
Reagim	  ndaj	  përfaqësuesit	  të	  VV-‐së	  për	  komunën	  e	  Novobërdës,	  për	  gjoja	  keqpërdorimin	  e	  
automjetit	  zyrtar	  nga	  drejtori	  i	  Arsimit	  dhe	  Kulturës,	  z.Adem	  Abazi.	  

	  

Për	  hir	  të	  së	  vërtetës	  për	  opinionin	  e	  komunës	  së	  Novobërdës	  dhe	  më	  gjerë	  si	  dhe,	  në	  shenjë	  të	  
mbrojtjes	  së	  dinjitetit	  dhe	  moralit	  tim	  personal	  karshi	  akuzës	  së	  pabazë	  të	  Lëvizjes	  Vetëvendosja	  se	  
gjoja	  unë,	  në	  cilësinë	  e	  drejtorit	  po	  e	  bartkam	  gruan	  time	  çdo	  ditë	  pune,	  shtëpi-‐punë,	  dhe	  anasjelltas	  
më	  duhet	  të	  them	  se:	  

-‐edhe	  objektivisht	  e	  teknikisht	  ky	  veprim	  është	  i	  parealizueshëm,	  kjo	  mund	  të	  dëshmohet	  në	  çfardo	  
forme;	  

-‐	  e	  apastrofuara,	  gruaja	  ime,	  është	  zyrtare	  komunale	  (psikologe	  shkollash	  në	  nivel	  komune)	  dhe,	  
nëse	  ajo	  është	  gjetur	  ndonjëherë	  në	  veturën	  e	  drejtorisë	  së	  arsimit	  kjo	  është	  krejt	  legjitime	  sepse	  kjo	  
veturë	  është	  aset	  i	  drejtorisë	  ku	  edhe	  gruaja	  ime	  është	  zyrtare;	  

-‐asnjëherë	  vetura	  e	  drejtorisë	  së	  arsimit	  nuk	  është	  përdorur	  për	  çështje	  private	  dhe	  jashtë	  orarit	  
zyrtar;	  

-‐	  kjo	  akuzë	  eshtë	  moralisht	  lënduese	  për	  mua	  dhe	  familjen	  time,	  është	  jo	  korrekte	  dhe	  zhvlerësuese	  
pasi	  drejtoria	  e	  arsimit	  dhe	  kulturës	  është	  një	  nga	  sektorët,	  puna	  ë	  të	  cilit	  është	  mëse	  e	  vërejtshme,	  
politikisht	  është	  vetëshkatërruese	  pasi	  VV-‐ja	  ka	  hyrë	  në	  ujërat	  e	  ndotura	  të	  partive	  që	  akuzojnë	  pa	  
argumente,	  e	  aq	  më	  tepër	  para	  qytetarëve	  të	  vet.	  

	  	  	  	  	  Për	  fund,	  shpreh	  besimin	  tim	  se	  VV-‐ja	  do	  ta	  ketë	  kurajon	  të	  kërkojë	  falje	  për	  këtë	  akuzë	  të	  
pandershme	  dhe	  se	  do	  të	  kthehet	  në	  politikën	  korrekte	  e	  të	  sinqertë,	  në	  të	  kundërtën,	  ajo	  dëshmon	  
se	  është	  në	  ndonjë	  kurth	  politik	  të	  individëve	  apo	  partive	  të	  caktuara	  politike.	  

	  

Adem	  Abazi,	  drejtor	  i	  Arsimit	  dhe	  Kulturës,	  në	  komunën	  e	  Novobërdës	  


