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Komunikatë për media 
Kryetari Ahmeti e keq përdorë foltoren e Kuvendit Komunal 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del me këtë 
komunikatë për media:  

4 Shkurt 2015 :  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj komunikate për media reagon ndaj kryetarit të Komunës 

së Lipjanit në keq përdorimin e foltores për shantazhu dhe kërcnu organizatën e vetëm monitoruese në Komunën e Lipjanit, duke 

shfrytëzuar pa mundësin e organizatës për ti kundër përgjigjur shantazhit në mbledhjen e Kuvendit Komunal. 

Kryetari Ahmeti në vend që të raportojë për punën e tij një vjeçare , paramendoni,  merret me YAHR-in dhe atë në mungesë 

të argumenteve dhe me qëllim të fshehjes së mos punës së ekzekutivit dhe atë duke e keq përdor foltoren e kuvendit, duke i 

përmendur se YAHR se ka marrë subvencione gjatë kohës së ish kryetarit Buja . 

Çka ka të keqe nëse kemi marrë subvencione në kohën ish kryetarit Buja, por të gjitha subvencionet kanë qenë  me projekte 

konkrete në cilat kanë përfituar direkt qytetarët e Komunës së Lipjanit.  

Ne kryetari Ahmeti pyesim se sa subvencione ka marrë OJQ-ja e Qëndresa Jashanicës shefe e kabinetit të tij qeveritare nga 

ish kryetari Buja. 

Vërteta është se ish kryetari Buja, ka qenë i pa anshëm sa i përketë mbështetjes dhe përkrahjes së shoqërisë civile pa marrë 

parasysh kritikat që vijnë nga ky sektor, të cila këto kritika i ka marrë gjithnjë me qëllim të mirë në përmirësimin e punës së 

institucioneve, e jo si Kryetari i tanishëm. 

Këtë me së miri ilustron artikulli i botuar në gazetën Koha Ditore të cilën po ja bashkëngjitëm kësaj shkrese.  

Në këtë link i keni të plotë të gjitha artikujt e shkruar gjatë viteve 2011=2014 http://yahr-monitorimi.weebly.com/yahr-neuml-

shtypin-ditoreuml.html  
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