet nga ana e Drejtorisë së Kulturës,
Rinis dhe Sportit dhe drejtorit Ehat Oreshka dhe kryetarit Haskuka, nuk kanë të
ndalur. Ku në festat e qershorit, me rastin e shënimit të 140 vjetorit të Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit. Nuk janë ftuar shoqëritë dhe grupet artistike të komunës
së Prizrenit.  Të cilat gjithmonë festat e qershorit e kanë madhështuar atë vestë.
Por janë ftuar shoqëritë dhe grupet kulturore nga Berati dhe Obiliqi. Ku janë
anashkaluar shoqëritë dhe grupet kulturore të komunës së Prizrenit. Të marrësh
40.000 € nga taksapaguesit e komunës së Prizrenit, për shënimin e festave të
qershorit dhe mos ftohen shoqëritë dhe grupet artistike të komunës së Prizrenit.
Dhe të ftosh shoqëritë dhe grupet kulturore nga Berati dhe nga Obiliqi. Është
dështim që po bëhet me qeverisjen e dështuar Haskuka. Kujt i takojnë këto
grupe folklorike apo muzikore dhe për çka ekzistojnë ato. Sigurisht se ato janë
pjesë përbërëse e qytetit të komunës së Prizrenit. Ku të gjithë ne krenohemi se
Prizreni është qytet kulturor dhe historik. E me këtë veprim vallë a mund ta
quajmë më. Athua më e leverdishme paska qenë që të ftohen grupet kulturore
nga Shqipëria dhe qytetet tjera të Kosovës. Apo më lehtë paska qenë
manipulimi me të huaj. Sepse ata shumë lehtë mund të mashtrohen duke mos
ditur fare se çka po ndodh. Dështimi tjetër i radhës. Nga ana e kryetarit Haskuka
dhe të drejtorit të Drejtorisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Më lejoni që të
shpreh indinjatën e qytetarëve të komunës së Prizrenit. Të cilët mendojnë se
mos mbajtja e festivalit Zambaku i Prizrenit. Dhe festivalit Fluturat dhe
festivalit Rok lajv. Është dështimi më i madh që i është bërë ndonjëherë qytetit
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të Prizrenit. Festivali Zambaku i Prizrenit i vetmi festival i këngës së vjetër
qytetare në Kosovës. Ndër vite ka ruajtura frymën e vlerave të mirëfillta. Dhe
është shndërruar në një nga aktivitetet që hynë në përshkrimin e ngjarjeve të
qytetit. Ndërsa kujtojmë se Prizreni edhe shquhet si qytet i Zambakut. Pas një
eksperience shumë vjeçare dhe pas një pune të madhe 30 vjeçare të këngës së
vjetër qytetare. Festivali Zambaku i Prizrenit është shpërblyer në nivel kombëtar
në të gjitha viset shqiptare. Këtë vit e shohim më si të dështuar, nga Drejtoria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe qeverisjes së dështuar Haskuka. Nëse nuk
ndërmerret ndonjë veprim i shpejt për organizimin e Zambakut të Prizrenit. Ne
si grup parlamentar i PDK-së, do të kërkojmë shkarkimin e drejtorit të Kulturës,
Rinisë dhe Sportit Ehat Oreshka. Dihet mirë se festivali Zambaku i Prizrenit dhe
këngët e bukura qytetare, kanë mundur të mbijetojnë edhe në kohërat edhe më
të vështira. E pse tani mos të organizohet edhe këtë vit. Ku ky vit është edhe 30
vjetori edhe viti jubilar i Zambakut të Prizrenit. Ku qeverisja Haskuka, me
koalicionin e tij ka degraduar në atë masë që ende pa i bërë një vit qeverisje. Ka
arritur deri në atë shkallë sa edhe të anulohet festivali Fluturat. Përveç
Zambakut të Prizrenit. Dhe Rok Festivali. Ku përveç anashkalimit që po i bëhet
komunitetit të artistëve që i kanë dhënë dhe vazhdojnë ti japin qytetit të
Prizrenit. Edhe fëmijëve po jua humbin lumturinë që e kishin.  Vallë athua edhe
fëmijët duhet të pësojnë me qeverisjen e dështuar Haskuka, ku po ju merret
festivali i tyre që kishin. Bravo kryetar i dështuar, kukull dhe qesharak, po i
realizoni premtimet e juaja. Ky ndryshim që e ke premtuar për qytetarët e
komunës së Prizrenit. Pas presioneve të shumta si nga qytetarët, komuniteti
artistik dhe kërkesës së mbledhjes së jashtëzakonshme. Këtij kryetari të
dështuar i paska ra ndërmend se Zambaku duhet të mbahet. Ku dje po e lexoj në
një portal se kryetari i dështuar Haskuka. Paska thënë se festivali Zambaku i
Prizrenit do të mbahet këtë vit. Ku dihet mirëfilli se lules së Zambakut i
këndohet në qershor. Më së largu java e parë e korrikut. Ngase në qershor
lulëzon lulja e Zambakut, dhe përkon me mbajtjen e festivalit. Sepse vetëm në
qershor Zambaku i Prizrenit simbolizon, bukurinë, pastërtinë dhe krenarinë e
qytetit të kulturës, artit pra të komunës së Prizrenit. Kurse ky kryetar kukull dhe
qesharak, si po duket Zambakun do ta mbaj në nëntor apo dhjetor. Shpresojmë
që do të mbahet. Nga festivali Zambaku i Prizrenit, përformojnë emra të njohur
të këngës shqipe. Siç janë: Liljana Çavolli, Nexhmije Pagarusha e shumë artist
të tjerë. Ku për këtë askush nuk mund t’ia merr emrin. Por zambakun sot të
gjithë ne do ti dhurojmë veprën duke mos e lënë në greminë, duke mos e
harruar.

Bardhi Avdaj (PDK): Si i zgjedhur i qytetarëve të Prizrenit. Duke e
pranuar shqetësimin e ngjarjeve të fundit të dështimeve nga ky pushtet. Dua të
ndaj edhe unë me ju reagimin tim kolektiv. A i bije kjo që paaftësia shumë
dimensionale e qeverisjes lokale me theks të veçantë tek dështimi i
organizimeve kulturore. Që janë simbol të qytetit të Prizrenit. Duhet përfundoj



4

kjo garniturë e formuar me pazare të natës, me dreka dhe pleskavica. Ose duke i
dërguar të gjithë ne së bashku t’ia kthejmë mandatin dhe dinjitetin e qytetarëve
të Prizrenit. Nuk mundësh dot që të ndash historinë dhe traditën e këtij qyteti.
Ku janë të gërshetuar aq bukur patriotizmi e dashuria për vendin. Me kulturën
dhe dashurinë për këngën, muzikën dhe artin në përgjithësi. Sukseset e vetme të
juaja kanë sasia e madhe e shpenzimit të fondeve publike për pleskavica. A ka
kush që jep llogari për dështimet apo më e rëndësishme për juve është forcimi i
sigurimeve nga Prishtina. Po e përsërisë sigurimet nga Prishtina, të cilët
dirigjojnë funksionimin e qeverisjes kukull të Mytehirit. I cili i shërben si urë
lidhëse e shpërndarjes së tenderëve dhe pazareve politike të punësimeve të
militantëve.

Dafina Bllaca (PDK): Sot jemi mbledhur në seancë të jashtëzakonshme,
për të ngritur shqetësimin e të gjithë qytetarëve të Prizrenit. Duke shprehur
mllefin dhe kundërshtuar vendimin apo veprimin e drejtorit të Kulturës si dhe
kryetarit Haskuka. Kryetar Haskuka edhe pse nuk jeni këtu. Më lejo të potencoj
që plot 30 vite organizim të festivalit të Zambaku i Prizrenit. 3 dekada pune të
palodhshme, në kohëra okupimi e persekutimi. Në kohëra që ishte vështirë të
flitej shqip. U mbajte gjallë madhështia e këtij festivali. Duke mos lejuar të
shuhet kënga dhe vlera shqiptare. E sot të shuhet ky organizim, është
antikombëtare. Veprimi mund të quhet antikombëtar. Sepse përmes këtij
festivali janë ruajtur dhe kultivuar vlerat tona qytetare dhe kombëtare ndër
shekuj. Ky qytet është vatër e kulturës dhe muzikës së vjetër qytetare. Ku
festivali Zambaku i Prizrenit mblodhi shumë artdashës. Ku përmbi 30 vite u
këndua ose bëri jetë, fal zërit të këngëtarëve si Ismet Peja, Nexhmije Pagarusha,
Liljana Qavolli e shumë artist të shquar të muzikës popullore shqiptare. Ku më
siguri drejtori i Kulturës dhe kryetari i komunës, këta emra nuk i kanë dëgjuar
fare. Dhe nuk e njohin rëndësinë dhe peshën e këtij festivali. Ku u këndua në
kohërat më të rënda nga shtypja dhe okupimi serb. Vetëm për të mbajtur gjallë
vlerat tona qytetare. Kohë kjo e cila ndoshta ju nuk ishit fare në Kosovës. Dhe
nuk njiheni me historinë e këtij vendi. Andaj kryetar, më lejoni të ju pyes. Kujt
po i shërbeni ju, qytetarëve të Prizrenit, apo djallit. Sepse kënga dhe pushka
kanë qenë armët më të forta që kanë mbajtur në këmbë shqiptarët në kohëra dhe
në vitet më të rënda. Andaj ne kundërshtomë ashpër veprimin tuaj të anulimit të
festivalit Zambaku i Prizrenit. Ku kërkojmë që ky veprim i juaj i pamenduar
fare të shfuqizohet menjëherë ose të jepni dorëheqje. Pasi ju jeni fatkeqësia e
këtij qyteti.

Alush Shala (PDK): Unë pas të gjitha këtyre që dëgjova prej kolegëve të
mi. Thuaja nuk më mbetet diçka të përmend apo të veçoj. Po, po më le
përshtypje mos prezenca e kolegëve këtu të pozitës, të cilët sinqerisht kanë
mendua se do të jenë edhe më të zëshëm se ne. Sepse ata pretendojnë ta
udhëheqin Prizrenin për katër vjet. Kështu që edhe po them ndjej keqardhje për
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mos prezencën e tyre. Po ajo që e venë vulën është mos prezenca e kryetarit. I
cili kryesisht është drejtuar kjo seancë në drejtimin e tij. I nderuar kryesues, kjo
që po ndodh këtë rast, po ju them me plot përgjegjësi. Sepse ka qenë edhe vija
buxhetore e ndarë. Edhe kjo nuk është ndarë në kohën e fundit. Por ju e dini dhe
keni qenë prezent apo edhe votues i asaj vijës buxhetore. Po ashtu unë ju
sugjeroj juve kryesues, që të jeni këmbëngulës. Mos ta potencoj edhe njëherë
fjalën e Ilirit, kur edhe ndjeri baba i juaj ka qenë pro, dhe me atë buxhet si e tha
edhe Iliri, ndoshta edhe të varfër. Me buxhetin e xhepit të vetë, e ka mbajt gjallë
këtë frymë. Kështu që ta përdorni ju përgjegjësinë tuaj, pozitën tuaj.
Përndryshe, ne nëse nuk mbahet Zambaku i Prizrenit edhe pse me vonesë.
Sinqerisht po ju transmetoj edhe kërkesat e qytetarëve të Prizrenit. Që ndoshta
këtë kërkesë do ta kthejmë edhe në revoltë, që nuk kisha dashtë kështu të ndodh.
Kështu që po shpresoj dhe po besoj, kërkesa jonë legjitime, jo vetëm e
kuvendarëve por edhe të qytetarëve të Prizrenit, është me vend. Edhe ju këtë
kërkesë duhet ta qoni në vendin e duhur.

Fatmir Kastrati (AAK): Edhe pse një prezencë jashtëzakonisht që lë për
dëshiruar, edhe është befasuese për ne. Se si në një mbledhje ose në një seancë
të jashtëzakonshme, pjesa dërmuese e pozitës nuk është këtu. Dua ta shprehë
edhe unë shqetësimin e z. Shala, dhe kjo është ajo befasia më e madhe. Edhe kjo
seancë e jashtëzakonshme në atë kuptimin e jashtëzakonshme. Sa herë që
thirremi për diçka. Është mirë që të jemi këtu edhe me argumente edhe me
kundër argumente. Ta bindim njëri tjetrin kam të drejtë apo nuk kam të drejtë.
Unë sinqerisht po them kam prit që, ose shkaku i shtyrjes së mbajtjes së
Zambakut. Kam prit që më siguri do të bëhen do përgatitje më të mira. Do të
bëhet diçka ndryshe, nga ajo që është bërë deri më tani. Po që fatkeqësisht
paskam qenë i lajthitur, ashtu siç kanë të lajthitur të gjithë qytetarët e Prizrenit.
Jashtëzakonisht befasuese edhe jashtëzakonisht e keqe, që një festival me
tradita. Një festival që të tregon qytetarinë shqiptare, të mos mbahet. Aq më
tepër kur arsyet janë jashtëzakonisht banale, nga ajo që kemi dëgjua. Unë prita
që së pari ta dëgjojmë ndoshta edhe drejtorin e Kulturës. Të na jep arsyetime se
pse nuk mbahet festivali. Edhe pse nuk ka arsyetim. Absolutisht nuk ka
arsyetim, se pse festivali nuk duhet të mbahet. Qyteti i Prizrenit vazhdimisht po
themi është qyteti i traditave. Është qyteti i kulturës. Po ku po shihet ajo kulturë,
unë jam i shqetësuar se çka do të ndodh me qytetin tonë. Çka do të ndodh me
vlerat kombëtare. Zambaku i Prizrenit është festival i serenatave, i baladave, i
këngëve të bukura qytetare shqiptare. Por duke e pas edhe zemërgjerësinë tonë
që vazhdimisht kanë marrë pjesë nëpër këto festivale edhe kompozitorët e
minoriteteve, të entiteteve tjera. Që është një kulturë. Që është një diçka që i
bënë nderë qytetit të Prizrenit. Por që një festival i tillë të mos mbahet, unë
sinqerisht nuk mund ta arsyetoj në asnjë mënyrë, nuk ka arsyetim. Aq më tepër
ku edhe mjetet janë ndarë. Bile po them edhe njëherë, kam frik që festivali i
sivjetëm duhet të jetë më ndryshe. Ku do të marrin pjesë kompozitor nga të
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gjitha viset shqiptare. Duke i ditur pretendimet e Vetëvendosjes që janë një parti
mbarëkombëtare. Por kjo që të ndodh, sinqerisht nuk kam fjalë se si ta
përshkruaj. Edhe njëherë po e shprehë indinjatën e mospjesëmarrjes së VV-së
në këtë seancë. E mospjesëmarrjes së minoriteteve që nuk janë këtu. Edhe se po
më lë me dyshua se ka diçka më tepër se sa mos mbajtja e një festivali. Kryetari
i komunës është dashtë patjetër sot të jetë këtu. Edhe të na jap një arsyetim se
çka po ndodh. Çka po ndodh me qytetin tonë. Çka po ndodh thjeshtë me vlerat
kombëtare shqiptare. Nuk është thjesht veç një festival, po është diçka më e
madhe. Prandaj kryesues, përmes teje pasi që kryetari s’është këtu. Është mirë
që ti bëhet me dije kryetari të komunës. Që për këto vlera që janë madhore, të
jetë më i kujdesshëm. Edhe me një farë mënyre të jep arsyetim më bindës para
qytetarëve të Prizrenit. Në qoftë se ka një arsyetim.

Sherife Balaj (PDK): Unë dua ta nisi me atë se edhe sa seanca të
jashtëzakonshme duhen mu mbajte, për me ja rikujtua që gjërat i keni harrua
edhe jeni kundër tyre. Jeni kundër Zambakut, kundër ditës së verës, kundër
teleferikut, kundër trashëgimisë, kundër Fluturave, kundër projektit të
shërbimeve primare shëndetësore. I mbështetur nga Karitas dy ministri.
Ndërhyrja në organizimet e tjera kulturore dhe së fundmi në konkurset e
drejtorëve nëpër shkolla. Asnjë reagim zyrtar për ngacmimet seksuale në rrugët
e qytetit të Prizrenit. Dhe madje me rastin e fundit të dhunimit të një qytetare
angleze në pjesën historike të qytetit. Në festivalin e mbështetur nga komuna të
quajtur Doku festë. Që i keni dhënë rëndësi të jashtëzakonshme dhe që besoj që
e meritojnë. Dhe atë festival dhe në atë event kulturor. Jeni mundua që ti thirrni
apo organizoni në të gjitha rrymat qoftë të filmit, qoftë të kulturës, të muzikës.
Ku natën e fundit ishte i thirrur edhe një ansambël kulturor i pjesës jugore të
Shqipërisë. Dhe e përmbylli me një përmbyllje fantastike, rastësisht me këngën
Zambaku i Prizrenit. Pat valle, pat entuziazëm edhe nga kryetari Mytehiri, ku
ishte prezent, nga kryesuesi dhe nga të gjithë pjesëtarët e VV-jes, kuvendarët
këtu në këtë Kuvend. Dhe nuk e di pse ata janë mundua që vetëm me Doku
festin të prezantohemi si qytet. Ku dihet se ky qytet ka shumë vlera ka shumë
manifestime para Doku festit. Ka me vite dhe dekada të tëra. Dhe prezantohemi
secili në atë rangun dhe në atë vendin e vet. Kështu që po më vjen shumë keq që
sot nuk i kemi kolegë kuvendarë nga radhën e VV-së dhe nga partitë e tjera të
koalicionit. Madje as nga prezantuesja apo udhëheqësja e grupit parlamentar të
femrave në Kuvend. Ku besoj që ka një barrë pak më të madhe edhe duhet me
ardhur për iniciativa të tilla.

Haziz Hodaj (LDK): Sherife qikën e vetë është duke e përcjellë ajo. Po
mirë nuk do të ishte mirë edhe gjuajtjet më të këqija janë, se fjala në fletore.
Unë sigurisht që do  ti bashkëngjitesha këtij vajtimi për mos mbajtjen e
festivalit Zambaku i Prizrenit. Dhe duke ditë që kryetari dje ka dal me një
prononcim me një vendim që festivali Zambaku i Prizrenit do të mbahet. Unë di
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cili është vendi më i këtij debati. Që është e vërteta unë mbajë në mend që
Zambaku i Prizrenit është mbajt edhe në qershor, që e ka kohën, për shkak të
lules së Zambakut. Por është mbajt edhe më vonë. Është mbajte në korrik e në
gusht e në shtator etj. etj. Kështu që nuk prish punë mbajtja herët apo vonë. Po
sigurisht që do të prishte punë mos mbajtja e festivalit. Është e vërtetë që unë
kam qenë atë ditë në debatin që është organizuar nga Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit. Dhe më ka brengos deklarata e drejtorit të drejtorisë
përkatëse, për mos mbajtjen e festivalit. Për arsye sepse pozicioni buxhetor ka
paraparë që me konkurs të përzgjidhet kompania apo komuniteti artistik që do ta
organizonte festivalin. Por për mua nuk ka qenë kjo arsye. Sepse edhe në
konkurs mund të parashihen kritere se kush mund ta organizoj festivalin. Dhe të
parashihet në konkurs që festivali duhet të konkurroj ta organizoj komuniteti
artistik. Apo njerëzit profesionist kompetent që kanë dijeni. Kanë ekspertizë
rreth festivalit Zambaku i Prizrenit. Që tanimë ka traditë 30 vjeçare. Ne kemi
marrë një ftesë për mbledhje të jashtëzakonshme edhe në ftesë shkruhet arsye e
mbledhjes është mosmbajtja e festivalit Zambaku i Prizrenit. Dhe tash u
zgjeruam me diskutime me debate. Ka pas vend edhe për mos kënaqësi për
manifestimin e Lidhjes së Prizrenit, që ka qenë vit jubilar. Dhe do duhej që e
tërë Kosova të ngritej atë ditë edhe të festonte. Njërën ndër evenimentet ndër më
të rëndësishmet të historisë sonë. Kemi pas edhe ne pakënaqësitë tona. Dhe do
duhej që për atë ditë të kërkohej një mbledhje e jashtëzakonshme për atë
manifestim dhe të debatohej rreth tij. E jo sot kur po pikën e rendit të ditës që
jemi të ftuar, jemi të thirrur në seancë me shkrim edhe me mbishkrim për mos
mbajtjen e festivalit Zambaku i Prizrenit. Po e them edhe njëherë edhe po e
përfundoj. Nuk ka kuptim më debati. Pasi që festivali Zambaku i Prizrenit dot të
mbahet. Dhe ne do të jemi argat të mirë, të mbajtjes së festivalit Zambaku i
Prizrenit. Dhe do të japim kontributin tonë maksimal rreth organizimit të
mbajtjes së festivalit. Kështu që kryesues unë po kërkoj që të mbyllet debati.
Dhe tu premtohet opozitës që kanë me mbajt festivalin, që festivali do të
mbahet. Dhe më kaq unë nuk di më cila është arsyeja ta vazhdojmë. Edhe një
sqarim. Është e vërtetë grupi parlamentar i LDK-së, merr pjesë në numër të vetë
që është, përveç mungesës së Sadijes që është e arsyeshme. Sepse vajzën e vetë
e përcjellë, ka arsyeje mospjesëmarrja në mbledhje. Për shqetësimin tonë për
debatin për mos mbajtjes së festivalit. Në momentin që kemi marrë vesh edhe
kemi kuptua që festivali do të mbahet. E shohim të arsyeshme që mos ta
vazhdojmë debatin edhe i ftoj anëtarët e Kuvendit nga LDK, që edhe ne ti
bashkëngjitkemi pozitës. Sepse nuk ka mund ta quaj dikush lëkundje rreth
qeverisjes, e rreth koalicionit, por jo. Nuk ka asnjë lëkundje, nuk ka asnjë
problem. Ka qenë problemi i mos mbajtjes së festivalit. Kemi kërkuar që të jemi
pjesë e debatit. Pjesë e reagimit tonë për mos mbajtje. Në momentin që po
kuptojmë që festivali do të mbahet po kërkoj që edhe ne ti bashkëngjitkemi
pjesës tjetër të opozitës.
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Petrit Hoxhaj (LDK): Çështja për të cilën jemi tubuar të diskutojmë sot
është tepër e rëndësishme pasi që ka të bëjë ruajtjen e vlerës së ka të Prizreni.
Të gjithë jemi dëshmitar se Zambaku i Prizrenit, që nga paslufta është
degraduar në masë të madhe. Së pari nga fenomeni i tenderomanisë. E më pas
edhe nga njerëzit që gjithçka mund të dinë. Dhe që kanë qenë afër pushtetit, po
në artin muzikorë nuk kanë haber fare. Por Zambaku si festival nuk duhet të
ndërpritet. Ai duhet të mbijetoj përkundër shumë të ligave që ju i bërë me vite të
tëra. Besoj se mbledhja e jashtëzakonshme e sotshme, nënshkrues i së cilës jam
edhe unë. Duhet të na shërbej që të japim mendimin tonë për formimin e një
komisioni adekuat. I cili do të merret me organizimin e festivalit tradicional i
cili në këtë vit shënon jubileun e tij 30 vjetorin e funksionimit. E vlerësoj
vendimin e kryetarit Haskuka, që të filloj me përgatitjen e organizimit të
edicionit të 30. Dhe kërkoj që pjesë e këtij festivali të jenë figura të shquara të
artit muzikor. Zyrtarë kompetent komunal dhe punëtor të dalluar kulturor. Mos
të harrojmë se shumë pak për të mos thënë hiq. Edicionet që janë mbajtur nga
paslufta, e kanë pas vijimësinë e Zambakut të dikurshëm. Me të cilët ishin
pasuruar më tepër në rrafshin kulturor Prizreni. Në këtë edicion është degraduar
karakteri i mirëfilltë i kulturës sonë muzikore. Pasi që para luftës nga ky festival
kanë emra të njohur muzikore qytetare popullore, jo vetëm nga Prizreni, por nga
e gjithë Kosova. Kërkoj që organizimi të bëhet në mënyrë sa më të suksesshëm.
I gjithë procesi të jetë transparent dhe në shërbim të rikthimit dhe shkëlqimit të
dikurshëm që ka pasur Zambaku dhe të gjithë ne. Përfshirë edhe komunitetin
artistik. Nuk dua që të toleroj që të venitet Zambaku, sikur qysh ka ndodhur
viteve të kaluara.

Sulltan Badallaj (PDK): Po shihet dhe po vërehet se çdo ditë e më
shumë kjo qeverisje po ia humb vlerat këtij qyteti. Vlerat të cilat janë bartur dhe
ruajtur me një përkushtim të madh. Ajo çka veçon dhe është më rëndësi e këtij
viti është edicioni i 30 jubilar i këtij edicioni. Prandaj nuk është dashtë të
anashkalohet. Vetëm po t’ia japim një vështrim kronologjik dhe historik të
Zambakut të Prizrenit. Nuk besoj që nuk ka moment më shumë nëpër çfarë faza
ka kaluar për të mbijetuar. Një vendbanim identifikohet me diçka. Kjo është
kultura, folklori, tradita, zakoni të cilat Prizreni i ka dhe i ruan me fanatizëm të
madh.  Pavarësisht donë apo nuk donë dikush tjetër. Këtu kemi edhe një ngjarje
shumë më rëndësi, Ditën e Çlirimit të Prizrenit, e cila nuk është mbajt te ne
Prizren. Që identifikohet qyteti që është ditë shumë më rëndësi. Për shkak të
çlirimit të sajë. Prandaj duhet t’ia rikujtojmë se edhe çlirimi i Prizrenit nuk ka
ardhur rastësisht. Sepse po shihet se për një pjesë të madhe, nga ju si para luftës
dhe pas luftë është njëjtë. Ky është një degradim i identitetit që i bëhet këtij
qyteti të lasht dhe historik. Desha të ndalëm pak te Hazizi që tha, me konkurs.
Artani kryesuesi ndoshta e di, se me konkurs Zambaku ka qenë shumë më herët
dhe nuk lejon auditori dhe nuk e ka lejua. Prandaj, normalisht gjithë viteve të
fundit ajo ka shkua me tender. Nëse ju kujtohet z. Kryesues.
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Ilir Baldedaj: Përshëndetje veç për një kuvendar të pushtetit z. Sinani.
Kjo tregon papërgjegjësinë e këtij pushteti të bastarduar në këtë shkallë. Unë atë
ditë kur është marrë vendimi ka ndodhur një ngjarje për këtë shumë të
rëndësishëm. Nënshkruhet marrëveshja për restaurimin e objektit të Ruzhdijes,
që është trashëgimi turke në Prizren. Dhe po atë ditë, drejtori i Kulturës thotë
Zambaku nuk do të mbahet. Sot po e kuptoj edhe njëherë se ky koalicion qenka
kurdisur për të mos e mbajtur Zambakun, për shkak të ndikimit të Qeverisë
turke, me qeverisjen Haskuka. Dhe kjo tregon që Prizreni i respekton gjithë
komunitetet. Edhe boshnjak, edhe turq, edhe terbesh, edhe rom, edhe ashkali të
gjitha komunitetet. Por le ta di njëherë e përgjithmonë se shumica e popullsisë
është shqiptare. Dhe traditat dhe doket e zakonet shqiptare nuk do ti ndal as z.
Haskuka, as z. Oreshka, as kushdo qoftë. Sepse vërtetë kjo është shqetësuese
për një pushtet të papërgjegjshëm i cili nuk është në gjendje as të vij të debatoj.
Dhe tani mua më lind dyshimi z. Kryesues, çfarë legjitimiteti keni si kryesues i
asamblesë komunale. Kur në seancë e thirrur nga ti e cila është legjitime, nuk e
ke, vetëm e ke një anëtar të Kuvendit, i cili të ka votua për kryesues. Sinqerisht
mos qofsha në lëkurën tënde, në të cilën je sot. Sepse po luajnë edhe me vlerat e
prindit tënd. Dhe tani po më befason, a është kjo VV-sje kombëtare, apo kjo
është VV-sje antikombëtare, antivlerë dhe pa asnjë identitet kombëtar. Sepse po
të kishit pas vlerë VV-sja, të paktën këtu do të ishte shefi i grupit të
kuvendarëve të VV-sjes. Dhe lëreni më folklorin, sepse në Prizren pranoni
publikisht që ka fillua të qeveris, qeverisja e ndikuar nga Turqia.

Shukri Quni (PDK): Unë nuk desha me fol, në fakt edhe nuk jam edhe
nënshkrues i kësaj mbledhje të jashtëzakonshme. Se nuk i përkrahi shumë
mbledhjet e jashtëzakonshme. Po pozita në fakt nuk ka bo mirë që nuk është
këtu se ka qenë edhe me debatua për këtë. Sikur të ishte ndërrua data Hasi
jehon, se di çfarë reagimi kishte me pas edhe mos me u mbajt. Po pata dëshirë
me qenë Hazizi këtu. Po ne duhet të gjithë me i diskutua edhe me i përkrah,
sidomos Zambakun e Prizrenit që është mbajtur nën masat e dhunshme në atë
kohë. Folën të gjithë këta koleg këtu. Unë po lidhëm dje me akademinë
përkujtimore të Heroit – Komandantit Remzi Ademaj. Që në mbledhjen e kaluar
kërkova që organizohet nga Kuvendi komunal. Bile kërkova me intervenua
edhe Iliri që ta organizon këtë vit edhe Kryeministri. Se shumë anash i lënë
edhe dëshmorët edhe heronjtë e Prizrenit edhe Prishtina atje, apo qendra ta quaj
kështu. Por se e lënë Prizreni anash këtë nuk e kam ditë. Kjo ka ndodh dje. Unë
nuk di tash, kryetari nuk është, po është drejtori. A ka kërkua organizata e
veteranëve të luftës me u mbajt kjo akademi dje. Nuk ka qenë akademi, po, po i
themi akademi. Se së di dikush se çka është akademia. Apo organizua ajo vetëm
në krye të vetë të OVL-së UÇK-së. Ajo ka qenë një katastrofë kush ka marrë
pjesë aty. Kryesues ti s’ke marrë pjesë fare në te edhe po më vjen keq shumë që
s’merr pjesë. Kështu që ne kemi votua edhe një rregullore për dhënie të
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çmimeve. Sidomos kur i kanë përvjetorët, po flas për vite jubilare. Se vit për vit
nuk ka mundësi, por ky vit ka qenë 20 vjetori. Që ndoshta s’ka qenë dashtë me
fol unë edhe në mbledhjen e kaluar, po edhe sot. Po edhe kjo lidhet me qeto
data, se edhe kjo harrohet nesër, mos të harrojmë. Se Hazizin pata qejf me pas
këtu, atij ju kisha përgjigj kogja mirë. Nëse tash nuk është edhe nuk po flas.
Nesër ka mu harrua edhe kjo datë, mos të harrojmë Artan. Sikur që është harrua
edhe Zambaku i Prizrenit. Thanë më herët parafolësit se ka thënë kryetari do të
mbahet. A vetëm pse e kanë thirre këta kolegët këtë mbledhje ka dal dje me
deklaratë, se kam përcjell. A është në rregull kjo. Ose pse mos me marrë pjesë
komuniteti turk edhe boshnjak. Le VV-në ata duhet me marrë pjesë në këto
mbledhje. Ne jemi kon në koalicion me ta. Kemi drejtorë që janë hala janë kone
në koalicion me ne edhe sot janë me ju. Çka do më thënë kjo ndarje kështu. Unë
kam pritur dje që bile komuna e Prizrenit do të organizon një akademi
përkujtimore. Akademi, me ardhur me fol njerëzit akademik aty.  Se mua që 20
vjet më kanë dëgjua të fol edhe do shok të mi. Po tash duhet me fol do njerëz
profesionist. Edhe mu nda një dekoratë, apo një mirënjohje për ish luftëtarët.
Unë e kërkova këtë në mbledhjen e kaluar. Edhe këtë pikërisht më nxiti me fol,
se së kam pas mendjen me fol. Për qeto datat që po i harrojmë shumë shpejtë.
Këto duhet mu rregullua me ligj, a duhet mu mbajt apo jo. Zambaku i Prizrenit
është mbajtur nën masa të dhunshme. Këtë e dinë çdo njëri, edhe kam qenë vetë
pjesëmarrës në atë kohë. Unë po habitëm pse LDK-ja po tërhiqet. Ku vetë ka
qenë organizatore e kësaj më së shumti. Prej viteve 90-të deri viteve 97-ta, ka
qenë numër një LDK-ja. Nuk është mirë këto mi largua. Ose sa herë të vije në
pushtet partia tjetër i lënë këto dhe krijon tjera programe. Edhe manifestimi java
e Remzi Ademit që ka qenë. Krejt komplet nën Lidhjen e Prizrenit drejtor. Edhe
kjo nuk bënë me ndodh. Datat nuk bënë mi ndërrua. Hazizi foli, po me ia
ndërrua Haziz Hodës 3, 4 edhe 5 majin, hava na qon qetu krejtëve. E kam fjalën
me fjalë, se me tjetër send jo. Se po tutna se mos po e merr ai kryesuesi si
ndonjë kërcënim. Se ka fillua tash me do kërcënime me na i bo. S’ke bo mirë
me ato deklarata që po i jep, se je kryesues i të gjithëve qetu mos harro. Duhet
me qenë i barabartë për të gjithë, mos harro. Nuk ka nevojë, se ndoshta deri në
seancën e ardhshme a jemi gjallë deri atëherë. E kam qejf me ja thënë se thoshte
një shok i jemi mos vdis pa gojë. Nuk është mirë me dekë pa gojë. E kështu që
ishte mirë me ia thënë njerëzve. Edhe këtu përmbaju si kryesues i të gjithëve.
Ke katër vjet. Unë të kam thënë atë ditë inshallah nuk qon deri në fund me qeto
sjellje qysh je ti bo. Edhe me këta, që u quan e dolën prej mbledhjes. Unë thash
me fillim nuk kam qenë nënshkrues i kësaj. Edhe s’jam për mbledhje të
jashtëzakonshme, po ju thes sinqerisht. Edhe një mbledhje që ka dashtë me u
mbajte më herët, se kam nënshkrua edhe nuk është mbajt. Unë jam për
mbledhje të rregullta. Gjendja e jashtëzakonshme neve na ka ardhur para
hundëve. Kush e ka përjetua, kush se ka përjetua, le të kërkon. Inshallah nuk na
vjen ajo. E kështu drejtor, qeto data çka i ke shënoi. Artan ti ka qenë dashtë dje
me qenë numër një. Edhe me bo programin edhe me i dhënë dikujt dekoratë. Për
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çka  i kemi votua ne ato, dhënia e dekoratave. Na e kemi votua këtu në Kuvend.
Edhe është dekorata Remzi Ademi. Kur do të jepet ajo. Tash unë e di që keni
me thënë, po jeni kon në pushtet se keni bo. Po se paskan bo ata, po bone more
ju. Çka një gjë e mirë pse nuk po e bënë.  Nuk është në rregull.

Ehat Oreshka, drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport: Unë
shumë shkurt desha të sqaroj vetëm një gjë. Në debatin publik që kemi pas para
disa ditëve lidhur me buxhetin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Një
ndër pyetjet ka qenë edhe organizimi i Zambakut. Nuk qëndron që kemi thënë
që nuk do të organizohet Zambaku i Prizrenit. Po unë kam thënë këtë foltore.
Që organizimi i Zambakut nuk do jetë më ashtu sikur se ka ndodh deri më tash.
Ne prej muajit prill jemi në kontakte të vazhdueshme me komunitetin e
artistëve. Unë personalisht kam pas nja dhjet takime me kompozitorët dhe
organizatorët e festivaleve të mëhershme. Të gjithë kanë të një mendimit, që
organizimi i festivalit të Zambakut, duhet të jetë pak më ndryshe se deri më tani.
Që sa është degraduar Zambaku i Prizrenit ju e dini edhe ju më mirë se unë. Ju
edhe keni qenë më afër Zambakut sa i përket në aspektin politik. Po sa i përket
Zambakut si organizim unë kam marrë pjesë në të gjitha organizimet e
Zambakut të Prizrenit. Kështu që të mos krijojmë opinion që është dikush për
Zambakun, apo dikush është kundër Zambakut. Nuk ka kuptim në këtë Kuvend
të sillemi në këtë mënyrë. Të gjithë jemi për me organizua Zambakun si duhet.
Për këtë arsye mendimi jem ka qenë që organizimin e Zambakut të Prizrenit t’ia
japim komunitetit të artistëve. Artistët të bëjnë organizimin si duhet, ashtu si
përket Zambakut të Prizrenit. Ne e dimë të gjithë që kanë defilua shumë
këngëtar nga ky festival që ne mburremi. Për atë arsye ne jemi në kërkim të
modalitetit që organizojmë. Thjesht të bëjmë themelet e organizimit të
Zambakut. Të mos jetë vetëm mënyra e tenderimit. Se po kemi probleme
operatorët ekonomik konkurrojnë, pastaj bëhet si bëhet. Ju duhet ta dini se edhe
gjykata themelore ka marrë këtë proces, që pardje ka ardhur edhe ftesa atyre të
gjithëve që kanë qenë pjesë e organizimit të vitit të kaluar për Zambakun e
Prizrenit. Nuk mund tët hem tash a është keqpërdorim apo jo, gjykata do të
vërtetoj. Po unë nuk dua të jem ai që do të sillem nëpër gjykata. Por dua me bo
mirë diçka për qytetin e Prizrenit. Edhe neve na duhet kohë pak. Unë jam, kam
qenë edhe do të jem. Thash prej ditës së sodit prapë jemi në kontakt me
komunitetin e artistëve, do të bëjmë çmos që mos të kemi problem me
organizimin e Zambakut. Edhe ju të jeni krenar bashkë me mua që bashkërisht
të përcjellim Zambakun edhe të ndjehemi krenar. Për atë arsye mos të krijojmë
opinion negativ se është dikush për Zambakun, apo dikush është kundër
Zambakut. Ne jemi të gjithë për me bo Zambakun ashtu si duhet. Dhe prapë po
them që Zambakun e Prizrenit, nuk mund ta organizojmë ne politikanët. Apo
nuk mund ta organizojmë ne kuvendarët. Po organizimin e bënë vetëm
komuniteti i artistëve që merret me këtë punë profesionale.
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Alush Shala: Unë z. Drejtor gjithë atë që e përcjellë nëpër fes buk apo në
portale. Në asnjë rast dhe në asnjë vend nuk kam pa dhe nuk kam lexua se
dikush ka kërkua të bëhet në mënyrën e vetë. E këtu është në pyetje të
organizohet mirë. Ekipi që do ta organizon, që ishte edhe një propozim i Petritit
po më dukët. Edhe nuk është e ndaluar as me ligj, që vetë komuna ta ketë një
ekip, për organizimin e këtij manifestimi, që për neve është tradicionale dhe
shumë i qëlluar. Andaj në asnjë rast dhe në asnjë moment nuk do të kesh
kundërshtime nga kuvendarët që të bëhet mirë. Në asnjë rast dhe në asnjë
moment nuk do të kesh kundërshtime, as prokuroria, as organet hetuese që mos
të ndiqen keqpërdoruesit. Ata që kanë bo le të përgjigjen vetë. Ne kërkojmë të
mbahet dhe të organizohet mirë. Ju thatë në prillin e përmendet si muaj. Prilli
deri më tani fundi i gushtit, mendoj se ka mjaft kohë. A realisht për me
organizua ashtu qysh po kemi dëshirë të gjithë edhe qysh thatë edhe ju. Ka mbet
shumë pak kohë. Kështu që nëse kryesuesi dhe ju premtoni që ky do të mbahet
sivjet. Atëherë ju kisha lut të merreni me organizimin me njerëz profesionist
dhe njerëz kompetent.

Shukri Quni: Drejtor nuk është këtu në pyetje kush është kundër e kush
është për. Kush po tregohet më patriot e kush jo. Edhe kush e organizon. Ne e
dimë që Kuvendi nuk e organizon Zambakun e Prizrenit. Po ne jemi ata të cilët
e ngrisim zërin këtu për problemet e qytetarëve. Sa duash flasim në rrugë atje,
këtu është ajo vlera e jote edhe e kuvendarëve kur flasin për një çështje. Këtu
ngritët problemi. Edhe po më vjen mirë që këta kolegët e mi shumë mirë janë
përgatit. Unë s’jam përgatit fare, se thash s’kam qenë nënshkrues i kësaj. Edhe
ti tash e mbrapa, datat që i ke duhet mu kujdes më herët edhe e ke programin.
Zambaku i Prizrenit e ka muajin, datë tash s’po them, po muajin kur mbahet.
Por mundet mu shty ja dy javë. Kur i bien gjethet edhe drunit, e këndojmë për
Zambakun e Prizrenit që kjo nuk i ka hije hiq. Këtë ta kemi të gjithë parasysh.
Ajo është një lule që qel në Prizren, edhe këndohet për te. Tash mos të hy edhe
unë, se tha kolegu më herët po vajtoni. Nuk kemi ardhur me vajtua ne këtu. Kjo
është çështje që duhet mu zgjidhë. Edhe tash paska thënë kryetari që ka me u
mbajt. Tash ne pse se lamë me fillim pra mbledhjen. Mbledhja është thirr
kryesuesi ka thirr ne duhet mi diskutua këto. E kështu që ne në Kuvend shumë e
vërtetë është që ne nuk i organizojmë. Po shumë e vërtetë është që ne këto
probleme duhet me i ngritë. Edhe kjo çështje duhet me u zgjidhë edhe duhet me
u mbajt Zambaku. Mos i le mi ra gjethet, se si ka hije atëherë hiq kur të bije
borë me këndua për Zambakun.

Ilir Baldedaj: E para drejtor nuk je i sinqertë aspak, atë çka e thua sot
dhe çka ke deklarua atë ditë në debat. Atë ditë ekzistojnë video incizime. Po të
citoj: Ke thënë, këtë vit nuk do të mbahet Zambaku i Prizrenit. Ka video
incizime, edhe ndoshta ballafaqohemi kur të duash. Nëse ty drejtor tetë muaj
nuk të kanë dal për me organizua një Zambak ashtu siç ju po thoni, pak më
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ndryshe. Sepse është degradua e gjithçka.  A beson që kanë me të dal katër
muaj, që po e lëmë më 31 dhjetor, natën e vitit të ri mbaje, i ke katër muaj ditë
kohë. Nëse tetë nuk të kanë dal, nuk kanë me të dal katër. Prapë je i pa sinqertë
në atë çka e thua. Është mirë me dal me na thënë, me cilën datë qytetarët e
Prizrenit do ta kenë Zambakun. Ti si drejtor i Kulturës dil në foltore na trego
dhe sqaroja qytetarëve, bashkë me kryetarin e komunës. Nëse s’ju mjafton
seancë, thirreni një konferencë për shtyp dhe ne ju presim të na tregoni datën
dhe orën kur do të mbahet, cilin muaj Zambaku i Prizrenit.

Sinan Alijaj (Nisma Socialdemokrate): Unë desha fjalën me marrë.
Mirëpo pasi u cek edhe prej kolegëve edhe faktorët edhe kjo gjendje e thirrjes së
mbledhjes së jashtëzakonshme. Realisht së pari nuk e kuptova cila është pesha e
kësaj rëndësie të jashtëzakonshme. Se fjala e jashtëzakonshme për mendimin
tim intelektual e filozofik, ka dimension shumë të gjerë. Unë e shoh si një
koncert për mua. Unë jam me profesion skulptor edhe historian. I njohë unë
mirë çka janë civilizimet edhe kultura, skulptura e folklori, etnia, kombi e
shumë e shumë faktor tjerë që ka ngrit zërin një popull ose një popullatë që
jeton në një qytet të caktuar. Është mirë gjërat mi pa pak më ndryshe. Unë jetoj
në këtë qytet, jetoj në këtë Shatërvan. Nuk është me rëndësi kush e organizon
atë koncert. A e organizon komuna, a drejtoria, a është nën patronatin e kryetarit
a kryesuesit. Mund me qenë e një shoqate e cila merr iniciativë. Unë jetoj në
qytetin e Prizrenit. Nëse ju ka mbet nostalgjia te gjuha shqipe te ajo fjalë e
gjuhës shqipe, tekstin e shkruar të asaj muzike ose asaj melodie. Është mirë me
bo një kërkesë edhe prej opozitës po edhe le të jetë edhe prej pozitës. Që me
ngrejt një kërkese, që qyteti i Prizrenit prej ora 7 të mëngjesit ku hapen vendet
publike, ku pihet kafeja deri në orën 12, për me heq atë nostalgji për që po jetë
kujtim. Se njëherë këndohet kënga shqipe në Zambak të Prizrenit, e dikur e
harron për një vit nuk bije në kujtesën tënde. Është mirë ajo mu përsërit në ato
lokale që pihet kafeja aty. Me caktua një rregull në orën 7 deri në orën 12 me
leshu muzikë qytetare. Nëse vërtetë ju ka mbet deri te muzika qytetare. Edhe
pak e qetësojmë vetveten, e relaksojmë jemi pak ma ata çka po kërkojmë në
vetvete. Se ky qytet  i Prizrenit, Kam njëzet vite që jetoj këtu në Prizren. Kam
ndej edhe ndërkombëtarë edhe me njerëz me profile të ndryshme. Të vetmin
send që ma ka shtua ky Prizren që thotë, a funksionon vëlla këtu najë send shqip
këtu në qytetin e juaj. Të gjitha kulturat munden me qenë po shqip shoh kurrgjë.
Nëse ka mbet prej Zambakut me na mbajt moralin edhe etikën tonë që na
karakterizon si një popull, si një etni si një komb. Atëherë faktikisht po e bëjmë
të pamundshmen. Para i qes 1.000 € këtu për organizim, qohemi prej kryetarit të
komunës. Nuk e sa është buxheti i organizimit z. Drejtor. Kam qejf me ditë, sa
kushton ky festival. Sa shkon çmimi i organizimit të atij festivali? 30.000 €.
Atëherë ne jemi këtu 41 asamblistë edhe drejtorët e komunës, kryetari,
kryesuesi edhe televizionet le ti qesin nga 1.000 €. Besoj në superlativ kemi me
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organizua atë. Nëse vërtetë qytetarët e lypin atë dhe neve që na ka mbet deri te
ky koncert.

Dafina Bllaca: Desha vetëm mu ndërlidh me drejtorin, kur tha mos
krijoni opinion negativ tek qytetarët. Unë nuk po di çka me krijua, kur vetë ju e
keni deklarua këtë, nuk e kemi deklarua ne. Edhe burrëria nuk e ka mi ndërrua
fjalët çdo ditë. Nuk po e shoh unë këtu, po e shoh vetëm një qeverisje aktorësh.
Më të vërtetë po aktroni shumë mirë. Sot po thoni kështu, nesër ashtu. Mirëpo,
është mirë mi marrë sendet pak ma seriozisht edhe me punua pak më seriozisht.

Kryesuesi: Faleminderit znj. Bllaca, faleminderit të gjithë anëtarëve të
Kuvendit që morën pjesë në këtë diskutim. Për iniciativën që është marrë. Më
vjen mirë që ky Kuvend ka gatishmëri me i mbrojt të gjitha vlerat kulturore,
historike. Po ashtu e falënderojmë edhe drejtorin për sqarimet që i ka bo.
Kryetarin e komunës që ka marrë vendim me organizua. Dhe e kisha lut për
fund drejtorin që ti rezervoj 41 bileta për të gjithë anëtarët e Kuvendit, ditën kur
dot ë mbahet Zambaku i Prizrenit sivjet, që jemi atje. Ju faleminderit dhe mirë u
pafshim në mbledhjen e ardhshme.

Mbledhja përfundoj në orën 14:10.

Procesmbajtës; Kryesuesi i Kuvendit
Sehat Krasniqi Artan Abrashi


