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Geni

01 Të tre shokët Ani, Eri dhe Koli po kthehen në shtëpi si çdo ditë. Bëjnë shaka e qeshin të tre.

Albani

02
E përlau një 10
prapë në Fizikë ky.
Pu pu ç’paska qënë!

Kështu si e ke nisur
do bëhesh më i miri i
gjithë shkollës lale.

03

Ej, mirë thotë. Me
përjashtim të një 9-te
në letërsi që desh qave,
të gjitha 10-ta i ke.

04

Nga larg duket punonjësi i policisë Mondi, Eri e thërret.

Mondiii?
Kush unë?!
Ç’ia fut kot!

05

Eri shkon ta takoje gjithë qejf Mondin.
Koli dhe Ani e shikojnë të habitur.
Eri paska shok
një polic?

Mbase e ka
kushëri, kush e di?

O Eri!

06

Eri vjen i qeshur
Kushëriri yt
ishte ai?

Jo! Ai është miku
im Mondi.

Miku yt,
një polic?

07

Pse ç’të
keqe ka?

E ç’të lidh ty me të?
Ai është shumë më
i madh. Pastaj polic.

08

Ty?!

Ej mos do të
bëhesh polic?
Kot po i merrke
10-tat atëhere.

09

Ju s’e dini se nga ç’telash më
ka shpëtuar një herë Mondi!

Lëre se të
besuam!

Koli bëhet serioz. Më ka shpëtuar nga
një sherr, në lagjen ku
jetoja para 2 vjetesh,
që kushedi si do kish
përfunduar.

10

Bëri atë që duhet të bëjë çdo
punonjës policie. Na ndau e na
këshilloi se konfliktet nuk zgjidhen
me grushta apo me thika.

Ti me
thikë?!

Pse, ç’bëri? I
kapi të këqinjtë?

Paske qënë i fortë e
s’e paskemi ditur?

11 Të nesërmen përsëri tre nxënësit janë bashkë duke u kthyer nga shkolla. Nga larg duken Geni dhe Albani. Ani i
sheh dhe i tërheq shokët mbas një cep pallati.
S’na panë
më duket.

Ç’na u bënë
rrodhe këta!

Përditë
një avaz!

12

Një lajm i mirë. Mondin e kanë
caktuar të shërbejë në lagjen tonë.

13 Në shkollë, tre shokët janë në oborr. Ju
afrohen Geni dhe Albani.

E ç’na hyn në
punë kjo ne?

Unë arrita në shtëpi. Ju
po të doni vazhdoni flisni
për polica dhe gangsterë.

14

15

Po ku jeni o treshe
e pandarë?

Do kem nderin
sot të flas me
princeshën Ani?

Më lër rehat!

Ani bën të largohet, por Geni e kap Anin me forcë
nga krahu. Albani iu zë rrugën dy shokëve që
hidhen për t’i ardhur në ndihmë Anit.
E ndaluar është
Nuk e sheh që s’do?
t’i thote dy fjalë?
Me forcë thua ti?

Kështu bëjnë gocat,
sikur s’duan, po...

16 Ani tërheq krahun, me inat.
Mos më prek! Nuk
dua të bisedoj me ty!

Po dua
unë mi!

17 Eri i shpëton Albanit dhe i del përpara Anit. A ka mundësi të na
lësh të qetë o njeri?

Shih kush flet!
Miu i librave!

Po që janë bërë të
mërzitshëm këta
çapaculë ore!

18

Të duket vetja trim ty
se je më i madh se ne?

19 Geni vazhdon të tërheqë Anin, e ajo tmerrohet. Eri
prapë i del para Anit para se Geni ta preke.
Mos e prek
të thashë!

Mbylle mor
aty se po ta
kërcas ndonjë!

Kështu i zgjidhni
punët ju me grushta
e me sherr?

Po m’u hiq o
pallosh se më
ngrite nervat!

Ani është e tmerruar nga konflikti në rritje.

Geni shtyn Erin

20

21

Albani sheh me frikë përreth. Dhe kap për krahu Genin

Geno lëre dreqin se
na panë të gjithë!
Hajde ikim, jo në
mes të shkollës!

Dy djemtë largohen ndërsa tre nxënësit i shohin me frikë

22 Të tre janë ulur në një lokal poshtë pallatit të tyre.
Të dy djemtë rrinë të mërzitur. Ani është e tronditur.

23

Çfarë
maskarenjsh!

S’e kuptoj si i le roja
të hyjnë! Ata s’duhet
të futen në shkollë.

24

25

E çfarë të bëjmë?
Ata janë më të
mëdhenj se ne.

Me siguri i kanë
dhënë ndonjë lek.

E pastaj?

Halabakët!

U bë kaq kohë që po
na bien në qafë. Unë
s’duroj dot më!

Ju s’e vutë re, po
Geni kishte një thikë
në xhep.

26
Si the? E pe
mirë ti?

Ëhë…

27

Çfarë thua o
Koli, je në vete ti?

Atëherë do ta marr
edhe unë një!

28

E gjitha kjo e ka
një zgjidhje.

Po ç’të bëjmë sipas
teje, të durojmë kur
na rrahin?
Hë?

Nuk ua dalim dot Koli.
Ata janë më të mëdhenj
dhe duket që vetëm për
sherr janë.

29

Pse nuk është e vërtetë?
Më mirë mos u shoqëroni
më me mua. Ata s’do t’ju
bien më në qafë.
S’të vjen zor që
flet kështu?

30

Ti do të thuash se
meqë e gjitha kjo
na vjen nga ti...

Atëherë do flas
me babin. S’kam
rrugë tjetër!

Të prishim
miqësinë nga frika
se na rrahin?

Jo po të fusim
dhe prindërit në
sherr tani!

Eri duket i menduar.

31

Po sikur të
flasim me mikun
tim Mondin?

32
Me kë?

Të shkojmë e ti
qurravitemi policit se
po na rrahin ca çuna?

Ju ejani të
bisedojmë një herë,
pastaj vendosim.

Me policin?

33

Poshtë pallatit Ani me Kolin po presin Erin. Ai vjen
duke mbyllur celularin.

34

Po këtë po
them dhe unë.

I telefonova
Mondit.

Pa na pyetur
fare shoku?

35

Po si t’ia
bëjmë pra?

Ik o lale se s’ngatërrohem
me polica unë.

Po kush po të thotë
të ngatërrohesh?
Po prit o Koli,
ç’të keqe ka se
bisedojmë një herë?

E lashë takimin
pas mësimit këtu
te lokali në orën dy.
Unë s’vij!

Atëherë do
jemi bashkë.

36 Në lokal janë vetëm Ani dhe Eri që
bisedojnë, atje vjen edhe Mondi.

37 Dy të rinjtë flasin me duar e me këmbë. Mondi i
dëgjon.

Ani të prezantoj me
Mondin mikun tim
Gëzohem!

Edhe unë!

38

39
Ju kuptova! Bëtë
mirë që erdhët tek
unë. Fjala është arma
më e mirë për të
zgjidhur problemet.

Po por ata s’marrin
vesh me fjalë.

Vërtet! Do ta kesh
të vështirë me ta.
Ma lini mua këtë. Po të jetë
nevoja do të bisedoi edhe me
drejtoreshën e shkollës që të na
mundësojë një orar më të mirë
për ju deri sa të bisedoj me ta.

40 Duke dalë nga shkolla. Të tre shokët nuk
janë në humor. Koli ndihet i fyer.
Do na marrin për fuksa
që rrimë me polica.

41 Ani shikon Genin dhe Albanin duke ardhur drejt tyre.
Përmend qenin,
bëj gati shkopin.

E ç’më duhet mua
se ç’thonë të tjerët?

Po ngacmuan
Anin të rrimë
e të shikojmë?

Të mos u
përgjigjemi fare,
çfarëdo të na thonë.
Mirë thotë. Kryesorja është
të mos rrihemi në mes të
rrugës apo shkollës.

42

Pa dil këtej ti bukuroshe,
sa t’u tërheqim një tegel
këtyre qullacëve!

Që kur të na shohin
herë tjetër të
ndërrojnë rrugë.

43

S’kemi
punë me ju!

44 Ndërkohë Mondi afrohet pranë tyre.

Si është puna
djema, mund
t’ju ndihmoj?

Të gjithë shtangen. Më të trëmbur duken Geni me Albanin.

Po kemi
ne me ju!

45 Mondi u drejtohet tre nxënësve

46

Mund të ulemi
diku të bisedojmë?

Për çfarë të
bisedojmë?

Ju vazhdoni rrugën dhe
mos kini merak çdo gjë do
të rregullohet!

47 Mondi i vë dorën në shpatull Genit që rri si mbi gjëmba.
Mirë mirë.. po
s’kemi bërë gjë…

Geni, për ty kam dëgjuar ca
gjëra... Mirë është të ulemi diku
dhe të flasim pa zhurmë, si thua?

S’kemi shkelur
ndonjë ligj ne!
Ika unë…

48

Ku po shkon
ti Alban?

Po pra, prandaj
është mirë të
flasim. Kupton?

49

Ou… ma ditke
edhe mua emrin?

I shohim të tre të ulur në një tavolinë. Të dy djemtë
flasin, Mondi i dëgjon.

50

51

Ma thuaj
edhe një herë.

Po kjo pra është.
Unë dua atë vajzën
dhe dua t’ia them.

Po ata dy morrat s’e
lenë asnjë minutë
vetëm dhe…

Aldo si e kupton dashurinë
ti? Unë të dua ty e po s’më
deshe unë të rrah?

Ashtu thonë ata
morrat ëëë?

Po jo mor
burrë!

52

Po unë ju pashë dhe
ju dëgjova vetë, s’keni
pse ma dridhni tani.

Geni me Albanin ulin kokat.
53

Para pallatit të tre shokët janë duke folur të nxehur.
S’më pëlqen o vëlla kjo
punë. U duk sikur ne
kishim spiunuar në polici.
Pse thua spiunuar?
Ne të vërtetën thamë.

Po të mos ishte
Mondi, sot do të
ishit rrahur keqas

54

Më mirë të isha
rrahur sesa të më
shajnë fuks tani.

Nuk zgjidhen punët
me sherr o Koli!
Nga e rrahura mund
të kalonin tek thika,
e ke menduar këtë?

55

56 Koli duke ikur.

Dhe ju mendoni se
ata do të heqin dorë
se u foli një polic?

Ik mor me gjithë
shtetin ti! Pyesin ata!

Polici është
shteti o Koli!

Të dy shokët e shohin të trishtuar.
57

58

Vërtetë mendon se
Mondi do ta zgjidhë
këtë lëmsh?

Po pse ke
kaq besim?

Po

Sepse ajo qe na ndodhi atëherë
ishte akoma më e ngatërruar
se kaq dhe një nga shokët
tanë desh përfundoi në burg se
donte të godiste dikë me thikë.
Po fati i tij që nuk e goditi.

59

60 Përsëri të tre dalin nga shkolla.
Uaaa! E
tmerrshme!

Mossss, prapë ata!

Hë!? Ku e ke
policin tani?

S’ta kam thënë, por ne
prandaj u shpërngulëm në
këtë lagje. Atje s’kish ditë
pa rrahje, rashë shumë
edhe me mësime.

61

62

Pse ç’më di ti
mua, lepur?

Ti merr Anin dhe
vrapo, unë do të
merrem me ta!

Kushedi se ç’rreng
duan të na punojnë. Po
unë kam këtë me vete.

Ej ata nuk po na
shikojnë fare!

Je në vete? Ke
marrë thikë?
Uaaaaa! Thikë?

Eri i shikon i shqetësuar.
63 Geni me Albanin nuk i shohin fare nxënësit kur u kalojnë pranë.
Mos jam në
ëndërr?

Hë, ju thashë?
Si ka
mundësi kjo?

64 Të tre shokët ndalojnë të habitur duke parë se si
Geni me Albanin rrinë duke biseduar qetësisht me
njëri- tjetrin, pa u hedhur asnjë vështrim

65 Të ulur në lokal, tre shokët dhe Mondi bisedojnë e qeshin.

66
A e keni dëgjuar
ndonjëherë termin
Policimi në komunitet?

Jo!
Unë e kam
degjuar më duket!

67

Policia është në shërbim të
qytetarëve dhe nuk ka aleat më
të mirë për policinë se sa vetë
qytetari. Pra një bashkëpunim
më i mirë mes tyre është një
jetë sociale me e shëndetshme.

Unë nuk dija asgjë nga
këto! Se mos vetëm unë,
të gjithë ne apo jo Koli?

68

Kjo që na ndodhi nuk duhet
të mbetet këtu. Duhet t’ua
themi të gjitheve, apo jo
Eri ? Ty të kemi në senatin
e shkollës.

Sepse ne figurën e
policit e kemi parë
gjithmonë shumë
larg, kur ajo duhet të
jetë pjesë e jona.

Do ta bëj se s’bën! Besoj ti
Mondi do vish të na flasësh duke
treguar dhe shumë e shumë
përvoja të tjera që ke patur.

69
Do vija me kënaqesinë
më të madhe!

Nuk dimë si të të
falenderojmë Mondi!

Mbase kryesorja jam unë që duhet të të them
me gjithë shpirt “Faleminderit miku ynë”! Është
e çuditshme, asnjëherë nuk e kam parë policinë
me syrin e mikut. Policia më është dukur
gjithmonë një dorë e fortë e shtetit dhe polici
më ështe dukur gjithmonë një njeri i rreptë që
përdor vetëm forcën kundër krimineleve. Tani
që kam këtë informacion mbi Policimin në
Komunitet, i shoh si miq dhe si shok.

Kjo fotonovelë është realizuar në kuadër të Skemes së
Granteve të Vogla të Programit Suedezo-Shqiptar për
Policimin në Komunitet (SACP).

identifikuar, parandaluar dhe zgjidhur në mënyrë më
efektive dhe efikase problemet e krimit, me qëllimin final
përmirësimin e cilësise së jetës për të gjithë.

Programi SACP, që operon në Shqipëri qysh prej Marsit
të 2012-ës, ka dy objektiva kryesore: Përmirësimin e
aftësive të Policisë së Shtetit në sigurimin e rendit në
mënyre të qëndrueshme dhe në përputhje me parimin e
ofrimit të shërbimeve, si dhe rritjen e besimit të individëve
dhe komuniteteve për të bashkëpunuar në mënyre aktive
me Policine.

Skema e Granteve të Vogla është shprehje e rëndësisë
që financuesi I Programit I kushton partneriteteve dhe
ndërtimit të besimit ndërmjet policise dhe të rinjve, si
gjenerata që do të marrë në dorë fatet e vendit. Projektet
fituese të kësaj Skeme janë përzgjedhur nga një Komision
Lokal që përfshin përfaqesues të pushtetit qëndror, atij
lokal, këshillat e prindërve, organizatat rinore, shoqerinë
civile, komunitetet e margjinalizuara, etj.

Policia e Shtetit e ka pranuar policimin në komunitet
si filozofi udhëqëse në strategjinë e saj 7 vjecare dhe
mbështetur mbi këtë filozofi ka hartuar planet e veprimit.

Drejtoria e Policise së Qarkut, si përfituesi kryesor i
granteve, bashk-kryeson Komisionin përzgjedhës Lokal, si
dhe ka një rol thelbësor në implementimin e projekteve.

Në terma teorike Policimi në Komunitet - i njohur
gjithashtu si partneriteti polici-publik - është një filozofi
dhe strategji organizative që nxit bashkëpunimin e bazuar
në partneritet ndërmjet policisë dhe komunitetit, për të

Për më shumë informacion për Programin SACP mund të
vizitoni faqen: http://www.cp-project.al/ linku i së cilës
ndodhet dhe në faqen e Policisë së Shtetit.
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