
Aigle, 15.5.2016 

Mledhje e rregullt e Shoqates Humanitare „Jerina“ për Zvicer  

Në Aigle të Kantonit Vaadt (Vaud) të Zvicres u mbajt mledhja e rregullt (Zgjedhore) e SHH 

„Jerina“ e cila i bashkon bashkëvendasit tonë qe jetojnë kryesisht në Zvicer. 

Mledhja filloi me ketë rendë dite: 

1. Zgjedhja e Kryesisë se re. 

2. Të ndryshme. 

Mledhjen e hapi Kryetari i gjeritanishem z. Bajram Mehmeti i cili ne fillim i pershendeti të 

gjithë të pranishmit ku sot kishin ardhur ne numer masovik, dhe i deshiroj mirëseardhje. Ne 

veqanti i falemenderoi rinin e fshatit si dhe dy musafir qe kan ardhë nga Botusha e  për 

momentin gjinden në Zvicer, Dervish Avdija dhe Nebi Zajmin. 

Të Pranishëm ishin: 

- Bajram Mehmeti 

- Asllan Salihi 

- Muhamet Botusha 

- Islam Sadiki 

- Haxhi Mehmeti 

- Ramadan Avdyli 

- Bedrush Mehmeti 

- Dervish Avddija 

- Idriz Qela 

- Shaban Avdija 

- Ahmet Salihu 

- Isni Salihu 

- Flamur Salihu 

- Avni Salihu 

- Armend Salihu 

Leonard Ahmeti 

- Blerim Avdija 

- Sejd Musa 

- Urim Xhekaj 

- Nebi Zajmi (Musafir) 

- Tahir Nimoni 

- Hyda Mehmeti 

- Jahja Mehmeti 

- Naim Zajmi 

- Sylejmon Mehmeti 

- Ahmet Qela (Musafir nga Franca) 



- Adnan Avdyli 

- Arton Qela (Musafir nga Franca) 

- Ramë Botusha 

- Faton Qela 

Bajrami në vazhdim i njoftoi te pranishmit rreth puneve dhe rrjedhojave te pranim dorzimit 

te nji automjeti për nevojat e zjarrfikseve të Komunës së Junikut. Automjeti ishte komplet 

me pajise dhe teknik qe i nevoitet nji njesije zjarrfikse. Ishte dilem se ku ta dorzoim, me qenë 

se në Botushë nuk kishim ku ta vendosim apo ta stacionoim. Ne pytje ishte Gjakova apo 

Juniku. Duke u nisur nga parimi se Juniku eshtë shum më afer Botushes dhe se ne rast nevoje 

do të intervenonin shum më shpejt se sa ekipa nga Gjakova dhe mu për ketë arsy vendosem 

te ja dhuroim Junikut. Me rastin e dorzimit është berë nji Memorandum në mes të palëve që 

Zjarrfiksit e Junikut të intervenoin në Botushë saherë që është nevoja, pa hezitizem. Komuna 

e Junikut i ka dhënë edhe 3 Mirnjohje, 1 Shoqates « Jerina », 1 Bajram Mehmetit dhe 1 

Zjarrfiksëve Region Murten nga është dhenë edhe Automjeti. Bajrami i luti të gjith të 

pranishmit që nese kan munsi apo shanse të kontriboin prap ne ketë lëmi. 

Mledhja vazhdoi rreth pikës së Rendit të ditës, Zgjedhja e Kryesisë. Në Bazë të Statutit të 

Shoqates, zgjidhet krysija qdo dy vite. Propozim i Bajramit ishte që të zgjidhet komplet 

kryesija e re. Me pas Bajrami ja dha fjalen Secilit nga të pranishmit qe të japin mendimin e 

vetë.  

 

 



 

 

Nga secili u cekë se janë te pelqimit që Krysija te mbetet keshtu siq ishte dhe të freskohet 

me disa emra të ri po jo të nderrohet. Nuk kemi verejtje me punën e kryesisë deri me tani 

por vetem suksese, andaj nuk e shofim te rrugës qe te nderrohet. 



Në fund Asllan Salihu propzoi tre veta (Muhamet Botushen, Isni Salihun dhe Shaban Avdija) 

qe te Konsultohen ndermjet veti dhe të bejnë propozimin e Krysisë se re dhe antarëve të 

sajë. 

Pas nji Puze të shkurtër Muhamet Botusha berë propozimin e Kryesisë së re : 

- Bajram Mehmeti, Kryetarë 

- Isni Salihu, Nënkryetarë 

- Asllan Salihu, Nënkryetarë 

- Islam Sadiki Sekretarë 

- Muhamet Botusha , Kordinator dhe Arkatar. Tahir Mehmeti, Mbikqyres. 

- Shaban Avdija, Antarë 

- Arif Botusha, Antarë 

- Sylejmon Mehmeti, Antarë 

- Tahir Nimoni, Antarë 

- Naim Zajmi, Antarë 

- Fahri Avdyli Antarë. 

Pas prezentimit të kandidatëve u tha se kush eshtë qe te shtohet apo te hjeket ndonjeri nga 

kjo lisë e propuzuar. Me qenë se askush nuk kundershtoi, u hodhë në Votim. Kryetari u 

zgjodhë i vetem, njizerit. Nënkryetaret, Sekretari dhe kordinatori u zgjodhen në nji pako së 

bashku, Njizerit. Edhe antaret e Kryesisë u zgjodhen në paket njëzerit. Nga tani kemi kryesin 

e re me ketë përberje si më lartë. 

Fjala e Kryetarit: Faliminderit për respektin dhe besimin e dhenë. Dytyrë e parë do jetë 

ndryshimi i Statutit të shoqates ne lidhje me zgjedhjen e Krysisë. Detyrë e dytë është qe ne 

si kryesi të zbatoim vendimet e marra. Na ka ndodh që të theim vendimin per nji qeshtje 

madhore por nuk dua qe te flas tani. Jemi thyrë ne shpirt dhe shpresoi se ne të ardhem 

nuk do ndodhin me gjëra të tilla. 

Ketu në mesin e juaj unë e shof vehten si përfaqsues të juajin e jo si nji urdhëdhenës. Ju 

faliminderit dhe na prift punë e mbarë. 

 

Në pikën e dytë të rendit të ditës Ramadan Avdyli kërkoi fjalen. Ramadani kërkoi nga SHH 

„Jerina“ që të ndihmohet rregullimi i rrugës dhe parkimi i automjeteve në Varrezat e reja në 

Sadra. Bajrami mur fjalen dhe dha nji shpjegim të shkurtër. Aj tha se ne jemi deklaru se ku ka 

nevoj do ndihmoim ne rregullimin e varrezave, andaj e kemi edhe si obligim qe te 

ndihmohet.  

Kryesija muar vendim qe me nji shumë prej 1000.00 Fr te ndihmohen varrezat në Sadra. Të 

hollat do i jap Arkatari Muhamet Botusha z. Ramadan Avdylit. 

Me pas mur fjalen Muhamet Botusha i cili propozoi qe të ndihmohet rregullimi i rrugës së 

Bjeshkës, punë qe vetem ka fillue. Nebi Zajmi na tregoi ne detaile se si eshte gjendja 



momentale e rrugës dhe kerkoi qe të kontriboim. Edhe Sylejmon Mehmet ishte i njtit 

mendim sepse kisht vetem nji jav qe ishte vetë në Botushë dhe kishte parë për së afermi 

rrugën. 

 

U muar nji aksion i shpejtë dhe aty per aty u mblodhen 3300.00 Fr dhe 800.00 €. Në kuader 

të shoqates per ndertimin e rrugës së bjeshkes kontribuan : 

- Sylejmon Mehmeti 1000.00 Sfr. 

- Tahir Nimoni  500.00 Sfr. 

- Jeton Nimoni  500.00 Sfr. 

- Hysni Salihu  300.00 Sfr 

- Faton Qela  200.00 Sfr 

- Blerim Avdija  100.00 Sfr 

- Islam Sadiki  100.00 Sfr 

- Naim Zajmi  100.00 Sfr 

- Idriz Qela   100.00 Sfr 

- Leonard Ahmeti  100.00 Sfr 

- Jahja Mehmeti  100.00 Sfr 

- Asllan Salihi  100.00 Sfr 

- Muhamet Botusha 100.00 Sfr 

- Dervish Avdija  300.00 € 

- Shaban Avdija  200.00 € 

- Haxhi Kuqi Junik  200.00 € 

- Ahmet Salihi  100.00 € 

Nga ky Aksion u lirua z. Bajram Mehmeti pasi Familja Mehmeti dha 8 ditë rresht Bagerin 

Falaz. 

I faliminderoim të gjith për kontributin e dhenë: 

Ishte kërkes e të gjithfe se keti aksioni ti kyqen edhe bashkëvendasit tonë në Gjermani dhe 

Austri. 

Haxhi Mehmeti bëri kerkesë që te mirret nji Ingjinjer dhe të projektohet Ura mbi Erenik për 

në Kallavaje. Të behet nji kosto e përafert dhe te shofim se sa kushton. Nji urë e thjeshtë me 

gjersi 3 m. Ne gjysma e fshatit e kemi fushen në Kallavaje dhe është jetike. Kerkesa do të 

shqyrtohet. 

Tubimi përfundoi në menyrë vëllazërore me nji darkë solemne te cilen ekishte shtuar Arif 

Botusha me vllazni. E falemenderoim nga zemra per pritjen dhe gostin Familjen Botusha dhe 

Firmen AB-Batusha në Aigle. Qe darka te behet edhe më madheshtore u kujdes Nebi Zajmi 

me telat e Qiftelisë duke i kenduar disa kengë. 

Mirëupafshim ne tubimet e tjera botushali! 



Disa Foto nga Tubimi. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


