
Zofingen, 20.05.2017 

 

Mbledhje e rregullt e Shoqates Humanitare „Jerina“ për Zvicer. 

Rendi i Ditës: 

1. Raporti njivjeqarë i Kryetarit. 

2. Raporti i Arkatarit. 

3. Të ndryshme. 

Pezent:  Bajram Mehmeti- Kryetarë. 

  Asllan Salihu- Nënkryetarë. 

  Islam Sadiki- Sekretarë. 

  Bedrush Mehmeti 

Tahir Mehmeti 

Haxhi Mehmeti 

Ramadan Avdyli 

Baton Halili 

Arben Himaj 

Idriz Qela 

Muhamet Botusha- Kordinatorë dhe Arkatarë. 

Fahri Alija 

Bedrush Avdije, musafir nga Gjermanija. 

Sejdë Musa 

Naim Zajmi 

Nehat Batusha 

Sylejmon Mehmeti 

Ramë Batusha 

Enver Alija 



Flamur Salihu 

Arif Batusha 

Lulzim Avdyli 

 

Tubimin e hapi Kryetari z. Bajram Mehmeti i cili në fillim i pershendeti të 

gjith të pranishmit për pjesmarrje e posaqerisht e pershendeti 

musafirin e tubimit të sontem z. Florijan Junikun i cili gjindet per vizit në 

Zvicer dhe ka shpreh deshiren që te jetë musafir i yni. 

Pastaj Bajrami kerkoj qe te deklarohemi që në fillim se a jemi per nji darkë 

të perbashket ajo qe nder kohë të pergaditet. Te gjith ishin për dhe 

kerkesa u aprovua.  Pas leximit të pikave te rendit të ditës te cilat 

njezerit u aprovuan, fjalen ja dha musafirit z. Florijan Junikut i cili i 

pershendeti te gjith e ne veqanti ish Profesorin e tij të dikurshem z. 

Bajram Mehmetin. 

Per piken e parë te rendit te dites Bajrami tha se nuk ka diq te veqnt vetem 

ceku qe ka kalu nji kohë e gjatë qe nuk kemi mbajt mledhje e kjo është 

per shkak te neglezhences sonë e të gjithfe. Me pas ja japi fjalen  

Arkatarit dhe koordinatorit Muhamet Botusha. Muhameti ne fillim, si te 

gjith, i pershendeti të pranishmit  e me pas i numroj hyrje- daljet nga 

mledhja e fundit deri me sot. 

- Mjetet e dedikuara për rrugen e varrezave në Sadra. 

- Mjetet për rrugën e Bjeshkës 

- Në konton e shoqates jan edhe 1993 Fr. 

Muhameti ceku se nuk është i knaqur me rrjedhat e antarësisë sepse kemi 

ngecje. Edhe njiher i luti te gjith që të krynë obligimet ndaj Shoqates dhe 

prap ben thirrje qe te kyqen te gjith Bashkëvendasit. 

- Islam Sadiki. Nuk kam diq konkrete te ceku. Faqja punon siq është 

mes ë miri. Nuk ka sharje e ofendime. Kerkoj qe qdo informat për 

dhe rreth fshatit te mi dergoni me kohë për prezentim. 

Bajrami propozoi qe secili te pronocohet dhe te jap mendimin se ne jemi 

shum transparent dhe etika e jonë është e tillë. 



- Ramadan Avdyli : Ju faliminderoi ne emer te banorve të lagjes 

Urjeli për ndim që na keni dhenë per meremetimin e rrugës së 

varrezave. Mirnjohnjen do ua sjelli dhe të keni. Sukse në të 

ardhmen 

- Asllan Salihu: I pershendes, nuk kam diq te veqant. Kërkoj nga ju 

që në emer të Shoqates ti zgjedhim 10 familje në fshat qe me nga 

nji shum prej 100.- Fr tju ndihmojm për Bajram. 

- Haxhi Muslija-Mehmeti: Rinija e Botushës është per shembull, 

janë për lakmi. Mburrem me atë rini, mburrem qe jam banor i 

Botushës dhe mu per ketë shumicen e kohës qe jam në pension po 

e kaloj atje. Problem qe me duhet te ceku është rruga e bjeshkës e 

cila po shkatrrohet nga persona te pandegjegjshëm qe po bartin dru. 

- Tahir Mehmeti: I përshendeti të pranishmit dhe shprehi nji kërkes 

nga Hajredin Hamza qe kishte kerku se si mundet edhe aj të kyqet 

në Shoqat pasi jeton në Gjermani. U këkua qe kontakt me Hajredin 

te vejnë Tahir Mehmeti she Muhamet Botusha- 

- Baton Halili: I pershendet të gjith dhe shpreh kerkesen që munsisht 

të rritet kapaciteti i uijt të pijes së fshatit. Te gjindet menyra se si dhe 

qysh te zgjidhim ket problem. 

- Arben Himaj: kerkoj qe te ngritet Rezervari ne geshtenja te Pniqet 

për rritjen e kapacitetit të uijt për lagjen Hasanaj. 

- Fahri Alia: Nuk kam diq te veqant por i njoftoi te pranishmit që 

është aprovuar dhe nenshkruar kontrata e asfaltimit të rrugës nga 

Lama e Lajes e gjeri te Hoxht e epër. 

- Bedrusha Avdija: I pershendeti të pranishmit sepse ishte musafir 

nga Gjermanija. Beri kerkesë qe perqdo investim ne fhat të behen 

Ofertat dhe fitusi te jetë aj me i liri. 

- Arif Batusha: Propozoiqe ti kordinojm punet mëmir me fshat dhe 

per qdo gje te punojm bashkë. 

- Lulzim Avdyli: I pershendes te gjith e sidomos te gjith kontribuesit e 

Shoqates. 

- Islam Sadiki: Deshiroj  me shum informata rreth emertimit të 

rrugëve në fshat. Kush ka qen kordinatori. A jemi pyt ne në Diaspor 

dhe si ka shkuar procedura. 

- Bedrush Mehmet: I pershendet te gjith te pranishmit. 



- Nehat Botusha: Nuk jam i knaqur me kyqjen e bashkëvendasëve 

tonë në Shoqat. Ne jemi shum ma shum qe jetojm e punojm ketu ne 

CH per kyqja po stagnon. Po du me e dit ku është arsyja. 

- Sylejmon Mehmeti: Pajtohet me Islam Sadikun dhe ben kerkes se 

kush i emroi rrugët ne fshat. Kur është puna e ndihmave ata 

gjithmon kerkoj nga ne e pse jo edhe ne keto raste nuk na 

informoin. 

- Ram Botusha: I pershendet te gjith e ju uron punë të mbarë. 

- Muhamet Botusha: I numroj disa të arritura ne fshat nga ana e 

Shoqates dhe prap bëri kërkes qe antarsija te dhtohet. Aj ceku se 

edhe nese vetem me 10 veta do mbesim, Shoqata nuk do të shuhet. 

Bajrami pasi i degjoi te gjith e muar fjalen. Kam nji kerkesë dhe propozoj që 

fshati i ynë të quhet BOTUSHA e jo BATUSHA siq po e shkruajn sot. Me 

vjen turp ta lexoj tabelen e emrimit te rrugës Martiret e Batushes. Fjala 

Batush është fjal Serbe dhe me dhemb. Andaj kerkoj qe nga ketu ne së 

bashku te bejm nji kerkesë dhe te dergojm në Komune qe fshati i ynë të 

quhet Botushë dhe vetem Botushë. Kërkesa u aprovua njëzerit dhe u 

propozua qe vetë Kryetari Bajram Mehmeti të ben nji gjë te tillë. 

Propozimi i Asllanit qe te zgjidhen dhetë familje për ndihma, u aprovua; 

U propozuan: Bylbyl Xheka, Ali Nura, Njazi Puka. Mone Tola, Time Aliu, 

Nexhdet Qela, Dyke Mehmeti, Sadri Ahmeti, Mullah Ilmia, Zekë Misini dhe 

Ramë Dema. Gjithsejt 11 per shkak te kërkesave. 

Qashtja e emrimit të rrugëve. Nuk jemi pytur fare dhe është qashtje e kryrë. 

Le të mbetët ne ndergjegjen e atyr që i kan berë. 

Rritja e kapacitetit te ujsjellsin është qeshtje e Komunes sepse ne si Shoqat 

nuk kemi kapacitet. Gjersa per Rezervarin në Pniqe u informuam se Halil 

Xheka ka ra ne kontakt me Kuvendin Komunal te Gjakoves dhe shpreson 

se Komuna do të na e rregulloi. 

Rruga e bjeshkes. U propzua qe personat e pandegjegjshem te donocohen 

ne polici qe mos te vie deri te shkatrrimi total i rruges sepse është djersa e 

jonë. 

Në fund u propozua si kerkesë që në mledhjen e ardhshme secili nga ne te 

bie nji antarë të ri. 



Mledhja përfundoi në frymen vëllazrore si gjithmon me nji darkë të 

përbashkët. 

Disa Foto nga Mbledhja: 

 

 



 

 



 

 



 

 


