1. Binjakezimi me Maceraten
Macerata. Me 13 Mars 2010 në orën 10.30 në një ceremoni të shkëlqyer solemne, në prani të
personaliteteve më të larta të të dy vendeve, përkatësisht Z Giorgio Meschini Kryetari i Komunës
së Maceratës në Itali dhe Z Xhelal Mziu Kryetar i Bashkisë Kamëz, u nënshkrua marrëveshja e
binjakëzimit në mes dy Bashkive, frut i përpjekjeve dhe angazhimeve.

Fjalimi i Kryetarit të Bashkisë Meschini për ceremoninë e binjakëzimit me Bashkinë e
Kamëz
Nënshkrimi i këtij akti të ri binjakëzimi shënon një moment të rëndësishëm për komunitetin tonë.
Ai i shtohet marrëdhënieve më të lashta me qytetin gjerman Weiden, me atë francez Issy les
Moulinaux e atë më të fundit me qytetin maltez Floriana.
Të gjitha akt-marrëveshjet e binjakëzimit janë të rëndësishme, por besoj se ky i sotmi ka një
kuptim të veçantë për disa arsye që do të mundohem të shpjegoj; së pari binjakëzimi me një qytet
shqiptar bëhet pak vjet pas disa ngjarjesh që kanë pasur si protagonist dy popujt tanë e që kanë
përfshirë edhe qytetin tonë.

E kam fjalën për eksodin që u vërshuan në bregdetin tonë Adriatik në mes të viteve ’90 e që pa
realizimin e disa qendrave pritjeje, midis të cilave edhe një këtu në Macerata dhe që hapi
diskutime e polemika në qytet, sidomos në zonën e caktuar për ndërtimin e kampit. Ishte arratia e
një populli që dilte nga një situatë veçanërisht vështirë e që kërkonte një shpresë të re jetese
mirënjohje në një vend të njohur nëpërmjet televizionit.
Ndërsa sot festojmë një marrëveshje miqësie e bashkëpunimi me një qytet të këtij vendi që po
jeton një zhvillim të ri dhe një mundësi të re rritjeje, qoftë personale qoftë të komunitetit, e me
një perspektivë marrëdhëniesh me vendin tonë shumë interesant për të ardhmen e afërt.
Së dyti, ky binjakësh është i pari me një qytet të një shteti që nuk bën pjesë në Komunitetin
Evropian, megjithëse i përket plotësisht kontinentit tonë e në pritje të pranimit të kërkesës;
urojmë që ky binjakëzim të sjellë mbarësi e që procesi i pranimit të përfundojë pozitivisht e në
një kohë të shkurtër.
Së fundi ky binjakëzim përfundon një udhë të mbështetur fillimisht në marrëdhëniet midis
njerëzve të Maceratës e Kamzës , e pastaj atë midis institucioneve;miqësua midis njerëzve i
detyrohet prezencës në Kamëz të priftit Don Patrizio Santinelli, i cili, me prejardhje nga dioqeza
jonë e sidomos prej disa famullive të qytetit tonë, po zhvillon aktivitetin e tij baritor e social në
atë qytet prej disa vjetësh, duke afruar për ta ndihmuar shumë miq nga Macerata, midis tyre edhe
vullnetar të Karitas-it dioqezan; është krijuar kështu një lidhje e fortë miqësie e bashkëpunimi .
Në këtë frymë në korrik 2006-ës, së bashku me Ipeshkvin e ri të Maceratës, bëra një udhëtim të
parë në Shqipëri gjatë të cilit takova edhe Kryetarin e Bashkisë dhe Administratën e Kamzës,
takim që i hapi rrugën marrëdhënieve zyrtare që na sollën në këtë ditë.
Gjatë këtyre viteve janë zhvilluar takime të tjera, jo vetëm midis administruesve por edhe midis
funksionarëve të të dy bashkive, që kanë përforcuar vullnetin e bashkëpunimit reciprok e në
veçanti mundësinë që eksperienca e tyre e re administruese të ketë një mbështetje e një
shkëmbim eksperience me historinë më të gjatë të bashkive italiane, megjithëse duhet të them që
kam ndeshur një kapacitet organizues e prirje drejt të resë për ta patur zili, ndoshta edhe më të
zhvilluar sesa realiteti ynë më i vjetër, siç ndodh shpesh midis situatave më të konsoliduar e pra
më konservatore dhe atyre më të reja e që me gatishmëri zotërojnë përparimet; përveç mundësisë
së aktivizimit të një eksperience partneriteti për përdorimin e fondeve evropiane të drejtuara në
mënyrë specifike kundrejt vendeve në pritje të hyrjes në KE si Shqipëria, për transferimin e
njohjes dhe të praktikave të mira administruese, siç kemi aktivizuar për shembull kohët e fundit
në sektorin e mbeturinave.
Nëse binjakëzimet janë një moment i rëndësishëm për njohjen reciproke e përforcimin e shpirtit
evropian që deri tani kemi jetuar me qytete të vendeve që i përkasin KE, në veçanti për rininë, i
tillë është akoma më shumë ky midis nesh dhe qytetit të Kamzës: për të kapërcyer njëherë e
përgjithmonë paragjykimet e shqetësimet që qyteti ynë ka përjetuar gjatë situatës që përmendëm
të disa vjetëve më parë; për një integrim më të mirë të shumë qytetarëve shqiptarë që ndodhen në
qytetin tonë (kemi regjistruar mbi 500) e për prezencën më të ndërgjegjshme di disa
ndërmarrjeve të rëndësishme për territorin tonë e që tashmë zhvillojnë aktivitete në Shqipëri; për

një udhë mirëkuptimi drejt integrimit të plotë në KE si perspektivë e privilegjuar për një të
ardhme paqeje e zhvillimi në kontinentin tonë, në një botë gjithnjë e më të vogël e më të
globalizuar. Jam dëshmitar i faktit që qyteti i Kamzës është një realitet me një zhvillim pothuajse
të vrullshëm që nga një anë mund të krijojë problem të karakterit social e urbanistik, por nga ana
tjetër ju ofron banorëve të vet mundësi rritjeje qoftë ekonomike qoftë personale. Për analogji
jam dëshmitar i punës dhe efikasitetit të Administratës e sidomos të kolegut Kryetar i Bashkisë
Xhelal Mziu në realizimin e shërbimeve bazë për qytetarët me pikësynimin që t’u ofrojë atyre
kushtet më të përshtatshme për një bashkëjetesë dinjitoze. Gjithashtu, jam dëshmitar i vëmendjes
dhe konsideratës së lartë që Bashkia Kamëz ka kundrejt aktivitetit social të don Patricio-s që
shprehet në iniciativat e shumta e mbi të gjitha në formimin profesional në favor të grave dhe të
përfshirjes e mbështetjes së të rinjve në një zonë të qytetit që dallohet sidomos për imigracionin e
brendshëm me prejardhje nga zonat më të varfra të Shqipërisë. Duhet të falënderojmë pra, për
rezultatin e sotshëm mbi të gjitha kolegun Kryetar të Bashkisë e gjithë administratën e tij për
bindjen dhe vendosmërinë më të cilat kanë realizuar këtë objektiv; po ashtu don Patricio-n që si
person e me veprën e tij nuk ka realizuar vetëm kushtet për njohjen e Bashkisë së Kamëz, por ka
qenë edhe elementi që me sjelljen e tij krijoi bazat për vlerësimin dhe besimin reciprok. Së fundi
më lejoni një kuriozitet: tre nga qytetet e binjakëzuar me Maceratën kanë një karakteristikë të
përbashkët që ndoshta mund edhe të krijojë kushtet për njohjen në të ardhmen; ndodhen të treja
brenda rrethit të kryeqyteteve të shteteve përkatëse e më saktë Issy pranë Parisit, Floriana pranë
La Valletta e së fundi Kamza pranë Tiranës.

Fjala e Z.Xhelal MZIU, Kryetar i Bashkisë Kamëz, në ceremoninë e nënshkrimit të AktMarrëveshjes se Binjakëzimit midis qyteteve Macerata dhe Kamëz
I nderuar Kryetar Giorgio Mescini!
Të nderuar përfaqësues të Komunës Macerata!
Miq dhe te ftuar!
Jam këtu, me emocionet dhe ndjeshmërinë e lartë jo vetëm të qytetarit të parë të Kamzës, por
edhe të çdo qytetari shqiptar, në Sallën e Këshillit Bashkiak të Maceratës, në këtë sallë me vlera
të shquara historiko politike, në qytetin me tradita të shquara kulturore e universitare, Macerata,
së bashku me delegacionin e ardhur nga Shqipëria, që përfaqëson qeverinë lokale të Kamzës dhe
qytetarët e nderuar të saj, por edhe me miratimin e Qeverisë Shqiptare, për të marrë pjesë në
ceremoninë historike të nënshkrimit të Akt-Marrëveshjes së Binjakëzimit midis dy qyteteve
Macerata e Kamza.
Kjo është për mua dhe për të gjithë Këshillin përfaqësues të Kamzës e stafin e saj, për të gjithë
komunitetin tonë, një ditë e madhe, një ditë që hap një faqe të re historike, atë të vendosjes së
miqësisë e të bashkëpunimit, të shkëmbimit të vlerave civile qytetare midis dy vendeve, popujve
dhe komuniteteve tona. Është nder, fat dhe përgjegjësi e madhe që qeverisjet e qytetarëve, që
janë votuar dhe gëzojnë besimin e tyre të realizojnë hapa të tilla, që janë vënë sot në rend të
ditës dhe me interes të gjerë, siç është nënshkrimi i marrëveshjes së marrëdhënieve të
binjakëzimit, si një marrëdhënie me vlera të shumanshme bashkëpunimi e integrimi, jo vetëm
midis institucionesh, por sidomos shkëmbim vlerash të përbashkëta historike, arsimore,
kulturore, politike, shoqërore midis popujve.
Në këtë moment solemn dëshiroj të falënderoj të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre për
të arritur në këtë ngjarje të shënuar dhe në radhë të parë të falënderoj Këshillin Bashkiak të
Maceratës, Ministrinë e Jashtme dhe Ministrinë e Brendshme të Italisë, Autoritetin e
përfaqësimit të Rajonit Marke, Kishën Katolike të Maceratës për vendimmarrjen, apo
mbështetjen e tyre për Akt-Marrëveshjen e Binjakëzimit. Por një falënderim të veçantë dua të bëj
për kolegun dhe mikun tim të dashur z. Giorgio Mescini, i cili së bashku me stafin e tij, ka
organizuar e drejtuar gjithë këtë proces përgatitor, që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së
Mirkuptimit, konkretizuar me takime e vizita, korrespondenca të vazhdueshme me axhenda të
ndërsjella, për shkëmbimin e ideve e fushave të bashkëpunimit, të projekteve të përbashkëta,
duke i bërë tashmë këto marrëdhënie realisht shumë të afërta dhe të prekshme midis dy
qeverisjeve dhe qyteteve tona. Këto kontakte përveç aspektit të pashlyer mikpritës dhe tepër
miqësor, kanë qenë një nxitje e frymëzim i madh për ne, për qeverisjen e Kamzës, shoqërinë
civile, biznesin, komunitetin, etj. Shprehje e drejtpërdrejtë dhe shume sinjifikative e këtyre
marrëdhënieve kanë qenë edhe vendimi i Këshillit Bashkiak të Kamzës për vendosjen e dy
emrave “Macerata” dhe “Padre Matteo Ricci”, dy rrugëve të reja të Kamzës. Këto hapa të
hedhura na kanë dhënë forcë e besim të patundur, se rruga e ndjekur për zhvillimin e Kamzës
dhe bashkëpunimin me Maceratën janë paralele që do të zgjaten dhe ecin bashkërisht, sepse
Macerata është një shembull e model i progresit evropian dhe një partner i denjë për Kamzën, si
qyteti i një vendi me peshë e rol të madh në proceset integruese për Shqipërinë, siç është Italia.

Prandaj shpreh bindjen dhe besimin tim te plote, se Akt Marrëveshja e Binjakëzimit që
nënshkruajmë sot është me vlera shumëdimensionale, me rëndësi jo vetëm për komunitetet
lokale, por edhe për miqësinë midis popujve të Italisë dhe Shqipërisë dhe për më tepër për
familjen e përbashkët evropiane.
Ja pse kjo marrëveshje nuk erdhi spontanisht dhe do të ketë jetëgjatësi të madhe, duke i rezistuar
kohës, sepse ajo do të ngjizet edhe më shumë me aktivitete të gjithanshme, që do të burojnë nga
vullneti dhe dëshira e lirë demokratike e popujve dhe zhvillimet e mëtejshme në Evropë dhe në
botë.
Desha të nënvizoja gjithashtu se vullneti pozitiv dhe vendim-marrja e Këshillit tuaj Bashkiak për
Akt-Marrëveshjen e binjakëzimit, shpreh me se mirë edhe atë pozicion mbështetës aktiv që
Komuna e Maceratës tregon për shqiptarët që jetojnë, studiojnë e punojnë në Macerata, duke
dhënë një shembull edhe për të tjerët brenda e jashtë Italisë, për kujdesin ndaj emigranteve dhe
format integruese të tyre.
Një falënderim e konsideratë të lartë mirënjohje, dua të shpreh edhe për mbështetjen e aktorëve
të rëndësishëm me veprimtari në Shqipëri që nga Këshilli Bashkiak i Kamzës, Ministria e
Punëve të Jashtme, z. T.Preka, Padre Dom Patrizio, Karitasi i Maceratës, Kisha e Bathores etj ,
që kanë dhënë ndihmesën e pakursyer të tyre, për arritjen e marrëveshjes e bashkëpunimit e të
binjakëzimit të qyteteve tona.
Duke përfunduar, ju siguroj se firma ime ne manifestin e binjakëzimit, e përgatitur me aq
frymëzim e filozofi nga Komuna Macerata dhe miratuar nga Këshillat Bashkiake të dy
qyteteve, është ajo më e rëndësishmja në të gjithë periudhën e mandatit tim, që do të shoqërohet
me angazhimin maksimal timin dhe të të gjithë aktorëve të qeverisjes lokale, por edhe qendrore,
për zbatimin e çuarjen e saj sa më përpara.
Ju siguroj gjithashtu, se data 13 Mars 2010, do të mbetet në memorien e historisë së Kamzës si
data më e rëndësishme integruese evropiane për të dhe Z. Meschini si nismëtari e arkitekti i parë
në këtë proces
Edhe një herë ju faleminderit për mikpritjen dhe për këtë ceremoni kaq të mrekullueshme!

