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1.1 Çfarë është depresioni si gjendje dhe çfarë është nd-
jenja depresive?

Depresioni përkufizohet si një gjendje e shëndetit mendor që ndikon thellësisht 
në këndvështrimin dhe perceptimin e vetes, të tjerëve dhe mjedisit në përgjithësi. 
Depresioni shpesh barazohet me një humor depresiv ose një term që njerëzit 
zakonisht përdorin kur janë të trishtuar dhe nuk kanë dëshirë të kryejnë aktivitete 
të rregullta të jetës. 
Depresioni si gjendje është një gjendje afatgjatë, ndërsa humori depresiv është 
diçka që ndodh tek çdo person në një periudhë të caktuar të jetës. 

Në zhvillimin personal, të rinjtë përballen me një sërë ndryshimesh, fizike 
dhe mendore, që ndikojnë në zhvillimin e tyre personal dhe social. Vetë 
adoleshenca, si një periudhë kalimi nga një fëmijë në një person të ri dhe 
nga i ri në person më madhor, sjell vështirësi për të rinjtë. Gjatë kësaj peri-
udhe ata eksplorojnë dhe njohin veten e tyre dhe krijohet një person i ri, 
që quhet person madhor me përgjegjësi dhe dëshira të reja në jetë. 
Kështu, humori depresiv shpesh mund të ndodhë tek një i ri për shkak të 
të gjitha ndryshimeve që ndodhin. 

Ndjenjat depresive janë një dukuri e zakonshme tek të rinjtë dhe adoleshentët 
dhe janë diçka që është pjesë e zhvillimit të përgjithshëm të një të riu. Të rinjtë 
përjetojnë ndryshime të mëdha dhe ndonjëherë ndjenja depresive të cilat do të 
duhet të jenë brenda kufijve normalë dhe të mos e klasifikojnë të riun si një 
person me depresion si një gjendje me të cilën përballen. Kur flasim për çrregul-
lime depresive tek të rinjtë, flasim për gjendje që zgjasin dhe që u shkaktojnë 
vështirë të rinjve të jetojnë jetën e përditshme dhe të rriten e zhvillohen. 

Çfarë është depresioni?
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1.2 Çfarë janë çrregullimet depresive 
(gjendje depresive)?

Nëse simptomat e depresionit mund të klasifikohen sipas disa kritereve 
mjekësore, atëherë bëhet fjalë për një çrregullim depresiv, i cili diagnostikohet 
nga psikiatër. 
  
Dallimi midis ndjenjës së pikëllimit dhe depresionit

Çdo i ri ndonjëherë ndjen pikëllim dhe depresion të moderuar, por kur nuk bëhet 
fjalë për depresionin patologjik, këto ndjenja mbeten brenda kufijve normalë. 
Simptomat që do të shfaqë një person me ndjenja depresive do të jenë të lehta 
dhe së shpejti personi do të jetë në gjendje të dalë nga gjendja pa ndjenjën e infe-
rioritetit ose pa shfaqur përmbajtje të tjera depresive. Këto ndjesi ndodhin tek çdo 
i ri ndërsa tek ata që kanë pasur depresionin si gjendje, këto ndjenja dhe pa 
mundësia të ballafaqohen janë një nga fillimet që çojnë në zhvillimin e depresionit 
patologjik.

Me fjalë të tjera, depresioni është një gjendje që zgjat për një kohë të gjatë 
dhe nëse: 

Person me çrregullim kryeshish depresiv bëhet shumë i pa disponuar dhe 
nuk e shijon jetën. Ai/ajo humbet përqendrimin dhe energjinë ndërsa 
shfaqen edhe çrregullime në të ngrënit dhe gjumin. Gjithashtu, e shpe-
shtë është edhe ndjenja e fajit. Ndjenjat e mungesës së shpresës dhe 
dëshpërimit mund ta bëjnë një person të mendojë për vetëvrasje.
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2.1 Cilat janë simptomat e depresionit?

• humor depresiv,
• mërzitje
• humbja e ndjenjës së kënaqësisë dhe interesit,
• lodhje,
• humbja e vetëbesimit dhe vetërespektit,
• autokritikë e paarsyeshme ose ndjenja e pabazë e fajit,
• përsëritja e mendimeve për vdekje, vetëvrasje ose sjellje vetëvrasëse 

Shënim i rëndësishëm: Është e mundur që një person që ka depresion dhe 
që ka mendime vetëvrasëse të mendojë se të gjithë në jetë ndonjëherë do 
të ketë këto mendime. Kjo e bën të vështirë që personi të kuptojë se po 
përballet me një vështirësi që kërkon mbështetje profesionale. Një person 
i shëndetshëm mendor nuk e mendon kurrë vetëvrasjen si një rrugëdalje 
nga problemet me të cilat përballet, por kërkon një mënyrë për t'i zgjid-
hur ato. Nëse keni mendime për vetëvrasje, konsultohuni me një profe-
sionist. 
 

• mungesa e iniciativës, ndjenja e pavendosmërisë ose paaftësia për t'u përqen-
druar,
• vonesa psikomotorike ose shqetësim,
• çrregullimi i gjumit,
• ndryshim në oreks dhe peshë.

Simptomat dhe shkaqet
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2.2 Shkaqet e çrregullimeve depresive tek të rinjtë

Depresioni si gjendje ka forma të ndryshme dhe secila prej tyre mund të ndodhë 
për arsye të ndryshme. 
 
Faktorët e jashtëm - ky është rasti kur një person është i shëndetshëm mendër-
isht, por nuk arrin të përballojë në mënyrë të shëndetshme ngjarjet e vështira të 
jetës. Këta faktorë të jashtëm janë më shpesh humbja e një personi të dashur, 
vdekja, ndarja nga prindërit, divorci i bashkëshortëve, humbja e një personi të 
dashur dhe faktorë të ngjashëm të jashtëm.

Vetë jeta sjell gjëra të bukura, por jo aq të bukura, madje të dhimbshme. 
Këto gjëra ndikojnë mbi personalitetin, por personi duhet të gjejë me-
kanizma në mënyrë të shëndetshme për veten dhe mjedisin për ta kapër-
cyer këtë. Periudha e vuajtjes së humbjes për këto ngjarje fatkeqe zgjat 
ndonjëherë dhe me vite dhe është gjendje normale për vetë ndodhinë. Por 
njeriu për një kohë duhet të vazhdojë jetën e tij dhe të kryejë aktivitetet e 
përditshme me dëshirën për jetë dhe përparim. 

Modelet dhe marrëdhëniet familjare - ky është rasti kur i riu është shumë afër 
prindërve ose kur fëmijët (i riu) dhe prindërit janë në një marrëdhënie simbiotike 
ose faza e ndarjes nga prindërit nuk ka filluar fare. Zakonisht, në situata të tilla, ata 
janë shumë të prekshëm ndaj çdo situate që u ndodh dhe ndaj çdo ndërprerjeje 
të marrëdhënieve të tyre me njerëzit e tjerë. Kur arsyeja është lidhja e personit me 
prindërit, personi nuk është në gjendje, nuk ka mësuar si të marrë një vendim për 
veten e tij, nuk ka vendosur kufij midis vendimeve të marra së bashku me prindërit 
dhe vendimeve të marra nga vetë personi dhe personi nuk ka mekanizma se si i 
vetëm të ballafaqohet në situata të vështira. Prandaj, në çdo ngjarje specifike në 
jetë, atyre u ndodh të zhvillojnë ndjenja depresive afatgjatë dhe nuk dinë si të 
dalin prej tyre.



 Ky mund të jetë rasti kur njerëzit bien në depresion kur ndahen me partnerin, kur 
grinden me një mik ose kur marrin një notë të keqe në shkollë / fakultet. Zakonisht 
në këto situata jetësore, personi pritet të jetë i trishtuar dhe i zhgënjyer, por për 
një periudhë të caktuar duhet të dalë nga situata, të përpunojë gjithçka që ka 
ndodhur dhe të vazhdojë jetën. Është shumë e vështirë për personat që kanë 
depresionin si gjendje të vazhdojnë pas një situate të tillë dhe nuk shohin 
rrugëdalje në asnjë situatë tjetër. 

Gjenetika është trashëguese – si të gjitha çrregullimet mendore, depresioni 
mund të trashëgohet nga një anëtar i familjes. 
 
Faktorët biokimikë
Çrregullimet depresive mendohet se kanë të bëjnë pjesërisht për shkak të çekui-
librimeve kimike në tru. Ky çekuilibër trajtohet me anti-depresivë.
 
Përdorimi i alkoolit dhe substancave psikotrope 
 Përdorimi i dëmshëm i alkoolit dhe drogave të tjera i bën njerëzit shumë të prirë 
ndaj depresionit. Gjithashtu kontribuon në rritjen e rrezikut për vetëvrasje tek 
njerëzit me çrregullime depresive.

2.3 Diagnostifikimi i depresionit

Për shkak se depresioni si gjendje është një çrregullim patologjik, kërkon që të 
diagnostikohet nga një psikiatër ose psikolog i cili do ta udhëzojë më tej personin 
te një psikiatër. Trajtimi me ilaçe për depresionin përshkruhet nga një psikiatër, 
ndërsa trajtimi terapeutik kryhet nga një psikolog ose psikoterapist. 
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Një nga testet për të diagnostikuar depresionin është testi Beck ose Beck`s 
Depression Inventory. Ky test mund të përdoret për të diagnostikuar depresionin. 
Testi përbëhet nga 20 pyetje të cilave personi u përgjigjet vetë. Çdo pyetje ka një 
numër të caktuar pikësh që mblidhen në fund. Varësisht nga numri i pikëve për-
caktohet nëse depresioni ekziston dhe cili është niveli i depresionit që përjeton 
personi. 

Shënim i rëndësishëm për bërjen e testit në mënyrë të pavarur pa përf-
shirjen e ekspertëve: 

Nëse bëni testin, mbani në mend se nuk mund ta përcaktoni depresionin 
si gjendje, pavarësisht nga rezultati i testit. Ekzistojnë një sërë bisedash 
dhe mënyrash shtesë se si profesionistët diagnostikojnë depresionin. 
Në mënyrë që testi të japë rezultate reale, është e rëndësishme që të keni 
një intervistues profesionist i cili do të zhvillojë bisedë gjithëpërfshirëse 
rreth aktiviteteve aktuale që kryen personi në mënyrë që të zbulohet nëse 
shkaku i sëmundjes është depresioni si gjendje apo ngjarje ose ndryshim 
stresues momental që ndodh. 
Nëse testi ju jep rezultate të larta, konsultohuni me psikolog ose psikiatër 
për të konfirmuar gjendjen. 

Shembull i testit 

1. 

0 Nuk ndihem i pikëlluar 
1 Ndihem i pikëlluar 
2 Vazhdimisht jam i/e pikëlluar dhe kurrë nuk mund të ndalem së qeni i/e pikëlluar
3 Jam aq i /e pikëlluar dhe i/e pafat sa nuk mund të duroj të ndihem kështu



2. 

0 Në përgjithësi nuk jam i /e inkurajuar për të ardhmen 
1 Ndihem i/e dekurajuar për të ardhmen 
2 Ndihem sikur nuk ka asgjë për të qenë i/e lumtur 
3 Ndjej se e ardhmja është e pashpresë dhe se asgjë nuk do të përmirësohet

3. 

0 Nuk ndihem i/e pasuksesshëm 
1 Ndjej se nuk kam pasur sukses në shumë gjëra, madje më shumë se njeri mesatar 
2 Ndërsa shikoj prapa në jetë, shoh shumë dështime 
3 Ndihem si një person i dështuar plotësisht

4. 

0 Nga punët fitoj po aq kënaqësi si më parë
1 Nuk i shijoj gjërat si dikur
2 Nuk kam më kënaqësi të vërtetë nga asgjë
3 Jam i/e pakënaqur ose i/e mërzitur nga gjithçka
 
5.
 
0 Nuk ndihem veçanërisht fajtor/e për asgjë
1 Ndihem ndonjëherë me faj
2 Shumicën e kohës ndihem goxha fajtor/e
3 Ndihem fajtor/e gjatë gjithë kohës
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6.
 
0 Nuk ndjej se dikush më ndëshkon për ndonjë gjë 
1 Ndihem sikur mund të ndëshkohem për diçka
2 Pres të ndëshkohem
3 Ndihem se më dënojnë
 
7.
 
0 Nuk ndihem i zhgënjyer nga vetja
1 Jam i zhgënjyer nga vetja
2 Më vjen neveri nga vetja
3 E urrej veten
 
8.
 
0 Nuk ndjej se jam më keq se cili do tjetër
1 Unë jam kritik ndaj vetes për dobësitë ose gabimet e mia
2 Unë gjithmonë fajësoj veten për gabimet e mia
3 Unë fajësoj veten për çdo të keqe që ndodh
 
9.
 
0 Nuk kam asnjë mendim për të kryer vetëvrasje
1 Kam mendime të vras veten, por nuk do ta bëja
2 Do të doja të vrisja veten
3 Do të bëja vetëvrasje nëse do të kisha mundësi
 
10.
 
0 Unë nuk qaj më shumë se zakonisht
1 Tani qaj më shumë se më parë
2 Tani qaj gjatë gjithë kohës
3 Dikur mund të qaja, por tani nuk mund të qaj edhe pse dua
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11.
 
0 Nuk jam më i irrituar nga gjërat si më parë
1 Tani jam pak më i irrituar se më parë
2 Unë jam mjaft i acaruar ose i irrituar shumicën e kohës
3 Ndihem i irrituar gjatë gjithë kohës
 
12. 
 
0 Unë nuk e humba interesin për njerëzit e tjerë
1 Unë jam më pak i interesuar për njerëzit e tjerë sesa kam qenë më parë
2 Kam humbur pjesën më të madhe të interesit tim për njerëzit e tjerë
3 Kam humbur çdo interes për njerëzit e tjerë
 
13. 
 
0 Unë marr vendime njësoj si më parë
1 E prolongoj marrjen e vendimeve më shumë se më parë
2 Kam më shumë vështirësi në marrjen e vendimeve se më parë
3 Nuk mund të marr më vendime
 
14.
 
0 Nuk ndjej se dukem më keq se më parë
1 Jam i shqetësuar se mos dukem i vjetër ose jo tërheqës
2 Ndjej se ka ndryshime të përhershme në pamjen time që më bëjnë të dukem
Jo tërheqës/e
3 Besoj se dukem i/e shëmtuar
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15. 
 
0 Mund të punoj si më parë.
1 Duhet përpjekje shtesë që të filloj të bëj diçka
2 Më duhet të mundohem shumë për të bërë diçka
3 Nuk mund të punoj fare
 
16. 
 
0 Mund të fle si zakonisht
1 Nuk fle si më parë
2 Zgjohem 1-2 orë më herët se zakonisht dhe e kam të vështirë të fle
3 Zgjohem disa orë më herët se më parë dhe nuk mund të fle
 
17. 
 
0 Nuk lodhem më shumë se zakonisht
1 Lodhem më lehtë se më parë
2 Jam i/e lodhur duke bërë pothuajse çdo gjë
3 Jam shumë i/e lodhur të bëj diçka
 
18. 
 
0 Oreksi im është i njëjtë si zakonisht
1 Oreksi im nuk është aq i mirë sa më parë
2 Oreksi im është shumë më keq tani
3 Nuk kam më oreks
 
19. 
 
0 Nuk kam humbur peshë kohët e fundit
1 Kam humbur më shumë se pesë kilogramë
2 Kam humbur më shumë se dhjetë kilogramë
3 Kam humbur më shumë se pesëmbëdhjetë kilogramë
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20. 
 
0 Nuk jam i shqetësuar për shëndetin tim më shumë se zakonisht
1 Jam i shqetësuar për problemet fizike si dhimbja, shqetësimi i stomakut ose 
kapsllëk
2 Jam shumë i shqetësuar për problemet fizike dhe është e vështirë të mendoj për 
ndonjë gjë tjetër
3 Jam aq i shqetësuar për problemet e mia fizike sa nuk mund të mendoj për asgjë 
tjetër
 
21. 
 
0 Nuk kam vënë re një ndryshim kohët e fundit në interesin tim për seksin
1 Unë jam më pak i interesuar për seksin sesa kam qenë më parë
2 Nuk kam pothuajse asnjë interes për seks
3 Kam humbur plotësisht interesin për seks
 
Shkalla e sëmundjes
 
Mblidhni numrat që janë përpara frazës që përkon me ju. Shuma totale që do të 
merrni është rezultati juaj. 
 
1-10 ___________________ Këto ulje-ngritje konsiderohen normale
11-16 __________________ Çrregullim i lehtë i humorit
17-20 __________________ Depresioni klinik kufitar
21-30 __________________ Depresioni mesatar
31-40 __________________ Depresioni i rëndë
mbi 40 _________________ Depresioni ekstrem
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3.1 Si të ballafaqoheni me depresionin si gjendje apo si nd-
jenjë?

Nëse vuani nga depresioni për një kohë të gjatë dhe nuk jeni të sigurt nëse keni 
depresion ose thjesht ndjenja depresive për disa kohë, vizitoni psikolog ose psiki-
atër për të përcaktuar gjendjen tuaj. Profesionistët do t'ju ndihmojnë të përballeni 
me depresionin. 

Nëse tashmë jeni diagnostikuar me depresion nga një profesionist: 
- ndiqni udhëzimet që ju janë dhënë dhe praktikoni këshillat e tjera për ndjenjat 
depresive. 

Nëse keni ndjenja depresive

• Jepi vetes hapësirë për t'u marrë me gjithçka që të ndodh dhe vendosi 
pritshmëritë në mënyrë përkatëse me aftësitë tënde. Përmirëso veten dhe atë që 
bën dita ditës. Nëse imagjinoni një shkallë për diçka që dëshiron të bësh dhe ndry-
shosh, nëse shkalla është nga 1 në 10 ndërsa ti je në nivelin 3, vendosi 
pritshmëritë tënde që dëshiron të mbërrish në nivelin 4, jo në nivelin 8. Dhe kur të 
mbërrish në nivelin 4, vendos pritshmëri të re që dëshironi të mbërrish në nivelin 
5. Në këtë mënyrë nuk do të zhgënjehesh nga vetja, por i jep vetes kohë të 
mjaftueshme në mënyrën tënde për të bërë gjërat që dëshiron. 

• Bisedo me miqtë që i ndihen të afërt se si mund t'ju ndihmojnë. Tregojuni atyre 
se çfarë dëshiron që ata të bëjnë në një situatë të caktuar. Bëni një shenjë sekrete 
që vetëm ju do ta dini, si mundeni edhe në një grup të madh njerëzish tu jepni 
shenjë se ju duhet ndihmë në atë moment.

Ballafaqimi me depresionin
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• Bisedo me prindërit dhe familjen se si mund t'ju ndihmojnë. Ushtro 
pavarësinë dhe marrjen e vendimeve për atë që të intereson, deri atje ku 
mundesh (në varësi të moshës). Kujtojini veten vazhdimisht se pavarësisht ndjen-
jave me të cilat ballafaqohesh dhe dëshirës së tyre të të mbrojnë, megjithatë 
duhet të ndërtohesh në personalitet i cili vetë do të mund të përballet me gjithçka 
që i ndodh.

• Zgjohuni herët në mëngjes edhe kur nuk keni obligime, të paktën në orën 9 të 
mëngjesit (përveç nëse keni qenë në disko një natë më parë      ) 

• Nëse nuk mund të flini gjatë natës, provoni çajëra me bazë natyrale si kamo-
mil, sanëz, balsam limoni etj. që stimulojnë gjumin. 

• Nëse ende nuk mund të flini, provoni të merrni frymë me metodën e 
mëposhtme: kthehuni majtas, mbyllni vrimën e djathtë të hundës me gishtin e 
madh të dorës së djathtë ndërsa vendosni gishtin tregues dhe të mesit midis 
vetullave. Merrni frymë lehtë nga vrima e majtë e hundës, merrni frymë dhe derisa 
merrni frymë numëroni deri në 4 sekonda, më pas nxirrni frymën dhe numëroni 
për 4 sekonda gjatë nxjerrjes. Përsëriteni disa herë. Më pas, merrni frymë dhe 
derisa merrni frymë numëroni për 6 sekonda, pastaj nxirrni frymën dhe numëroni 
për 6 sekonda. Përsëriteni disa herë. Më pas, merrni frymë për 8 sekonda gjatë 
frymëmarrjes, më pas nxirrni frymën dhe numëroni për 8 sekonda. 
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Shënim i rëndësishëm: nëse praktikoni joga dhe frymëmarrje të vetëdi-
jshme online ku nuk keni instruktor përpara ju, nuk rekomandohet në 
gjendje depresive të mbani frymën siç bëhet zakonisht. Joga dhe 
frymëmarrja ndihmojnë në situata të tilla, por kryesisht nëse është me 
një instruktor që e njeh gjendjen tuaj. Person i cili ballafaqohet me depre-
sion si gjendje, do të rekomandohej nëse ushtron joga, të jetë me instruk-
tor dhe jo me seanca online të incizuara ku nuk ka person t'ju udhëzojë 
çfarë duhet të bëni ndryshe për ndonjë nga ushtrimet, frymëmarrjen ose 
meditim. Joga, si të gjitha shkencat e tjera, është shkencë dhe ka shumë 
anë të mira, por për ta praktikuar në mënyrë përkatëse, veçanërisht në 
gjendje depresive, për mbrojtjen tuaj duhet instruktor të jetë me ju. 

• Bëni plane ditore se si do të shkojë dita juaj dhe ndiqni gjithçka sipas tyre. Gjith-
monë përfshini disa gjëra të reja të vogla që nuk i keni përjetuar ose keni harruar 
t'i bëni.

• Kushtojini vëmendje vetes dhe interesave dhe hobive tuaja

• Përdor udhëzimet pozitive që i jep vetes disa herë në ditë si për shembull: Je 
i/e mrekullueshëm/me, Bravo, Super bëje këtë, Vazhdo kështu, Mundesh. Është 
edhe më mirë nëse i thoni vetes këto gjëra para pasqyrës. Është e çuditshme në 
fillim, por do t'ju pëlqejë më vonë. 

• Gjej çdo ditë një fjali motivuese që të pëlqen dhe shkruaje ose vendose 
në ekranin e laptopit apo telefonit 

• Vizatoni mandala (vetëm nëse ju pëlqen). Ka shumë mandala në Google që 
mund t'i printoni në një fletë të thjeshtë letre. 

•  Përdorni sa më pak drogë dhe alkool (si në sasi ashtu edhe në numër ditësh).
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Nëse shoqëria juaj janë të rinj që shpesh dalin dhe konsumojnë alkool, ndërsa 
sigurisht ende dëshiron të rrish me ta dhe nuk je i/e gatshëm të heqësh dorë 
plotësisht nga alkooli, të paktën redukto ditët e shoqërimit në momentet kur pihet 
alkool. 
Nëse pi alkool, pi ujë me pijen, 1 gotë verë vjen me 1 gotë ujë, 2 gota verë me 2 
gota ujë dhe ngjashëm. Mos e ndërroni pijen që pini, filloni me një pije dhe për-
fundoni me të njëjtën (nëse pini verë vazhdo me verë, mbani mend se ato të 
shkurtrat nuk do të ndihmojnë as të nesërmen dhe as gjatë javës). 
Kërkoju miqve të paktën një ditë më javë të bëni ndonjë aktivitet që nuk përfshin 
alkoolin, shkoni në kinema, bëni çiklizëm, shkoni në mal, hani akullore ose çfarë do 
qoftë që është interesante për ju. 

Shënim i rëndësishëm - nëse jeni diagnostikuar me depresion si gjendje 
dhe jeni duke marrë mjekim (pilula të përshkruara nga psikiatër) në asnjë 
rrethanë nuk duhet të konsumoni alkool. 

• Në fund të ditës, mbani mend një gjë të mirë që ka ndodhur ose diçka të 
këndshme që keni parë ose perceptuar dhe mendoni se si do të përmirësonit një 
nga gjërat që ju kanë ndodhur ndërsa nuk të kanë pëlqyer më shumë. 

3.2 Si mund të ndihmoni dikë që është në depresion ose që 
ka ndjenja depresioni? 

Lexoni të gjitha gjërat që u thanë më lartë dhe sugjeroni disa prej tyre 
Jini të hapur për të folur me personin dhe pyesni se si mund ta ndihmoni.
Jini të hapur ndaj llojeve të reja të shoqërive së bashku - nëse keni dalë deri tani në 
diskotekë dhe klube, bëni diçka ndryshe dhe shkoni diku tjetër ku personi do të 
donte.
Mbështetni / sugjeroni idenë të vizitojë profesionist - nëse gjendja është afatgjatë 



Ky doracakët është përgatitur në kuadër të programit  "MladiHub - ndërtimi i aftësive 
për punësim, kompetenca dhe mundësi për rrjetëzim për të rinjtë" i financuar nga 
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup. 

Përmbajtja e këtij publikimi nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin ose mendimet 
e Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.   


