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Audiopërgjimet 
“dëshmojnë”: Qeveria 
manipuloi zgjedhjet
Nga Peter Tiede, BILD

Shqipëria, një nga vendet më 
të bukura, por edhe një nga 
vendet më të prapambetu-
ra në Europë. Për turistët, 

një mister i egër dhe i lirë në brigjet 
e Adriatikut. Por vendi është për-
ballë mundësisë që të shkrihet në 
kaos total: ai konsiderohet si një re-
publikë e drogës, si Kolumbia e Eu-
ropës. Dhe: Shqipëria rrezikon që 
të bëhet një kërcënim për Ballkanin 
e paqëndrueshëm. Një nga arsyet: 
vendi është kthyer në një republikë 
të mafias, klanet kriminale domi-
nojnë politikën dhe jetën publike. 
Korrupsioni është normalitet, edhe 
blerja e votave në zgjedhje.

Prej disa muajsh ka demonstrata 
masive. Opozita e akuzon qeverinë 
socialiste të kryeministrit Edi Rama 
për manipulim të zgjedhjeve parla-
mentare në vitin 2017, me ndihmën 
e mafias janë blerë vota, është 
bërë presion ndaj mbështetësve të 
opozitës ose janë mbajtur larg zg-
jedhjeve.  BILD ka në dorë regjis-
trime të shumta telefonike, të bëra 
nga hetuesit shqiptarë- që tregojnë 
për herë të parë se ka pasur një plan 
sistematik nga partia qeverisëse so-
cialiste e kryeministrit Edi Rama 
për të manipuluar zgjedhjet në vi-
tin 2017! Objektivi: mashtrim elek-
toral, blerja e votave, shantazh ndaj 
votuesve të opozitës.

BILD tani publikon disa nga 
regjistrimet, disa prej të cilave vi-
jnë nga e ashtuquajtura dosja ‘184-
2016’. Ato janë të gjitha shembuj të 
manipulimit, kërcënimit dhe bler-
jes së votuesve nga lart poshtë. Ato 
tregojnë se si ka bashkëpunuar poli-
tika, biznesmenët dhe kriminelët. 
Në përgjime dëgjohet se si minis-
tria e Brendshme po harton një plan 

për të fituar zgjedhjet për social-
istët. Se si më pas- nivel pas nive-
li- me para, presion dhe kriminelë, 
sigurohen që rezultati të jetë i saktë. 
Po ashtu mund të dëgjoni sesi dre-
jtuesit e lartë kërcënojnë drejtorët 
dhe mësuesit e shkollave. Këto 
regjistrime të policisë dëshmo-
jnë gjithashtu se: kreu i qeverisë së 
Shqipërisë, Edi Rama, e dinte këtë 
komplot elektoral, ishte pjesë e tij. 
Zyrtarët e lartë qeveritarë e plani-
fikuan manipulimin zgjedhor dhe 
e ekzekutuan atë së bashku me ud-
hëheqësit lokalë nga partia, admin-
istrata zgjedhore dhe mafia.

Telefonatat e përgjuara nga poli-

cia anti-mafia tregojnë përfshirjen 
dhe dijeninë e politikanëve me ndi-
kim. Përveç kryeministrit Rama, 

ministri i atëhershëm i Brendshëm 
i asaj kohe, Saimir Tahiri, aktual-
isht i akuzuar si anëtar i mafias së 
drogës, janë edhe të tjerë anëtarë 
të mëposhtëm të Partisë Social-
iste: Ministri i Infrastrukturës, Dami-
an Gjiknuri; Kryetari i Komisionit të 
Çështjeve Ligjore në Kuvend, Ulsi 
Manja; Kryetari i Komisionit të Sig-
urisë në Kuvend, Xhemal Qefalia; 
Deputeti Pjerin Ndreu.

Megjithëse hetuesit shqiptarë e 
dinin për këto përgjime për vite me 
radhë, megjithëse gjithçka dëgjohet 
në përgjime ka ndodhur në të vërtetë 
dhe dënohet nga ligji shqiptar, ende 
sot nuk ka asnjë hetim ndaj politi-
kanëve, zyrtarëve apo mafiozëve që 
dëgjohen në përgjime. Përkundrazi: 

Hetuesit që ranë në gjurmët e lidh-
jeve të qeverisë socialiste me ma-
fian e drogës, u dërguan në burg 
pa akuzë ose nën arrest shtëpie 
dhe ikën jashtë vendit. Rezultati tani 
në Shqipëri: Opozita nuk po para-
qet kandidatë për zgjedhjet lokale të 
planifikuar në verë si shenjë proteste. 
Presidenti i vendit, Ilir Meta ka pe-
zulluar plotësisht zgjedhore- qever-
ia kërkon t’i zhvillojë ato gjithsesi. 
Vendit i kanoset një luftë zgjed-
hore e vërtetë. Qeveria pretendon se 
BILD është blerë nga opozita, duke 
shpërndarë gënjeshtra. Megjithatë, 
Prokuroria e Përgjithshme e konfir-
moi vërtetësinë e përgjimeve, disa 
prej të cilave kanë mbetur të pandry-
shuara që prej vitit 2016.

Përgjimi nr.3 / Keshi-qytetarit: Nëse nuk i duan 30, le të shkojnë te PD
Në përgjimin nr.3 të publikuar 
nga “BILD”, Keshi flet me një 
person me numrin e telefonit 
0685922860 dhe ata së bashku 
shihen tek bëjnë pazar për bler-
je votash. Në një moment, per-
soni që ka numrin e telefonit me 
në fund 860 i thotë Keshit se një 
votues nuk pranoi të shesë votën 
për 30 mijë lekë të vjetra. Ndër-
sa, përgjigja e tij është “të shko-

jë te PD”.
Arben Keshi: Ku je zhdukur 

Numri 0685922860: A u lodhe? 
Arben Keshi: Ku shkove? 
Numri 0685922860: Jam te Ta-
sia, këtu poshtë. 
Arben keshi: Ku?

Numri 0685922860: Tasia 
Arben Keshi: Ku? 
Numri 0685922860: Tasie 
Lleshi 

Arben Keshi: Çfarë thotë? 
Numri 0685922860: Nuk do ai 
Refiku 
Arben keshi: Mirë 
Numri 0685922860: Ai tha te 
30, por 30 nuk mundem… 
Arben keshi: Po leje, nëse nuk i 
duan leje, të shkojnë te PD-ja.

Numri 0685922860: Okej, 
dakord.

Politikë

Megjithëse hetuesit 
shqiptarë e dinin për 
këto përgjime për vite 
me radhë, ende sot 
nuk ka asnjë hetim

Peter Tiede

Shkrimi në “Bild”
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Politikë

Në përgjimet që gazetari gjerman 
Peter Tiede ka publikuar në gazetën 
gjermane BILD, rezulton një bisedë 
e përgjuar e kryeministrit Edi Rama 
gjatë procesit në zgjedhjet e Dibrës. 
Si pjesë e investigimit, të dosjes 
184/2016, prokuroria shqiptare e 
antimafias ka interceptuar një tele-
fonatë mes kryeministrit Edi Rama 
dhe drejtorit Arben Keshi.

Edi Rama: Hë mo si duket
Arben Keshi: Po mirë, mirë ke 

pritshmëritë jemi
Edi Rama: E keni realizu ob-

jektin thua?
Arben Keshi: Them që po. Tani 

me pjesën e asaj që po na thonë 
komisionerët e kemi realizuar.

Edi Rama: Ashtu e?
Arben Keshi: Them që po
Edi Rama: Po ata maskarenjtë, 

kishin bo presion m’thanë ëë
Arben Keshi: Po deshin të më 

kapin mua ato po ndodhi punë dy 
minutash unë sa u futa te Shtabi se 
më prisnin te hoteli ku fleja.

Edi Rama: Ca të bënin ty ato…
Arben Keshi: po ishin nja 50 

veta, thjesht me kët pjesën e pre-
sionit më goditën e kshu . Ai është 
legen ai, ai Flamur Noka.

Edi Rama: Ku ta del dot ty Fla-
mur Noka mo burrë..

Arben Keshi: Jo mo Ai thjesht 
është.. edhe ky djali sa doli. Ato 
menduan se unë isha në makinë,R-

rethh 50 vetë. Jo se bënë ndonjë 
gjë, sa e goditën, po problemi është 
se ikën edhe se kapëm dot.

Edi Rama: Më mirë se edhe 
sherret, c’i do sherret. Dëgjo, po 
ti mendon se e ke realizu objek-
tivin ëë

Arben Keshi: Unë të them që 
po nëse mund të lëvizë mund të 
lëvizë pak ose më shumë po tani 

nga ata që kanë thënë komisionerët 
jemi në pritshmëri të mëdhaja.

Edi Rama: Komisionerët i ke 
pas top ëë

Arben Keshi: Po po, i kam pas 
shumë të mirë.

Edi Rama: Ok, mire vllai
Arben Keshi: Ishalla, mire fale-

minderit
Edi Rama: ok, ciao ciao..

Përgjimi i katërt i publikuar nga 
gazetari gjerman i “Bild” Peter 
Tiede, flet per nje bisede mes Kes-
hit dhe një personi të paidentifikuar që 
punon si mësues (0686434568). Një 
person i paidentifikuar që punon si 
mësues informon Keshin që një per-
son që ka 4 vota kërkon 20.000 lekë. 
Gjatë bisedës, mësuesi tregon se si i 
ka bërë presion një çifti. Ai e infor-
mon se i ka zbatuar të gjitha këshillat 
që i ka dhënë.

Arben Keshi: Hë mo!
0686434568: Dëgjo, kam një djalë 

këtu tek shtabi.
Arben Keshi: Nuk di gjë për këtë, 

ky Altini, i kujt është?
0686434568: Çfarë?
Arben Keshi: I kujt është Altini.
0686434568: I Isuf Qokut, një 

ish-nxënës i imi…
Arben Keshi: Ok, çfarë do ai?
0686434568: (E pakuptueshme). 

Ai ka një problem . Problemi i tij 
është ky, ai do nja 20 000 lekë, ai 
thotë se kam katër vota. Ai do fejohet 
këtej nga Tërnova. Nuk e di ça thotë, 
kam folur me Shemsion, ai tha se 

Shemsiu ka një problem. Kam folur 
me të pardje.

Arben Keshi: Po.
0686434568: Atij zotnisë, Kol-

lashitit kam komunikuar me të rrugës 
sa u ndamë, i thashë Anës, i thashë në 
emrin tënd.

Arben Keshi: Në rregull, jo në 
emrin tim

0686434568: Në emrin tënd, në 
emrin tim, në emër të drejtorit të Ar-
simit ia thashë, ia komunikova.

Arben Keshi: Mirë.
0686434568: Mbarova punë me të.

Në përgjimin e dytë të publikuar nga 
“BILD”, Arben Keshi flet me ish-de-
putetin e PS-së, Artan Gaçi, i cili 
njëherësh është edhe bashkëshorti i 
Ministres së Mbrojtjes , Olta Xhacka. 
Në bisedë e sipër, Gaci vlerëson dre-
jtorin e Ministrisë së Brendshme tek-
sa  i thotë se shefi i madh e ka vlerësu-
ar punë e tij me superlativa.  Siç shton 
mes tjerash Gaci, kryeministri i kishte 
treguar se e ka kopsitur zonën e Maqel-
lares.

Përgjimi  numër dy. Biseda mes  

Arben Keshit dhe Artan Gacit:
Arben Keshi: Si je ti?
Artan Gaçi: Mirë ja pimë një kafe 

me shefin e madh. Edhe me superlati-
va për ty

Arben Keshi: Faleminderit
Artan Gaçi: Jo nga ai, unë po e po 

por nga ai. Më tregoi historinë e 2011-
ës dhe gjithë stafit. I ke pikët maksi-
male

Arben Keshi: Ishalla kthehen në 
realitet se ngela…. u bënë tre vjet

Artan Gaçi: Vlerësim të 

jashtëzakonshëm. Gjithë Maqellarën ta 
vinte ty. Ai është tha personi. E ka kop-
situr tha, e ka bo, komplet gjithë gjënë. 
Edhe në 2011-ën fitoi tha por ashtu 
ndodhën ca me kutitë tha.

Arben Keshi: Hajt mo ca të bësh 
ashtu ka qenë shkrujt

Artan Gaçi: Merita e Benit tha
Arben Keshi: Rrofsh shumë fale-

minderit
Artan Gaçi: Desha me ta thonë, 

kur të vish në Tiranë lidhemi
Arben Keshi: Mirë faleminderit…

Përgjimi nr.1/ Rama-Keshit: 
E keni realizu objektin thua?!

Përgjimi nr.4 / Qytetari-Keshit: Kam një këtu, ka 4 vota e do 20.000 lekë

Përgjimi nr.2 / Gaçi-Keshit: Shefi madh tha e ka kopsitur Beni, komplet gjithë gjënë…
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Në përgjimin numër 6 të publikuar në 
gazetën gjermane “BILD” dëgjohet 
Arben Keshi, i cili flet me një person 
me numrin e telefonit 0686913636. 
Një person i paidentifikuar telonon 
Arben Keshin dhe i thotë se personi 
që refuzoi paratë për votën gjatë javës 
ka ndryshuar mendje dhe ka ardhur të 
kërkojnë paratë përmes dajës së tij.

Arben Keshi: Nuk ka ardhur. E 
ka fik telefonin dhe nuk po vjen.

Numri 0686913636: Ah, dëgjo.
Arben Keshi: Ëhë
Numri 0686913636: Ku çuni nuk 

e pranoi ofertën këtë javë.
Arben Keshi: Ëhë
Numri 0686913636: Është këtu 

me mua, është këtu daja e vet
Arben Keshi: Mirë ti e di vetë se 

ç’bën
Numri 0686913636: Xhevati 

thotë mbaro punë
Arben Keshi: A mbarove
Numri 0686913636: Një dhe e 

dyta se di…
Arben Keshi: Ka shkruar një me-

sazh, nuk flas dot.
Numri 0686913636: Ok.

Politikë

Përgjimi i 7-të i gazetës gjer-
mane “BILD” ka pjesë telefonatën 
e Arben Keshit, me drejtorin ra-
jonal në Dibër. Keshi kërkon nga 
drejtori i Arsimit në Dibër të tele-
fonojë drejtorët e shkollave për 
t’i kujtuar ata të votojnë për PS 
në të kundërt, një ditë pas zgjedh-
jeve në Dibër të gjithë do të jenë 
të pushuar.

Arben Keshi: Hë mo si je
Drini Gjeci: Mirë, si je ti?
Arben Keshi: Mirë, si shkove 

ti? A je lodh?
Drini Gjeci: Nga pak, si ia con 

ti
Arben Keshi: Mirë ashtu mirë, 

hë mo si është puna andej or ti?
Drini Gjeci: Po mirë duket mo, 

mirë duket.
Arben Keshi: Ka lëvizje andej ?
Drini Gjeci: Jo
Arben Keshi: S”Ka shumë e 

mirë
Drini Gjeci: Jo
Arben Keshi: C’ka ke bo ti?
Drini Gjeci: Hiç lëvizje e mad-

he këtej,
Arben Keshi: Joo
Drini Gjeci: Po Po, mirë duket 

eee
Arben Keshi: Po
Drini Gjeci: Mirë mirë. A thu 

kanë met po ato drejtorët ..
Arben Keshi: Vallaj merri në 

telefon një nga një merri të gjithë. 
Të gjithë drejtorat në telefon, diten 
e hene keni per te shku per lesh.  Të 
marrin një nga një, do më raporto-
ni për kë keni marr në telefon thuj. 
Merri një herë se tu flejt gjumë, me 
Gzimin e me Arjanin me ato shof 
unë.

Drini Gjeci: Ok, Po ca ti them 
unë tashti sepse Haxhiqimes dhe 
asaj tjetrës gra janë ato, hale ..

Arben Keshi: Or gra, burra ca 
të jenë do t’ja kujtoni një më një të 
gjithë mësuesve që keni pru aty, si-
pas listës i keni pru aty. Nëse nuk 
dun, p.. s’ëms se ua kam q.. robt

Drini Gjeci: Mos i mërzit, unë 
do t’i marr ato tani

Arben Keshi: Mirë

Përgjimi nr.7/ Keshi-drejtorit 
të arsimit: Merri të gjithë 
në telefon, të hënën keni 
për të shku per lesh”

Në përgjimin numër tetë të publi-
kuar nga gazeta “BILD”, shfaqet  
biseda mes shefit të komisariatit të 
Kamzës dhe  Arben Keshit. Shefi i 
komisariatit të Kamzës i thotë Ke-
shit se kreu i Bashkisë së Kamzës 
ka nisur 450  njerëz me furgon drejt 
Lurës dhe Recit. Kjo lëvizje duket 
se e shqetëson shumë drejtorin e 
Ministrisë së Brendshme.

Arben Keshi: Hë more ckemi?
Sali Skura: Si je vllai?
Arben Keshi: Mirë, si ja ka-

lon ti?
Sali Skura: Mirë, hë u lodhe?
Arben Keshi: Hajde mo lodh
Sali Skura: Si është t’u shku
Arben Keshi: Mirë po na 

këputët ju të Kamzës
Sali Skura: Po, pra po

Arben Keshi: Bllokoni auto-
busët e Kamzës

Sali Skura: Po, pra kemi nxjer-
rë postblloqet, të shohim, nesër nga 
ora 3 kanë me u nis, 3:30

Arben Keshi: A keni ndonjë in-
formacion sa bëhet llafi me u nis?

Sali Skura: Nga ora 03: 30 do 
të nisen, i kemi marrë masat?

Arben Keshi: A janë shumë?
Sali Skura: Po për Zotin men-

dohet 450, 500 veta
Arben Keshi: I ka organizuar 

Xhelali?
Sali Skura: Xhelali ka organi-

zuar tërë bashkinë, i ka çuar te tu-
rizmi i ri në Lurë, kupton?

Arben Keshi: Po, po
Sali Skura: Maqellara si duket?
Arben Keshi: Maqellara është 

mirë se s’ka prej Kamze në Maqel-
larë, nga krahu i Xhelalit nuk kam 
asnjë

Sali Skura: Problem është Lura
Arben Keshi: Lura, Reçi, besoj

Sali Skura: Lura, Reci, gjithë 
ajo krahinë atje. Me komisionerët 
besoj, ma do mendja…?

Arben Keshi: Po, po sigurisht
Sali Skura: Po qyteti, si duket 

qyteti?
Arben Keshi: Edhe qyteti mirë 

është, pjesa këtej Lurë, Reç këto që 
po bie Xhelali

Sali Skura: Po, pra, po. Melita 
s’ka pas ça me bo me këto kodet

Arben Keshi: Jo, jo nuk kanë ça 
me bo

Sali Skura: Hajt të uroj fitore
Arben Keshi: Nuk bëhet fjalë, 

450 vota, sot ka ardhur me njerëzit 
e vet ai në Lurë?

Sali Skura: Po, po njerëzit 
e vet, ke parasysh, me furgona, 
ngritëm ca postblloqe këtu unë

Arben Keshi: Vetëm për këtë 
pjesën e informacionit, Lura apo 
zonat tjera ta dimë pak a shumë?

Sali Skura: Mirë Beni, suksese 
dhe me fitore!

Përgjimi nr.8 / Shefi i komisariatit të 
Kamzës-Keshit: Kemi ngrit ca postblloqe…

Në përgjimin e pestë të gazetës 
“BILD” shfaqet dialogu  mes Ar-
ben Keshit dhe dy personave të tjerë, 
ndërsa njëri prej tyre ankohet se nuk i 
ka marrë paratë për votat. Një person 
i paidentifikuar nga PS telefonon Kes-
hin dhe i thotë se dy votues po kërko-
jnë paratë dhe pretendojnë dhe pre-
tendojnë se nuk janë paguar për votat.

Përgjimi i pestë:
Arben Keshi: Hë mo
068 69 13 636: A u nis ai
Arben Keshi: Po mo Çakran
068 69 13 636: E, për zotin nuk ka 

lëvizur hic
Arben Keshi: Jo nuk ka lëvizur 

o burrë. Sa më mori, më tha ka mba-
ru me gjithë ata që ka polic. Lëri se të 
disinfomojnë o shok, siç u ngatërruan 
me Tanin dhe ata se nuk ka qenë në 
list hiç ajo Uruçi.

068 69 13 636: Më mori Nexhipi 
për.. (nuk kuptohet se cfarë thuhet)

Arben Keshi: Nexhipi (nuk kup-
tohet) ndoshta nuk ka qenë në listë. 

Më jep emrin, të takoj Shabanin
068 69 13 636: Ma jep emrin e 

Nexhipit ta marr unë në telefon
Telefonata e dytë:
Arben Keshi: Ka ndonjë gjë, i ke 

dhënë gjë s’i ke thënë, s’e di
067 55 90 725: Po po të dyve
Arben Keshi: Ai ka ardhur këtu 

thotë jo
067 55 90 725: Ka ardh Xhabiri? 

Merre me vete, bjera nga unë

Arben Keshi: Mirë
Telefonata e trete
Arben Keshi: E ke aty apo flet 

kot ai?
068 69 13 636: Jo mo do të duash 

ti ta sjell
Arben Keshi: Ai thotë merre me 

vete, sepse i thash e kam me vete. 
Merre me vete tha dhe ma sill mua. 
Unë ja kam dhënë – tha.

068 69 13 636: Ok.

Përgjimi nr.5 / Keshi: I ke 
dhënë gjë, s’i ke thënë, s’e di...

Përgjimi nr.6 / “ Ky çuni që nuk 
e pranoi ofertën , e kam këtu tani”
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Përgjimi i 12-të i publikuar nga gazeta gjer-
mane “BILD” prek drejtorin Rajonal i Arsim-
it zbaton urdhrat e dhëna nga deputeti Pjerin 
Ndreu. Drini Gjeci (Drejtor rajonal në Dibër 
në bisedë me drejtorin e shkollës në Reç 
(Reshat Elezi 0686433077).

Drejtori i shkollës: Alo, mirëmengjes 
drejtor.

Drini Gjeci: Mirë, ku je ti?
Drejtori i Shkollës: Jam këtu, në radhë 

tek qendra e votimit.
Drini Gjeci: E ke marrë gjithë familje me 

vete?
Drejtori i Shkollës: Të shtëpisë? Jo ata nuk 

janë tu ardh me votu tani, ma vonë. Do shkoj 
t’i marr më vonë.

Drini Gjeci: Në ça qendre voton ti?

Drejtori i Shkollës: Këtu në Zallreç.
Drini Gjeci: Zallreç? Dëgjo, se kam infor-

macione jo të mira andej unë. Sot vota jote një 
dhe e familjes dy do deklarohet haptas. Nuk ke 
deklaruar votë haptas sot bashkë me familjen, 
shko dhe gjej punë tjetër.

Drejtori i shkollës: Drejtor, mos e vri 
mendjen për atë punë fare. Më dëgjon. Janë 
llafe njerëzit, mos e vri mendjen për atë punë 
fare.

Drini Gjeci: Ore, do deklarohet haptas, 
haptas! Kur them haptas, haptas.

Drejtori i shkollës: Po mo e vrit mendjen 
fare. Pa merak, pa merak.

Drini Gjeci: Bëje haptas me gjithë familjen.
Drejtori i shkollës: Pa merak, pa merak, pa 

merak. Në rregull

Në përgjimin e 11 të publikuar 
nga gazeta gjermane “BILD” re-
zulton biseda mes ish-deputetit 
Pjerin Ndreu, aktualisht kandi-
dat për zgjedhjet e 30 qershorit 
në Bashkinë e Lezhës, me Drini 
Gjecin drejtor i Arsmit në qa-
rkun e Dibrës.

Pjerin Ndreu: Pjerin Ndreu 
jam. Si je?

Drini Gjeçi: Po Pjerin. Si ka-

love?
Pjerin Ndreu: Bëj një tele-

fon atij Reshat Elezit, nga Reçi. 
Thuaj drejtorit të shkollës me 
deklaru votën hapur, se ato 
sms që i çon poshtë e përpjetë 
nuk janë të mira. Thuaj atij të 
deklaroj hapur se do të voto-
jë për Partinë Socialiste se përn-
dryshe të hënën tregoja vetë ku 
fluturon.

Drini Gjeçi: Reshat Elezaj?
Pjerin Ndreu: Po
Drini Gjeçi: Po do flas unë 

tani me të
Pjerin Ndreu: Tregoji ku flu-

turon të hënën. Thuaj të deklaro-
jë votën për Partinë Socialiste 
aty, ta deklarojë hapur për PS 
ose ndryshe të gjej vend të futet.

Drini Gjeçi: Mos u shqetëso 
se do e mbaroj unë atë punë.

Përgjimi nr.11/ Ndreu-drejtorit të arsimit: Thuaji 
të deklarojë votën për PS-në, se të hënën fluturon…

Përgjimi nr.12/ Drejtori i arsimit urdhër drejtorit të 
shkollës: Vota jote dhe e familjes të deklarohet hapur

Në përgjimin numër 9 të pub-
likuar nga gazeta gjermane 
“BILD”, Arben Keshi flet me she-
fin e Komisariatit numër 5 Sali 
Skurën. Në këtë bisedë, Skura 
thotë ndër të tjera: “kemi bllokuar 
disa autobusë, por disa ia hodhën 
me miqësi”.

Sali Skura: O Beni, Sala jam.
Arben Keshi: Hë mo, ca bëne.
Sali Skura: Hë ç’bëhet andej?
Arben Keshi: Nuk e di. Mirë 

më duket, por ke parasysh thes i 
mbyllur.

Sali Skura: Po po po, si duket 
situata?

Arben Keshi: Po mirë.
Sali Skura: Flas a ka 

pjesëmarrje.
Arben Keshi: Aq o sa kanë 

marrë vazhdimisht. Ke parasysh 
te 52 përqindëshi, se nuk bëhet 
më.

Sali Skura: Si shkon Maqel-
lara. Çfarë bëhet?

Arben Keshi: Se di, mirë , 
mirë, mirë. Të jemi të zotë vetë 
më mirë. Është zonë e palex-
ueshme kjo.

Sali Skura: Po e vërtetë.
Arben Keshi: A erdhën shumë 

autobusë mbrëmë?

Sali Skura: Jo jo, nja 7 i 
bllokuam. Po po i kemi bllokuar. 
Të tjerët ia hodhën kështu me mi-
qësi…

Arben Keshi: Shumë mirë.
Sali Skura: Mirë. Me kujdes 

vëlla. Hajde me fitore.

Në përgjimin e 10 të publikuar nga 
“BILD” Arben Keshi flet me ish-min-
istrin Damian Gjiknuri. Gjiknuri i thotë 
Arben Keshit se do t’i çojë tek qendra 
votimi disa djemë problematik që t’i 
ketë për çdo rast.

Damian Gjiknuri: Ca bohet? Nai 
merak nai gjo?

Arben Keshi: Duhet të vijnë këto 
deputetët

Damian Gjiknuri: Do vijnë do vi-
jnë, si duket do flejnë icik se kanë qenë 
gjithë natën aty.

Arben Keshi: Edhe unë skam fjet 
gjithë natën

Damian Gjiknuri: E di me e di. Do 
vijnë tani.

Arben Keshi: Të dalin nëpër qen-
dra. Vëzhguesit e atyre janë nga rrethet.

Damian Gjiknuri: E di ashtu i 
kanë marrë ato. S’kanë besim tek të 
vetët. Nejse unë do të çoj disa çuna të 
jenë aty. Ti kesh aty, do vijnë ke shta-
bi jot. Mos të dalin shumë ata se janë 
nga ata tipat problematikë, por të jenë 
aty për çdo rast.

Politikë

Përgjimi nr.9 / “Kemi bllokuar disa 
autobusë, të tjerët ia hodhën me miqësi”

Përgjimi nr.10 / 
Gjiknuri-Keshit: Do të 
çoj disa djem problematikë, 
t’i kesh për çdo rast
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Politikë

Përgjimi nr.13 / Drejtori i arsimit, qytetarit: Mos kemi llafe, votat i dua haptas atje
Në përgjimin numër 13 të publikuar 
nga gazeta gjermane “BILD”, dre-
jtori i Arsimit në Dibër, Drini Gjeçi 
telefonon shtetasin Lavdrim Murati 
dhe e pyet se a ka votuar.  Qytetari 
me emrin Lavdrim Murati i thotë se 
ende nuk ka votuar me arsyetimin 
që të lirohet pak radha në qendrën 
e votimit. 

Drini Gjeçi: Alo. Lavdrim Mu-
rati?

Murati: Po.
Gjeci: Drejtori i Arsimit të flet.
Murati: Urdhëro.
Gjeci: A ke votuar?
Murati: Jo akoma.
Gjeci: Po pse more Lavdrim nuk 

ke votuar akoma?
Murati: Nuk kam votuar se të 

lirohet një herë radha.
Gjeci: Çfarë radhe?
Murati: Radha or ti.

Gjeci: Lavdrim të mos kemi lla-
fe, votat i dua haptaz atje. Mos të 
kemi llafe më.

Murati: Ça flet o Drejtor?
Gjeci: Mos të pres më tej. Vota 

sa ke ti dua.
Murati: Më vjen keq.Të paskan 

sinjalizuar gabim.
Gjeci: Këtë llaf po të them.Ti e 

di vetë.
Murati: Në rregull.

Në përgjimin nr.14 të publikuar 
nga gazeta gjermane “BILD” 
ish-ministri i Transporteve Dami-
an Gjiknuri është përgjuar teksa 
flet ne telefon me Bekim Krashin, 
biznesmen, i cili është angazhuar 
për zgjedhjet në Dibër me Partinë 
Socialiste.

Damian Gjiknuri: O Bekim, 
dëgjo këtu, folëm i çik edhe më 
parë. Kush ka qenë pjesë te ko-
muna ime për të mbuluar pjesën 
e transportit (parave). Se ju jeni 
edhe mbështetur për atë punë.

Bekim Krashi: Ne me thënë 
të drejtën nuk jemi mbështet aq 

sa duhet, por njoh disa zona që i 
kanë lajmëruar.

Damian Gjiknuri: Po mirë, 
merr një listë dhe bëji gjërat dhe 
kërko mbështetje.

Bekim Krashi: Kush do ta 
menaxhojë. Tani sapo ti marr do 
të vij atje, pa merak.

Përgjimi me numër 15 i publi-
kuar nga gazeta “BILD” tregon se 
si ka funksionuar skema për bler-
jen e votave në zgjedhjet e 2017 
në Dibër, pjesë e dosjes 184/2016 
të Prokurorisë. Biseda zhvillohet 
mes Bekim Krashit (biznesmen) 
dhe një personi të paidentifikuar 
(0686795208).

Bekim Krashi: Hë ça ke bo?
0686795208: Si kalove?
Bekim Krashi: Hë?
0686795208: Hej, tani doja të 

thoja për familjen e Halit Bashës… 
Ka 3 vota.

Bekim Krashi: Po.
0686795208: Por ai don diçka 

mor burr’ i dheut. Si t’ia bëjmë ne?
Bekim Krashi: A ke komuni-

kuar me Naimin?
0686795208: Po, jam konsultu 

pak, por për Zotin nuk e di edhe për 
Fiqiri Bashën, ai kishte dy vota dhe 

i ka dhënë thjesht 5 000 lekë.
Bekim Krashi: Sa?
0686795208: 5.000 lekë. Kështu 

më tha Fiqiriu.
Bekim Krashi: Kush Fiqiri?
0686795208: Nuk e di sa e 

vërtetë është. Nuk e di sa është 

në letra.
Bekim Krashi: Hë se i shoh unë 

ato. Se do m’i japin një më një le-
trat ata.

0686795208: Po tani si t’ia bë-
jmë? Ça mund të bëjmë nai gjë me 
ta?

Bekim Krashi: Unë tani jam në 
Peshkopi. Mbaje atë. Po vij nesër 
unë t’i jap ndonjë gjë.

0686795208: Sa mund t’i japim 
atij për shembull? Për Halit Bashën 
sa mund të japim?

Bekim Krashi: Sa kanë ata 5 

(vota).
0686795208: Tre vota Haliti dhe 

2 vota ka Fiqiri Basha.
Bekim Krashi: 5.
0686795208: Ë?
Bekim Krashi: I japim nai 40 

mijë lekësh, 50 mijë lëkësh?
0686795208: 50 mijë lekë për 2 

vota.
Bekim Krashi: Jo mo jo, të pa-

ktën 40-she ose 30-she ose një 40-
she për votë. Sa i ka ai, 3 (vota)?

0686795208: 40 për votë ë?
Bekim Krashi: Atë 100 mijë le-

këshin ia japim atij që ka 3 vota. 
Më dëgjon?

0686795208: Po, 100 mijë lekë. 
Po atij që ka 2 vota?

Bekim Krashi: Atij i japim 60-
70 mijë lekë.

0686795208: 70 mijë lekë. Nai-
mi i ka dhënë 50, thotë ai, Fiqiriu. 
T’i jap dhe 20 të tjera plus.

Përgjimi nr.14/ Gjiknuri, biznesmenit: 
Kush mbulon pjesën e transportit…

Përgjimi nr.15 / Biznesmeni, qytetarit: Një 
40-she për votë. 100 mijë lekëshin atij që ka 3 vota

Në përgjimin e 16-të të publikuar 
nga gazetari Peter Tiede në gazetën 
“BILD”, rezulton biseda e Bekim 
Krashit me një prej votuesve në 
Dibër. Votuesi duket se e ka shi-
tur votën e tij për partinë social-
iste dhe në bisedë pyet personin që 
e ka paguar atë në këtë rast, Bekim 
Krashin se cfarë shenje duhet të 

vendosë në fletën e votimit që ata ta 
kuptojnë.

Votuesi: C’kemi?
Bekim Krashi: Mirë, si je ti a je 

lodh ?
Votuesi: Hic mire, Si do të voto-

jmë ne mo burrë?
Bekim Krashi: Si ?
Votuesi: Si do të votojmë. Drini 

jam
Bekim Krashi: Kush?
Votuesi: Drini mor jam or ti
Bekim Krashi: Njishi, njishi.. 

Drini
Votuesi: Po me ca do votojmë or 

burrë, Si ta konfirmojmë ty votën?
Bekim Krashi: Bëj një vizë edhe 

kaq, se do vi unë e të takoj nga afër.

Përgjimi nr.16 / Qytetari, biznesmenit: Çfarë 
shenje të vendos që të konfirmoj votën…
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Basha: Shteti i kthyer në një lukuni 
banditësh. Pa largimin e Ramës dhe 
klikës kriminale s’ka asnjë hap pas

Përgjimet e reja të dala nga BILD

Pas përgjimeve të publikuara nga 
“BILD” pasditen e djeshme Lëvizja So-
cialiste për Integrim mblodhi kryesinë, 
ku në qendër të diskutimeve ishte situ-
ata politike e rënduar. Mësohet se krye-
tarja e kësaj force, Monika Kryema-
dhi është ahprehur se përgjimet treguan 
se Rama është një kryeministër ilegjit-
im dhe dorëheqja e menjëhershme e tij 
është e pashmangshme. “Situata poli-
tike eshte teper e rende. Shkaku i vetem 
i nje krize te tille te shumeanshme es-

hte Rama dhe rilindja. U provua hapur 
se Rama eshte kryeminister ilegjitim. U 
provua totalisht se zgjedhjet jane ilegji-
time. U provua 100% vjedhja dhe ma-
nipulimi i zgjedhjeve. Edi Rama per-
sonalisht ne krye te masakres zgjedhore. 
Doreheqja e menjehershme e Rames 
e pashmangshme. Perfshirja e krim-
ineleve u faktua katerciperisht. Blerja e 
votave damka e pashlyeshme e rilind-
jes. Kercenimet me vendin e punes per 
votat praktike e piset e rilindjes”.  Më 

tej Kryemadhi u shpreh se Rama nuk do 
të administrojë kurrë më zgjedhje dhe 
se ai ishte shkaku që negociatat me BE-
në dështuan. “Edi Rama kurre më nuk 
mund te administroje zgjedhje. Rama 
eshte shkaku sepse deshtoi hapja e ne-
gociatave per anetaresim ne BE. Krimi-
nalizimi zgjedhjeve,i qeverisjes dhe ko-
rrupsioni i cfrenuar bllokuan integrimin. 
Largimi i Rames detyrim per te shpet-
uar Shqiperine nga kaosi” përfundon 
Kryemadhi.

Mbledhja e Kryesisë së LSI-së

Kryemadhi: U provua hapur se Rama është kryeministër ilegjitim

Kreu i Partisë Demokratike, 
Lulzim Basha, në një kon-
ferencë të jashtëzakonshme 
për mediat nga selia blu 

foli dje lidhur me audiopërgjimet e 
gazetës “Bild” për shitblerjen e votave 
në Dibër. Ai renditi arsyet se pse ai 
ndihet keq dhe i trishtuar në vend që të 
ndihej i shpaguar për luftën 6 vjeçare. 
Basha u shpreh se nuk ka më asnjë dy-
shim se shteti është një lukuni ban-
ditësh. “ Sot ndjehem keq dhe i trishtu-
ar. Ndihem keq për gjendjen ku kemi 
përfunduar si shoqëri, si popull. Jam i 
trishtuar, sepse sot një votë kushton 4 
mijë lekë në pazarin e mosbesimit dhe 
tradhtisë që politika i ka bërë intere-
save të njerëzve të thjeshtë. Ky është 
dënimi më i rëndë që mund t’i bëhet 
politikës, sepse një politikë që ka hum-
bur besimin e njerëzve ka humbur çdo 
gjë. Ky është dënimi më i madh që 
mund t’i bëhet një shoqërie, sepse kur 
politika nuk është më mjet në duart e 
njerëzve do të thotë se në atë shoqëri 
nuk ka më liri dhe demokraci. Së dyti, 
jam i trishtuar nga niveli ku ka për-
funduar shteti i shqiptarëve: Sot shteti 
është një lukuni banditësh qëllimi i 
vetëm i të cilëve është plaçkitja dhe 
dhunimi i njerëzve, për t’u mburrur 
dhe gëzuar pastaj në gostitë e finan-
cuara me plaçkën e vjedhur. Në këtë 
shtet edhe nëse ka njerëz të ndershëm 
-  ata dhunohen, çnderohen dhe vi-
hen përditë para zgjedhjes fatale, ose të 
bëhen hajdutë për partinë ose të flaken 
në rrugë.”-deklaroi ai. 

“Me krimin nuk ka marrëveshje”
Kryetari i PD-së përsëriti qëndrim-

in e opozitës se nuk ka asnjë hap pas 
deri në largimin e Ramës si Kryemi-
nistër. Një mesazh të qartë ai pati edhe 
për kritikët ndërkombëtarë, duke u 
shprehur  se me krimin nuk ka negoci-

ata dhe as marrëveshje.  “Pa largimin e 
Edi Ramës dhe të klikës kriminale që 
është sot në pushtet nuk do të ketë asn-
jë hap përpara.Pa nxjerrë para drejtë-
sisë të gjithë ata që nën drejtimin e Edi 
Ramës frikësuan, kërcënuan, dhunuan, 
vodhën dhe blenë votën e shqiptarëve 
nuk do ketë asnjë përparim. Unë dhe 
demokratët nuk mund të tërhiqemi dhe 
nuk do të tërhiqemi kurrë nga këto dy 
objektiva çliruese për Shqipërinë. Sot, 
më shumë se kurrë ne ndihemi të sig-
urt në drejtësinë e kauzës tonë, dhe të 
rrugës që kemi ndjekur. Ata që besonin 
se me këtë bandë grabitqare dhe krim-
inale në pushtet mund të dialogohej 
në Kuvend, mund të bëheshin reforma 
me konsensus, mund të përdoreshin 

rrugë institucionale, sot duhet të flakin 
tutje edhe iluzionin e fundit, që mund 
të kishin për metodën e bashkëbised-
imit demokratik me Edi Ramën.Sot 
është e qartë se largimi nga parlamen-

ti dhe braktisja e zgjedhjeve farsë ish-
in vendimet e duhura.Pa asnjë mëdy-
shje. Qëndrimi në këtë Kuvend dhe 
pjesëmarrja në zgjedhje farsë do të na 
kthente në fasadë të pushtetit të krim-
it.Me krimin nuk mund të ketë dia-
log, nuk mund të ketë negociata dhe 
as nuk mund të bëhen lëshime.Ky 
është standart perëndimor.Unë dhe të 
gjithë demokratët do t’i qëndrojmë 
deri në fund këtij standarti: Me krim-
in nuk ka negociota dhe marrëvesh-
je.”- deklaroi ai. 

Duke e bërë përgjegjës kryesor për 
situatën ku ndodhemi, Basha tha se 
pa largimin e Edi Ramës dhe të klikës 
kriminale që është sot në pushtet nuk 
do të ketë asnjë hap përpara. “Edi 
Rama është fajtori kryesor për gjend-
jen ku ne ndodhemi.Ai është dhe do 
të shënohet në historinë tonë si një fig-
urë thellësisht kriminale. Historia nuk 
blihet me para dhe Edi Rama nuk e 
blen dot historinë as me paratë e gjithë 
drogës dhe të krimit të botës. Por Edi 
Rama nuk është shpjegimi i vetëm i 
gjendjes ku ne jemi. Dështimi për t’u 
përballur seriozisht me korrupsionin 
është një nga shkaqet që prodhoi Edi 
Ramën. Mungesa e elitave moderne 
është shkaku që ka prodhuar media të 
kapura dhe intelektualë të shitur gati 
për ti shërbyer çdo qeverie por më 
shumë se kujt regjimit të Edi Ramës. 
Këto janë problemet tona.  Edi Rama 
është thjesht krimineli i përsosur i këtij 
ambienti të mbrapshtë politik, ekono-
mik dhe shoqëror. Për të mos e përsëri-
tur më të keqen që po provojmë duhet 
të ndryshojmë thellësisht çdo gjë.  Nat-
yrisht, Edi Rama është kriminel me të 
cilin duhet të merremi para se të mer-
remi me cdo gjë tjetër. Pa largimin e 
Edi Ramës dhe të klikës kriminale që 
është sot në pushtet nuk do të ketë asn-
jë hap përpara.”- theksoi ai.

Rama: Do e 
dërgoj në gjykatat 
gjermane. Tiede: 
Më vjen mirë 
që e mësuat 
se në Shqipëri 
s’funksionon asnjë 
gjykatë 
Pas publikimit të videopërgjimeve të reja 
nga gazeta “Bild”ka reaguar menjëherë 
kryeministri Edi Rama në tre postime në 
tëitter. Në postimin e fundit Rama njof-
ton se do ta padisë gazetarin gjermane Pe-
ter Tiede. “Kam vendosur ta çoj në gjykatat 
gjermane këtë gazetar dhe në atë vend të 
bekuar,ku drejtësia nuk bën lojra me se-
kretet hetimore e ku dinjiteti i njerëzve dhe 
i shteteve respektohet si vlerë e pacënuesh-
me,le të shohim kush është me të drejtën 
në këtë histori drejtësie të munguar!”.  Në 
përgjimet e mëhershme ai i cilëson këto 
përgjime një shantazh. “Përgjimet e pahet-
uara të shërbëtorit të Saliut tregojnë përsëri 
se u bënë për shantazh,jo për drejtësi! Dhe 
u mbajtën tek partia për këtë ditë të zezë, 
kur duhet sulmuar Shqipëria me “zbu-
lime gjermane”, për të bllokuar negociatat 
dhe ndaluar drejtësinë që vjen me kapitu-
jt 23/24. Nxis prokurorinë të vijojë inten-
sivisht hetimet për të nxjerrë deri në fund 
ku mbarojnë llafet dhe ku dalin prova fajë-
sie para ligjit,nëse ka të tilla. Por sido-
qoftë,kjo ndërmarrje kriminale për të hel-
muar dynjanë,do ta marrë përgjigjen e 
merituar në 30 qershor e më tej akoma!”- 
tha ai. Në kundërpërgjije gazetari i gjer-
manes “BILD”, Tiede i shkruan Ramës 
se përgjimet janë reale, ndërsa e ironizon 
duke thënë se mos vallë kryeministri ynë 
kishte dyshime në materialin që dispon-
onin prokurorët tanë. “Z. Kryeministër, ju 
doni të më padisni? Për shkak të ofendim-
it ndaj lartmadhërisë tuaj apo përse? Përg-
jimet janë reale. Apo dyshoni për material-
in e prokurorëve tuaj? Në Shqipëri, ju nuk 
mund të më padisni: cila gjykatë punon? 
Më vjen mirë që e mësuat këtë.”

Politikë

Basha sot në konferencë shtypi

Protestat e opozitës Edi Rama

Kryesia e LSI-së
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Duke qënë se prej ditësh vi-
het re situata e nxehur 
mes paleve politike  ku 
nga njëra anë maxhoran-

ca është e vendosur për të zhvilluar zg-
jedhjet më 30 qershor  dha nga ana 
tjetër presidenti Meta ka botuar në fle-
toren zyrtare  ç’dekretimin për datën . 
Ende nuk dihet  fati i shqiptarëve nëse 
e gjithë kjo situatë do të sjelle një konf-
likt civil . Mbas një jave pushim nga 
protesta maratonë është vendosur se 
me 21 qershor qytetarët dhe opozita do 
të protestojnë përsëri përpara kryemi-
nistrisë, . Në një intervistë për gazetën 
“Standard” sekretari i PD-së për 
çështjet zgjedhore Clirim Gjata thek-
soi  se protesta është një kauzë qytet-
arë që ka në thelb mbrojtjen  e vlerave 
të demokracisë .  Po kështu Gjata qa-
rtësoi se opozita nuk po e pengon as-
pak reformën në drejtësi përkundrazi  
tani të gjithë opozitarët janë qytetarë 
të thjeshtë . Ndër të  tjera Gjata thek-
soi se prokuroria me urdhër të Edi 
Ramës ka shtyrë verifikimet e kandi-
datëvë për SPAK-un.

Intervistoi: Albina Elezi

Kryeministri nuk njeh dekretin e 
Presidentit per shfuqizimin e dates 
se zgjedhjeve vendore dhe thekson 
me bindje se ne 30 Qershor do kete 
zgjedhje. Si e shihni kete qëndrim?

Eshtë e pakuptimtë  tw mos respek-
tosh dekretin e presidentit,  i cili është 
i botuar në fletoren zyrtare. Ky dekret 
eshtë botuar në fletoren zyrtare dhe në 

qoftë se Rama nuk zbaton këtë dekret 
atëherë nuk zbaton as kushtetutën, as  
kodin penal, asnjë ligj. Mendoj që është 
në kushtet e grushtit të shtetit po nuk 
zbatoi vendimin  e Presidentit. Vetwm 1 
organ mund ta konsiderojë dekretin dhe 
ai ështe gjykata kushtetuese, jo kryem-
inistri.

Sipas Kryeministrit e gjithe kauza 
e protestave opozitare ka pas friken 
ndaj reformës ne drejtesi. Cili është 
komenti juaj?

Pse nuk e bëjnë reformën në drejtë-
si? Ata mendojnë se i pengon opozi-
ta por ishte opozita që dogji mandatet. 
Po të kishte frikë nga reforma në dre-
jtësi, opozita qëndronte në parlament 
me imunitet si në rastin e Saimir Ta-
hirit apo raste të tjera, por fakti që dog-
ji mandatet dhe doli në rrugë u  bashkua 
më kauzën që deklaroi, i dha shpresë 
qytetarëve , kjo tregon që vetëm frikë 
nuk ka nga reforma në drejtësi . Meg-
jithatë pse nuk e bëjnë reformën në dre-

jtësi, të ngrejnë institucionet, çfarë ju 
pengon?  Kjo opozitë nuk pengon ngrit-
jen e SPAK-ut  dhe as KLGJ-në ngrit-
jen e gjykatës speciale per plotësimin 
e gjykatës së lartë. Po kështu opozita 
nuk pengon KLP për ngritjen e gjykatës 
kushtetuese. Më thoni 1 argument që 
me këtë veprim pwr tw ngirutr SPA-
KU-un?!. Këto janë përalla nuk i be-
son njeri. Opozita e ka fajin që KLP u 
mblodh sot dhe tha që të shtyhet afa-
ti i verifikimit të kandidatëve për në 
SPAK?  Kjo është bërë me urdhër të 
Edi Ramës sepse po dalin përgjime të 
rej,a po dalin pisllëqet,p aratë e vjed-
hura, konçesionet , Avdylajt , ky Keshi. 
Prandaj pra, se po dalin kwto, KLP-së 
me urdhër të Ramës i intereson të shty-
jë  procedimin, përsëri ku është faji i 
opozitës këtu? 

A po shkon vendi drejt konfliktit 
civil, ne kushtet kur palet duken ne 
pole ekstremisht te kunderta dhe 
data 30 po afron?

Vendi  po shkon vetëm drejt konf-
liktit me Edi Ramën. Konflikt civil nuk 
ka pasi populli nuk është i ndarë që të 
konfliktohet kjo mosmarrëveshje është 
vetëm me Edi Ramën  që  po na dërgon 
në diktaturë , por nuk do të egzistojë 
më. Unë pajtohem më atë që tha presi-
denti Meta, pluralizmi ka ardhur në dh-
jetor të 90’-tës  dhe zgjedhje  me 1 par-
ti nuk ka si në Korenë e Veriut. Prandaj 
nuk është çështja tek përplasja civile, 
madje Rama është i gatshëm që të ndër-
marrë të urdhërojë prokurorinë të bëjë 
veprime që të largojë vemendjen nga 
përgjimet që po dalin, pra sesi të ndezë 
flake e zjarr në Shqipëri vetëm e vetëm 

që të krijojë përsëri vemendjen për të 
ruajtur karriget e veta. Konflikti është 
vetëm me 1 njeri, me kreun e krimit te 
organizuar në Shqipëri, me Edi Ramën, 
me asnjëri tjetër. Kuptohet së bashku 
me ministrat e tij të korruptuar me kon-
cesionet dhe oligarkët po kështu me 
klanet që blejne votat por që në krye 
mbetet vetëm ai.

Çfarë pritet nga protesta e 21 
Qershorit?

Presim, ne po luftojmë për mbro-
jtjen e demokracisë. Nuk do të lejo-
jmë Ramën të rivendosë edhe njëherë 
diktaturën siç ndodhi në 45 vjet, ajo 
nuk ndodh më. Edi Rama me gjithë 
çfarë ka, nuk e bën dot si para 90-ës. 
Prandaj ajo protestë këtë qëllim ka, 
ështe një kauze qytetare për mbrojtjen 
e demokracisë ,mbrojtjen e vlerave, por 
edhe qytetarët janë bërë grup për hal-
let e tyre, për probleme te tyre që nuk 
ja zgjidh kjo qeveri. Ata po ngrihen që 
kurrë më një qeveri tjetër mos të gux-
ojë të bëjë këto numra të tilla si qever-
ia “Rama”. 

Intervista

Gjata: Në Shqipëri s’ka për të pasur konflikt civil, 
vendi po shkon vetëm drejt konfliktit me Edi Ramën

Politikë

Përgjimet e “Bild”, Salianji: Basha por provokohet nga ata që duhet të arrestohen

Meta takim me ambasadorët, i sqaron 
për dekretin dhe mbështetjen në Kushtetutë

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin 
Salianji ka reaguar pas përgjimeve të publi-
kuara nga gazeta gjermane “Bild”. Ai pohoi 
se në vend që Prokuroria të nisë pa humbur 
kohë hetimet, ka zgjedhur të mbrojë qever-
isjen e kryeministrit Edi Rama përballë këtij 
skandali. Sipas Salianjit, tani kuptohet qa-
rtë presioni i Prokurosisë për shoqërimin e 
kreut të Partisë Demokratike. “Pas përgji-

meve pritej lajmi për shoqêrimin forcërisht 
tê duzinës me zyrtarë që vjedhin votat me 
kërcënimin e bandave ( Tipat problema-
tikë), me kërcënimin me jetë ( do i Q. Robt 
qutetarëve që e bên drejtori i MB), me kër-
cenimin me buken e gojes se administratës, 
me përdorimin e policisë për të bllokuar zg-
jedhësit (Policia Kamëz) apo te blerjes se 
votes si ne ankand me 50, 60, apo 200 mijë 

lek. Rrjeta e merimangês kriminale është e 
qartë por prokuroria perveçse nuk intereso-
het më per ligj nuk ka as turp, në mënyrë ba-
nale bên mbrojtjen e qeverisë duke u kujdes-
ur të reagojë për të hetuar gazetën gjermane 
Bild, qe zbuloi krimin dhe jo ata qe e kane 
kryer krimin! Provokimi me shoqërimin e 
Bashës dhe deklarata e prokurorisë që nuk 
shqetesohet per krimin por për zbuluesit dhe 

krimit tregon që ky institucion nuk i sher-
ben as ligjit dhe as interesit publik! Pyet-
ja që bën çdo qytetar është; A do shoqërojë 
prokuroria me OPGj ndonjë nga këta min-
istra, deputetë, drejtorë që kanë bërë kërdinë 
duke vjedhur shqiptarët që paratë ti përdor-
in për të vjedhur zgjedhjet?! Apo do bë-
jnë lajme se si përdoren si seksion i Rilind-
jes?! Po akt ekspertimi ka Rama për zërat 

në përgjim?! Po prokurori dhe polici ka që ti 
përdorë për të kërcënuar me gjyq gazetarin 
gjerman?! Krahasimet i bën kushdo; si sillen 
si pula kur kapen me presh në duar rilindasit 
dhe “Luanë” për të bëre lajm për kryetarin 
e Opozitës. Tani kuptohet qartë shqetësimi 
për kërcënimin dhe shoqërimin e Bashës e 
cila duket si pika që e derdh kupën e mbush-
ur!”-shkroi ai.

Presidenti Ilir Meta ka zhvilluar dje një takim me 
ambasadorët e Bashkimit Europian, në Pallatin e 
Brigadave. Burimet bëjnë me dije se takimi është 
zhvilluar për të diskutuar në lidhje me krizën që ka 
përfshirë prej muajsh, gjithë politikën shqiptare dhe 
rrezikun e konfliktit civil ku po e çon vendin kryem-
inistri Rama dhe PS. Mësohet nga burime nga palla-

ti i brigadave se Presidenti i ka sqaruar ambasadorët 
e BE për dekretin, për zgjidhjen e situatës si dhe 
përse shtyrja e zgjedhjeve mbështetet në Kushtetutë 
dhe tashmë ka fuqi ligjore pasi është botuar ne Fle-
toren Zyrtare. Takimi ka zgjatur rreth 2 orë. 

Tensionet duket se do të shoqërojnë edhe këtë 
javë, ku një nga pikat e debatit është dhe mundësia 

e shpërndarjes së parlamentit. Komisioni Qendror 
i Zgjedhjeve i ka kthyer përgjigje zyrtare presiden-
tit Ilir Meta mbi numrin e mandateve në kuvend dhe 
shterimin e listave të kandidatëve të PD dhe LSI pas 
djegies së mandateve. Në dokument thuhet se aktu-
alisht parlamentit ka në përbërje 122 deputetë, nga 
140 që është i përcaktuar në kushtetutë.

Çlirm Gjata

Protestat e opozitës
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Lojërat II Olimpike Europiane “Minsk 2019”

Presidenti i dorëzon Flamurin Kombëtar ekipit 
shqiptar: Krenarë për talentin dhe punën tuaj
Presidenti Meta i dorëzoi dje 

gjatë një ceremonie solemne, 
Flamurin Kombëtar, ekipit 
dhe delegacionit zyrtar, që do 

të marrë pjesë dhe do të përfaqësojë 
Shqipërinë në Lojërat II Olimpike 
Europiane “Minsk 2019”, të cilat do 
të zhvillohen në Bjellorusi nga data 21 
deri më 30 qershor 2019. Presidenti 
Meta duke iu drejtuar me një fjalë për-
shëndetëse atletëve shqiptarë, të cilët 
do të garojnë në disiplina të ndryshme 
si boks, çiklizëm, mundje, xhudo dhe 
qitje, theksoi se në këto Lojëra Ol-
impike Europiane ekipi ynë kombëtar 
i zotëron mundësitë, talentin, pasionin 
për sportin dhe përkushtimin ndaj 
ngjyrave kuq e zi që të arrijë rezultate 
pozitive. “Është një kënaqësi e 
veçantë për mua që t’iu dorëzoj sot 
Flamurin, me bindjen se ju jeni më të 
mirët për ta ngritur atë sa më lart në 
këto Lojra mjaft të rëndësishme. Jemi 
që të gjithë krenarë për punën tuaj, 
për talentin dhe shpirtin tuaj të garës 
dhe ju uroj suksese pasi ky është fla-

muri që bashkon të gjithë shqiptarët 
kudo në botë.”-tha Meta në fjalën 
e tij. Ai deklaroi më tej se sporti ka 
ditur në momente të rëndësishme 
të ngrejë lart ndjenjën kombëtare 
përmes sukseseve dhe arritjeve, që 
nuk na kanë munguar deri tani, të 

cilat priten dhe në Bjellorusi.
Shpresojmë t’ju takojmë edhe 

pas kësaj ngjarjeje të madhe për 
të festuar arritjet tuaja. Forca dhe 
suksese!” – iu drejtua Presidenti 
Meta sportistëve shqiptarë, duke i 
falënderuar ata, trajnerët dhe të gji-

tha institucionet e sportit. Presidenti 
i Republikës i dorëzoi Flamurin 
Kombëtar boksierit Krenar Zeneli, 
flamurmbajtësit të ekipit përfaqësues 
olimpik europian të sportistëve 
shqiptarë, që do të parakalojnë në 
Minsk. “Ndihem shumë i nderuar që 

do të jem unë flamurmbajtësi në këtë 
veprimtari madhështore. Shpresojmë 
që t’i sjellim sa më shumë medal-
je vendit tonë dhe ta nderojmë në 
podiumin e Europës.” – u zotua 
boksieri Zeneli, në emër të të gjithë 
Ekipit Olimpik Shqiptar.
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Mbi 36 mijë maturantë 
zhvilluan dje provimin 
e tretë të maturës 
shtetërore, atë të 

Matematikës në 205 shkolla të ven-
dit. Gjimnazistet u paraqitën që në 
orët e para të mëngjesit pranë shkol-
lave të tyre për të kryer procedurat 
paraprake, ndërsa provimi nisi në 
orën 10 të paradites, deri në orën 12 
e 30. Maturantët janë njohur që në 
fillim të vitit me programin orientues 
të lëndës që dhanë dje provim. Pas 
tij nxënësit i pret provimi i fundit, ai 
i lëndës me zgjedhje më 24 qershor. 
“Në 3 provime, unë matematikën e 
kisha pak më të vështirin, ndërsa dy 
të tjerët ishin ok”, tha një maturant. 
“I më i vështirë letërsia dhe gjuha, 
ndërsa ky pak më i lehtë”, u shpreh 
një tjetër. “Bëmë ça ditëm dhe jemi 
shumë të tensionuar tani. Për mua 
personalisht, letërsia mu duk shumë 
e ngarkuar, nuk dilte koha por që ja 
dolëm”, rrëfeu një tjetër maturant. 
Për të dalluarit në matematikë, 2 orë 
e gjysmë ishin të mjaftueshëm për të 
përfunduar provimin. E për të tjerët, 
teza ishte tepër e ngarkuar.

Pak minuta pas nisjes së provim-
it, ish-deputeti demokrat Luçiano 
Boçi publikoi disa teza provimesh, 
për të cilat tha se janë të matema-
tikës që u zhvillua ditën e djeshme. 
Sipas ish-deputetit, Rama dhe Shahi-
ni nuk mund ti flasin maturantëve 

Emigracioni i lartë dhe rritja e 
jetëgjatësisë ka prodhuar shumë 

familje që kanë në përbërje vetëm 
një anëtar. INSTAT raportoi së 
fundmi se në vitin 2018 rreth 51 
mijë familje kanë në përbërje vetëm 
një person. Familjet me një anëtar 
përbëjnë 6,6 % të totalit të njësive 
familjare dhe fenomeni është më 
i përhapur tek gratë. Të dhënat 
tregojnë se rreth 36 mijë gra jetojnë 
vetëm dhe rreth 15 mijë burra. 
Gratë kanë predispozitë më të lartë 
të jetojnë vetëm për shkak të se ato 

jetojnë së paku 5 vite më shumë se 
burrat. Një pjesë e madhe e grave 
kryefamiljare janë mbi të 60-tat.

Gjithashtu emigracioni i lartë 
dhe sistematik i meshkujve pas vitit 
1990 e ka ulur numrin e burrave 
që jetojnë në Shqipëri në raport me 
femrat dhe kjo është nxitje tjetër 
pasi ka shumë familje ku një grua 
përbën një familje. Përpos këtyre 
të dhënave dhe të dhënat e fundit të 
Eurostat për vendet potenciale kan-
didate për në Bashkimin Europian 
tregojnë se Shqipëria ka shënuar 

tkurrjen më të madhe të popullsisë 
nga migracioni neto në krahasim 
me të gjitha vendet e tjera të Ball-
kanit, për të dy vitet që janë marrë 
referencë, si në 2007 ashtu dhe në 
2017, teksa më shumë persona ikin, 
sesa kthehen Shqipëria, së bashku 
me Kosovën dhe Malin e Zi është 
një nga tre vendet që raporton 
normë negative të migracionit neto 
për vitin 2017, por Eurostat thekson 
se kjo tendencë është shumë më e 
lartë në Shqipëri, me një migracion 
netor prej −5.2 për 1 000 banorë.

Shifrat alarmante

INSTAT: 
Emigracioni i 
lartë ka bërë që 
familjet shqiptare 
të kenë në përbërje 
vetëm një anëtar

Inspektorati Shtetëror i 
Mbikëqyrjes së Tregut, në 

kuadër të monitorimit të sigurisë 
konsumatore, me fokus sido-
mos në produktet për fëmijët, ka 
bërë me dije se është konstatuar 
një produkt i cili nuk përmbush 
standardet në treg dhe që është 
i dëmshëm. “Konsumatorët që 
kanë blerë produktin pjata për 
fëmijët të bërë prej melamine  
me emërtimin në etiketë “FRO-
ZEN SNOWFLAKES PLATE” 
të markës TRUDEAU dhe me 
barkod 0063562622349 nuk duhet 
ta  përdorin pasi është i rrezikshëm 
, i konfirmur si ALERT ALERT 
ndërkombëtar nga sistemi RASFF, 

ISHMT-ja jep alarmin: Po tregtohen produkte pa standard dhe që rrezikojnë shëndetin 
ta kthejnë pranë pikës së shitjes ku 
e kanë blerë." - njofton ISHMT, i cili 
shton se tashmë është ndaluar shitja 
e këtij produkti. Ndërsa në fillim të 
këtij muaji, në kuadër të 1 Qershorit, 
Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, 
Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes 
së Tregut (ISHMT) organizoi një ak-
tivitet me qëllim rritjen e ndërgjeg-
jësimit të prindërve mbi rëndësinë 
e përzgjedhjes së produkteve për 
kujdesin e fëmijëve të tyre. ISHMT 
dha paralajmërime mbi produkte si 
rrethore, takëmet e ngrënies të fëm-
ijëve, biberonat, mbajtësit e tyre si 
dhe instruksionet e përdorimit dhe të 
mirëmbajtjes, të cilat duhet të kon-
trollohen dhe lexohen me vëmendje 

për të shmangur rreziqet që ato 
mund paraqesin. ISHMT thekson 
se prindërit duhen informuar më 
tepër rreth standardeve shqiptare 
të cilat prezumojnë sigurinë për 
secilën kategori, si dhe institucio-
net ku mund të drejtojnë ankesat 
e tyre lidhur me to.  Inspektorati 
Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tre-
gut, në një njoftim të mëparshëm, 
ka bërë me dije se, do të ketë një 
vëmendje më të lartë këtë vit në 
kontrollet e bizneseve që operojnë 
në fushën e tregtimit të lojërave 
për fëmijët. ISHMT thekson, se do 
të kontrollohen të gjithë tregtarët 
që produktet e ofruara në treg të 
garantojnë kriteret e nevojshme.

Matura Shtetërore

Mbi 36 mijë maturantë kryejnë provimin e matematikës, 
publikohet teza. Boçi: Matura me pamje të shëmtuar

për meritë dhe drejtësi kur teza e 
provimit doli që në 1o pa filluar ako-
ma mirë provimi. Ai tha se maturës 
i është dhënë një pamje të shëmtuar. 
“Çfarë i ka ngelur Besës dhe Ramës 
për të thënë kur teza e matematikës 
del që në 10.00 ende pa filluar 
provimi? Për çfarë do t’i flasin ma-

turantëve këta derdimenë, dallkaukë 
e mashtruesë kalibri?! Për meritë?! 
Për drejtësi?! Për cilësi?! Pafy-
tyrësia e tyre kalon çdo cak. Apo 
për modelin e hajdutërisë, krimit, 
grabitjes së meritës, pelivanllëkut 
të poshtër që po e instalojnë që në 
gjenezë të brezave?! Këtë po! Këtë 

e bëjnë çdo ditë me pasion. Prandaj 
merreni këtë paçavure! Merreni e 
quajeni si të doni. Fushatë karrikesh, 
gallatë arsimore, kënetë shkollash, 
tallje masive maturantësh, poshtërim 
dijesh… Por Maturë Shtetërore mos 
e quani më! Edhe asaj i keni dhënë 
pamjen e shëmtuar dhe përbuzëse 

të qeverisjes suaj! Besa largohu një 
orë e më parë… Maturantët nuk 
janë FBI-ja, por janë e ardhmja e 
vendit, të cilët sot ju po e merrni në 
qafë…”-u shpreh Boçi. 

Maturantët në shkollat e Tiranës 
pranuan se teza e dalë ishte e njëjtë 
me pyetjet që zhvilluan por treguan 
dhe se ku i mbajtën telefonat gjatë 
provimit. Sa i përket Ministrisë së 
Arsimit, ende nuk ka një reagim 
lidhur me këto pretendime të ish-de-
putetit demokrat. Kjo nuk është hera 
e parë që teza e provimeve të maturës 
del gjatë kohës kur nxënësit janë në 
provim. Më herët janë publikuar para 
zhvillimit të provimeve dhe tezat e 
gjuhës së huaj dhe Gjuhës shqipe dhe 
Letërsisë. Më herët, Ministria e Ar-
simit, pas rastit me gjuhën e huaj ku 
u publikua teza e provimit në rrjetet 
sociale para mbarimit të tij, deklaroi 
se opozita po e politizon procesin 
duke dëmtuar maturën. Për herë të 
parë këtë vit testet e maturantëve do 
të korrigjohen në mënyrë elektronike.
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Prokuroria e Tiranës ka vendo-
sur shoqërimin e detyrueshëm 
të kreut të PD-së Lulzim Basha 
pasi ai nuk ka shkruar në proku-

rori siç ishte thirrur pak ditë më parë për 
lobimin e ashtuquajtur rus. Basha nuk iu 
përgjigj ftesës me arsyetimin se nuk i ka 
vënë në dispozicion dokumentacionin e 
kërkuar.  Burimet raportuan nga Proku-
roria e Tiranës se prokurorët e çësht-
jes kanë firmosur urdhrin i cili është 
dorëzuar në polici. Prokuroria ka bërë të 
ditur se oficerët e Policisë Gjyqësore do 
e shoqërojnë në mënyrë të detyrueshëm 
kreun e PD-së më 20 qershor në orar-
in zyrtar.  Prokuroria e Tiranës e dër-
goi shkresën mesditën e datës 12 qer-
shor, e cila mban firmën e prokurorëve 
të çështjes Ervin Karanxha, Gjergji Tako 
dhe Kole Hysenaj. Nën hetim janë mar-
rë gjithashtu edhe ish-sekretari i përgjith-
shëm dhe ish-deputeti Arben Ristani si 
dhe Ilir Dervishi ekonomist në PD. Në ft-
esën “për paraqitje” thuhej se Basha do 
pyetej ditën e djeshme  në cilesinë e të 
pandehurit ora 9:30 dhe në rast se nuk pa-
raqitet do të shoqërohet me forcë. Por PD 
ka theksuar se prokuroria nuk ka përm-
bushur detyrimet ligjore, për t’i bërë të 
njohura rezultatet e hetimit për cështjen e 
kontratave të lobimit me Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës. “Prokuroria e Rre-

thit Gjyqësor, Tiranë po kryen hetime në 
funksion të procedimit penal me Nr.645 
të vitit 2018. Në lidhje me këtë procedim 
penal janë kryer veprimet e nevojshme 
hetimore, nga të cilat kanë rezultuar el-
ementët e veprave penale të parashi-
kuara nga nenet 190/3 dhe 287/ç të Kod-

it Penal, të kryera nga shtetasit Lulëzim 
Basha, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi. 
Nisur nga sa më sipër, në bazë të nenit 
308 të Kodit Pr.Penale, lind e nevojshme 
të njoftohet për t’u paraqitur në Prokuror-
inë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Ti-
ranë tek prokurorët e çështjes personi nën 

hetim Lulëzim Basha. Paraqitja kërkohet 
për të njoftuar akuzën dhe për t’u mar-
rë në pyetje me cilësinë e të pandehurit 
Nisur nga sa më sipër, në bazë të nen-
it 304/1, 308 të Kodit të Procedurës Pe-
nale: Vendosëm të ftojmë për t’u paraqi-
tur në prokurori më datë 17.06.2019 ora 
09:30 min shtetasin Lulëzim Basha. Në 
rast mosparaqitje ditën dhe orën e caktu-
ar, pa pasur pengesë të ligjshme, parala-
jmëroheni se në bazë të nenit 308 të K. 
Pr. Penale, urdhërohet shoqërimi i de-
tyrueshëm nga Policia Gjyqësore”, thuhej  
në shkresën e Prokurorisë. 

Bardhi: Imeraj po përdorët 
nga Rama, ai do të largojë 
vemendjen nga përgjimet 

Në një deklaratë për mediat Gazmend 
Babrdhi akuzoi drejtuesen e prokuror-
isë së Tiranës Elisabeta Imeraj pasi sipas 
tij ajo po ushtron presion të jashtëlishëm 
ndaj prokurorëvë të çështjës për sho-
qërimin dhe arrestimin e Lulzim Bashës 
, Bardhi theksoi se ky veprim i Imera-
jt është nënshtrimi i saj ndaj Edi Ramës 
i cili dëshiron që të largojë vemendjen 
nga përgjimet e “ Bild”. “Me urdhër di-
rekt të Edi Ramës, drejtuesja e Proku-
rorisë së Tiranës Elisabeta Imeraj në 
dhunim flagrant të ligjit po ushtron pre-
sion të paligjshëm ndaj prokurorëve të 

çështjes për shoqërimin me forcë dhe ar-
restimin e kryetarit të opozitës, ndonëse 
kryetari i opozitës ka konfirmuar vullne-
tin për tu paraqitur në prokurori sapo kjo 
e fundit të zbatojë ligjin për thirrjen e tij. 
Ky presion kriminal përmes urdhrave të 
paligjshëm të prokurores së kapur Elis-
abeta Imeraj po ushtrohet me urdhër di-
rekt të Edi Ramës me qëllim për të lar-
guar vëmendjen nga përgjimet e reja që 
ka paralajmëruar se do të publikojë sot 
gazeta gjermane BILD. Partia Demokra-

tike paralajmëron prokuroren Imeraj dhe 
shefin e saj Edi Rama se ky skenar krim-
inal do të dështojë dhe ata do të jenë 
përgjegjës direkt për këtë veprim krim-
inal të paprecedentë të shkeljes së lig-
jit dhe provokimit ndaj opozitës. Kami-
kazja Imeraj nuk do ta shpëtojë dot Edi 
Ramën. Asgjë nuk e shpëton dot Edi 
Ramën. As drejtësia e kapur prej tij”-u 
shpreh Gamend Bardhi.

Thirrja 

Burimet kanë siguruar një shkresë, që 
Partia Demokratike i ka dërguar min-
istrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj 
në lidhje me një kërcënim ndaj kreut 
të PD, Lulzim Basha. Në shkresën 
që mban firmën e sekretarit të përg-
jithshëm të PD, Gazment Bardhi, 
demokratët i referohen një takim-
it të ministrit Lleshaj me një prej 
punonjësve të gardës së Republikës, 
truprojë e Lulzim Bashës, mbi rrezi-
kun që i kanoset sipas ministrisë së 
brendshme kreut të opozitës. “Zoti 
Feim Dollapaj, punonjës i Gardës së 
Republikës, me detyrë shoqërues i 
kryetarit të opozitës, Lulzim Basha 
na ka informuar në lidhje me takimin 
që ju keni patur me të me kërkesën 
tuaj, ditën e premte datë 14.06.2019 
ora 15:00 në zyrën tuaj në Minis-
trinë e Brendshme. Ashtu siç ju i keni 
kërkuar z. Dollapaj na ka informuar 
se ju keni informacione të tërthorta 
dhe të besueshme si Ministër i Brend-
shëm, mbi rrezikun që i kanoset sig-

urisë së kryetarit të opozitës zotit Ba-
sha dhe se ju prisni përgjigje verbale 
nëse Basha vlerëson se kërkon masa 
shtesë sigurie”, thuhet në shkresë. 
Bardhi shkroi se Lleshaj ka shkelur 
çdo procedurë dhe çdo mënyrë in-
stitucionale të trajtimit të kësaj çësht-
jeje. “ Më duhet tju them se taki-
mi juaj me shoqëruesin e kryetarit të 
opozitës dhe biseda e zhvilluar me të 
është jo vetëm e paprecedentë, por 
tërësisht jashtë standardeve dhe prak-

tikës ligjore, etij dhe profesionale për 
një ministër të Brendshëm. Me këtë 
qëndrim ju keni shkelur çdo proce-
durë dhe çdo mënyrë institucionale të 
trajtimit të kësaj çështje”. 

PD kërkoi nga ministri informim-
in në mënyrë zyrtare për këtë infor-
macion, në të kundër ajo thotë se do 
ta konsiderojë veprimin e Lleshajt si 
një shantazh për qëllime politike. “ 
Në emër të PD kërkoj nga ju që të na 
informoni menjëherë zyrtarisht mbi 
motivet që ju kanë shtyrë për ta tra-
jtuar këtë çështje në këtë formë të pa-
precedentë dhe në anashkalim fla-
grant të ligjit, si dhe të na informoni 
menjëherë zyrtarisht mbi seriozite-
tin dhe besueshmërinë e informa-
cionit që keni përcjellë përmes sho-
qëruesit të kryetarit të opozitës, mbi 
rrezikun që i kanoset sigurisë së krye-
tarit të opozitës. Në të kundër, PD do 
ta konsiderojë veprimin tuaj shantazh 
për qëllime politike dhe ju do të mba-
ni përgjegjësi për këtë veprim”.

“Kërcënime për Bashën”, Lleshaj ia 
komunikoi shoqëruesit të kreut të PD-së. 
Bardhi: E paprecedentë, u shkel ligji

Prokuroria: Basha të paraqitet menjëherë 
për të vazhduar procedimin. PD: Presion 
kriminal me urdhra të paligjshëm

Partia Socialiste depozitoi dje në 
Kuvend kërkesën për shkarkimin e 
presidentit Ilir Meta. Kërkesa e pro-
tokolluar nga Kuvendi me nr 2502 
datë 17 qershor 2019 mban firmat 
e 55 deputetëve dhe ka bazë lig-
jore nenin 90/2 të Kushtetutës. Në 
nenin 90 të Kushtetutës thuhet se 
“Presidenti i Republikës mund të 
shkarkohet për shkelje të rëndë të 
Kushtetutës dhe për kryerjen e një 
krimi të rëndë”. Shkarkimi kërko-
het për shkak të anulimit të tij të 
30 qershorit si datë të zgjedhjeve 

vendore. Nga lista e deputeteve te 
grupit parlamentar , duket qartazi se 
deputeti Fatmir Xhafaj dhe ministri 
Pandeli Majko kanë kundërshtuar 
të firmosin për shkarkimin e Pres-
identit.  Propozimi për shkarkim 
duhet bërë nga një e katërta e de-
putetëve dhe duhet të mbështetet 
nga dy të tretat e Kuvendit. Vendi-
mi i Kuvendit i dërgohet Gjykatës 
Kushtetuese, e cila, kur vërteton 
fajësinë e Presidentit të Republikës, 
deklaron shkarkimin e tij nga de-
tyra.

PS mbledh vetëm 55 vota, 
Majko e Xhafaj nuk firmosin 
për shkarkimin e Metës

Aktualitet

Lulzim Basha

Gazment Bardhi

Prokuroria e Tiranës



12     E martë, 18 qershor 2019

Qeveria tallet me të shpronësuarit, 
miliarda lekë nuk paguhen prej vitesh

Në pesë muajt e parë të këtij viti u 
shitën jashtë vendit mallra me vlerë 
127 miliardë lekë, me një rënie prej 
3.6% në raport me janar-majin e 
2018-s. Kjo ecuri ishte e ndikuar nga 
performanca e dobët e tre grupeve 
kryesore, tekstile e këpucë, lëndë 

djegëse e energji dhe grupi i materi-
aleve të ndërtimit e metaleve, ndër-
sa pozitivisht ndikuan makineritë e 
pjesët e këmbimit dhe ushqimet. Ek-
sportet e “Minerale, lëndë djegëse, 
en.elektrike” shënuan një rënie prej 
24%, të ndikuara nga rënia e ek-

sporteve të energjisë, pasi ndryshe 
nga viti i kaluar, muajt e parë të këtij 
viti kanë qenë të thatë dhe nga fak-
ti që eksportuesi më i madh në vend, 
Bankers Petroleum, që shfrytëzon 
me koncesion fushën naftëmba-
jtëse të patos Marinzës, ka shitur më 

shumë naftë brenda vendit, për shkak 
të marrëveshjen që ka me sipërmarr-
jen që shfrytëzon rafinerinë ARMO, 
çka ka ndikuar në uljen e eksporteve. 
Sipas INSTAT, Eksportet, gjatë këtij 
pesëmujori janë ulur me -3,6 %, kra-
hasuar me një vit më parë.

INSTAT: Ulet sërish sasia e eksporteve, rritet deficiti tregtar

Sipas statistikave zyrtare, vlera to-
tale që shteti duhej t’u paguante 
pronarëve të shpronësuar për ob-
jekte publike në 15 vitet e fun-

dit është 11.8 miliardë lekë. Nga buxheti 
janë paguar vetëm 5.89 miliardë lekë, 
ndërsa 52 % e shumës ose 6.02 miliardë 
lekë nuk është paguar ende në llogaritë e 
pronarëve të shpronësuar. Gjysma e kësaj 
shume i përket projekteve për të cilat 
Këshilli i Ministrave ka shpallur listën 
dhe vlerën e pronave të shpronësuara dhe 
gjysma tjetër i përket segmenteve rrugore 
ku ka filluar ndërtimi, por ende nuk është 
bërë miratimi i kërkesës për shpronësim 
nga autoritetet dhe publikimi i vendimeve 
të qeverisë. Në listën e 83 segmenteve 
rrugore të ndërtuara apo në ndërtim, ku 
shteti vijon të jetë debitor ndaj pronarëve, 
më e hershmja daton në vitin 2004 për 
rrugën që lidh Aeroportin e Kukësit. Ven-
dimi i Këshillit të Ministrave i datës 20 
shkurt 2004 mbetet ende i paekzekutuar, 
duke bërë që pronarët përgjatë këtij seg-
menti të mos marrin asnjë qindarkë nga 
fondi i akorduar prej 94 milionë lekësh.

Ndërkohë, ka akse që kanë nisur 
prej disa vitesh, por ende qeveria nuk 
ka shpallur vendimet për shpronësim. 
Kështu, për lotin e parë të rrugës Ko-
rçë-Ersekë nuk ka dalë ende vendimi 
për shpronësim, edhe pse puna për har-
timin e listës së shpronësimeve në këtë 
rrugë ka nisur në vitin 2016. Një fat të 
ngjashëm kanë pasur një duzinë projek-
tesh publike nga Shkodra në Gjirokastër, 
për të cilat Këshilli i Ministrave nuk ka 
shpallur listat e shpronësimeve për in-
teres publik. Ka gjithashtu edhe shumë 
familje të shpronësuara 5 vjet më parë si 
pjesë e ndërtimit të Unazës së Madhe të 
Tiranës, por që nuk janë dëmshpërbly-
er ende plotësisht nga qeveria. Për seg-
mentin e Unazës së Madhe nga Komuna 
e Parisit tek Rruga e Kavajës, kanë dalë 
4 vendime të Këshillit të Ministrave për 
shpronësim, dy në vitin 2014 dhe dy në 
vitin 2016. Buxheti ka shlyer pronarët për 
vendimet e vitit 2016, ndërkohë që page-
sat që rrjedhin nga vendimet e vitit 2014 
nuk janë dëmshpërblyer ende. Nga fondi 
i akorduar për këtë segment në vitin 2014 
prej 890 milionë lekësh, shteti nuk ka 
dhënë ende për dhjetëra familje 150 mil-
ionë lekë të mbetura.

Korrespondenca mes Komisionit të 
Posaçëm të Shpronësimit në Ministrinë 
e Energjisë dhe Infrastrukturës dhe Au-
toritetit Rrugor Shqiptar dëshmon për sit-
uatën e rëndë dhe vonesat e kompen-

simit të shumë pronarëve në pasuritë e 
të cilëve janë ndërtuar dhe po ndërtohen 
rrugë kombëtare. Dosjet voluminoze të 
korrespodencës tregojnë kthimin pam-
barim dhe zgjatjen e procedurave nga 
komisionet e ngritura nga Ministria e In-
frastrukturës dhe Energjisë. Në një letër 
dërguar më datë 4 korrik 2018, zv/min-
istri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Ar-
tan Shkreli, në cilësinë edhe të kryetarit 
të Komisionit të Posaçëm të Shpronësim-
eve, kthen për rishqyrtim pranë Autoritet-
it Rrugor Shqiptar dhjetëra dosje për 37 
akse kombëtare, paratë e të cilave nuk 
janë dhënë prej vitesh. “Nga shqyrtimi i 
deritanishëm i dokumentacionit të dos-
jeve për shpronësim, ku subjekt kërkues 
është ARRSH, Komisionet e Posaçme të 
Shpronësimit të ngritura me urdhër Min-
istri, në të gjitha rastet kanë konstatuar 
mangësi e pasaktësi në dokumentacion,” 
thuhet në letër, ku pranohet se shumë pr-
onarë kanë vite që nuk kanë marrë paratë 
për pronat e shpronësuara. “Referuar fak-
tit se të gjitha dosjet për shpronësim, ku 
Ju jeni subjekt kërkues, janë të disa viteve 

më parë (deri edhe më shumë se 10 vjet) 
dokumentacioni shoqërues nuk është si-
pas përcaktimeve në nenin 10, “Kërkesa 
dhe dokumentet shoqëruese të kërkesës 
për shpronësim”, të ligjit nr 8561 datë 
22.12.1999 Për Shpronësimet,” vijon ar-
gumentimin Shkreli.

Burime pranë sektorit të shpronësim-
eve në Autoritetin Rrugor Shqiptar tregu-
an se kthimi i dosjeve dhe vonesat kanë 
prodhuar procedura kafkiane për pronarët 
e shpronësuar, të cilët duhet të dorëzojnë 
disa herë në vit dokumentacion të ri duke 
shpresuar se do të marrin kompensimin. 
“Kthimi është absurd dhe i pabazuar në 

ligj, pasi kërkohen shtesa dhe detajime të 
hartave për të cilat neni ku është referu-
ar kthimi i dosjes nuk i përmban,” shp-
jegoi një zyrtari i ARRSH-së për BIRN. 
Përmes një verifikimi të kryer në ligjin 
dhe nenin ku është mbështetur kthimi i 
dosjeve për 37 akse rrugore, rezulton se 
kërkesat e bëra nga ky Komision janë të 
pabazuara. Komisioni i Shpronësimeve 
kërkon ndarjen e projektit ku do të kalojë 
rruga në harta sipas zërave kadastralë, si 
dhe rifreskimin e kartelave të pasurisë për 
të gjithë pronarët, ku kërkohen që ato të 
jenë të lëshuara jo më parë se 3 muaj nga 
data e dërgimit në ARRSH të kërkesës 
për shpronësim.

Të dy këto kërkesa, jo vetëm nuk 
kanë bazë ligjore siç citohet në shkresë, 
por po ashtu janë kontradiktore dhe të 
kushtueshme për qytetarët, të cilët du-
het të paguajnë shuma parash për tërheq-
jen edhe njëherë të kartelave të pasurisë 
dhe dorëzimin e tyre sërish pranë Au-
toritetit Rrugor Shqiptar. “Për ndërtimin 
e rrugëve të reja paguhen me miliarda 
lekë për studime fizibiliteti, projekt – ide 
e projekt- zbatime, dhe tek pjesa më sen-
sitive ajo e kompensimit të pronarëve me 
atë që iu takon me të drejtë, ose nuk ka 
më fonde, ose krijohen vonesa pafund në 
të gjithë procedurat e shpronësimit,” shp-
jegoi zyrtari i ARRSH-së, që foli në kus-
hte anonimati. Sipas të njëjtit zyrtar, 
ka vite që portalet e “bashkëqeveris-
jes” mbushen plot me ankesat e këtyre 
pronarëve “pa pronë”, të cilët kërko-
jnë të drejtën e tyre, por edhe përg-
jigjet që i dërgojnë këto portale janë 
ping-pong që bëjnë institucionet me 
njëri-tjetrin për të justifikuar se kush e 
ka fajin. “Në tre vite, ministria kompe-
tente për këto shpronësime nuk bën gjë 
tjetër vetëm i paketon të gjitha dosjet 
e prapambetura dhe i kthen pas ato te 
Autoriteti Rrugor Shqiptar, i cili i rishi-
kon dhe njëherë nga fillimi dhe pas veri-
fikimeve dhe plotësimeve të kërkuara, ia 
dërgon ato sërish për të vazhduar me pro-
cesin e publikimit të VKM-së,” tha zyr-
tari i ARRSH-së.

“Nëse nuk kompensohen një nga një 
të gjithë pronarët që kanë vite që zvar-
riten dyerve të institucioneve, nuk du-
het të hapet më asnjë kantier për interes 
‘fushate’,” shtoi punonjësi i Autoritet-
it Rrugor Shqiptar. Ndërsa autoritetet 
bëjnë sherr me njëra-tjetrën, familjet e 
shpronësuara vuajnë pasojat rrënuese që 
vonesat në pagesat e shpronësimeve kanë 
sjellë në jetën e tyre.

Buxheti 
në pikiatë, 
mungojnë 
dhjetëra 
miliona euro 
investime
Arkës së shtetit i mungo-
jnë 867 mln lekë të planifi-
kuara që nuk janë realizuar 
dot në pesë muajt e parë të 
vitit. Treguesit Fiskalë të Min-
istrisë së Fianancave raporto-
jnë për gati 188 miliardë lekë 
të mbledhura deri në fund 
të muajit maj, megjithatë ky 
muaj rezulton të ketë pasur 
një performancë pozitive me 
8.3 miliardë lekë më shumë 
se në të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Por Doganat 
dhe Tatimet nuk kanë perfor-
muar mirë këtë 5 mujor, meg-
jithatë duhet marrë parasysh 
edhe kursi i këmbimit i cili ka 
patur luhatje gjatë gjithë pe-
riudhës. Tatimi mbi Vlerën e 
Shtuar vazhdon të kontribuo-
jë negativisht. Në 5 mua-
jt e parë të vitit janë arkëtuar 
rreth 55 miliardë lekë, e përk-
thyer në 4.3 miliardë lekë më 
pak se parashikimi për peri-
udhën. Edhe taksat kombëtare 
kanë performuar negativisht. 
Nga to janë mbledhur gati 2 
miliardë lekë më pak se plani 
dhe në total 14 miliardë lekë. 
Me rënie kanë rezultuar edhe 
të ardhurat nga akcizat me 97 
milionë lekë. Performancë 
pozitive ka pasur mbledhja e 
tatimit mbi fitimin, me rreth 
1.9 miliardë lekë më shumë se 
plani, ku janë mbledhur rreth 
17.7 miliardë lekë.

Ekonomi

Qeveria
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Aktualitet

Policia Kriminale ka sekues-
truar rreth 1.5 milionë euro 
pasuri të Admir Muratajt, i 
vrarë gjatë grabitjes së ndod-

hur në Aeroportin e Rinasit më 9 
Prill, si dhe familjarëve të tij. Në një 
njoftim për mediat, Policia e Shtetit 
tha se sekuestrimi i pasurive të 
Muratajve, u bë në kuadër të luftës 
kundër krimit të organizuar dhe 
në zbatim të vendimit të Gjykatës 
së Shkallës së Parë për Krime të 
Rënda Tiranë. Kështu, autoritetet 
sekuestruan një vilë 3 katëshe në 
Prezë, Tiranë, me një sipërfaqe 
totale ndërtimi 300 m2, tokë truall 
me sipërfaqe 600.3 m2 e ndodhur 
afër Saukut, garazh me sipërfaqe 
23 m2, blerë në vitin 2016, aparta-
ment me sipërfaqe 100.5 m2, tokë 
truall, të gjitha në emër të Admir 
Muratajt. U sekuestrua gjithashtu 
një apartament banimi në Sarandë, i 
porositur në datë 05.07.2012 tek një 
shoqëri ndërtimi, kundrejt shumës 
90 000 euro, 9 automjete të llojeve 
të ndryshme, relativisht të shtrenjta, 
si dhe një apartament me sipërfaqe 
71 m2, në emër të bashkëshortes së 
Muratajt, Albana Alidhima. Policia 
tha se pasuritë e sekuestruara janë 

Gjykata e Matit ka dënuar me 
burgim të përjetshëm Kujtim 

Koxhën, i cili vrau në Fshatin Shëlli 
3 zyrtarë të Bashkisë së Matit. Në 
11 tetor 2018 Kujtim Koxha vrau 
3 persona në fshatin Shëlli. Nga 
të shtënat e automatikut mbetën të 
vdekur Erzen Aliaj, Mentor Hoxha 
dhe Hamit Buci. I gjithë sherri ndo-
dhi në lokalin e fshatit, për një rrugë 
të pashtruar. Koxha ishte ofenduar 
nga zyrtarët. Pas kësaj, ai ka ikur në 
banesë, nga ku u kthye me armë dhe 
kreu masakrën me 3 të vdekur e 1 të 
plagosur. Autori i masakrës së Matit 
Kujtim Koxha, pasi u konfliktua me 
punonjësit e Bashkisë, ka shkuar 
në banesë dhe ka marrë një armë 
tip automatik. Koxha ka qëlluar me 
armë zjarri në drejtim të personave 
që ishin në lokal për drekë, duke 

Humb jetën në plazh e 
moshuara 70-vjeçarja 

Një grua ka humbur jetën mëngjesin e kësaj të 
hëne në Vlorë. Burime zyrtare thanë se vikti-

ma është një 70-vjeçare me iniciale Sh.B. Gruaja 
humbi jetën rreth orës 08:40, në zonën bregde-
tare të quajtur “Plazhi i Vjetër”, pasi dyshohet se 
pësoi infarkt. “Grupi hetimor ka shkuar në vendin 
e ngjarjes dhe pas këqyrjes paraprake gjithashtu 
në prani të mjekut ligjor, dyshohet se Sh.B, ka 
pësuar infarkt kardiak sapo është futur në ujë, 
disa metra larg bregdetit”, thuhej në një njoftim 
të policisë së Vlorës. Autoritetet vijojnë punën për 
sqarimin e rrethanave të ngjarjes

Aksident në 
Shkodër-Velipojë, 
plagosen 2 persona 

Dy persona kanë mbetur të plagosur në një 
aksident që ndodhi pasditen e sotme në aksin 

Shkodër-Velipojë, në fshatin Trush. Dy mjete janë 
përplasur me njëra-tjetrën pasi një prej tyre sipas 
informacioneve të para të policisë ka hyrë në 
parakalim të gabuar me shpejtësi tej normave. 
Të plagosur kanë mbetur shtetasit Jetmir Bushi, 
42 vjeç dhe Arjan Lleshi, 23 vjeç, dy drejtuesit e 
makinave. Ata janë transportuar në spital nga 
ambulanca e Velipojës dhe mësohet se janë 
jashtë rrezikut për jetën. Policia vijon hetimet për 
zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Përleshje masive mes 
grupeve shqiptare 
dhe algjeriane

Një “luftë” e vërtetë shpërtheu natën e së en-
jtes më 13 qershor në vendin Meynard, në 

rrethin e Saint-Michel, në qendër të Bordosë. 
Dhuna ishte midis dy grupeve rivale të përbëra 
nga shtetas algjerianë dhe emigrantë shqiptarë, 
raportuan mediat lokale franceze. Të dy grupet 
u përleshën në mes të tarracave në qendër të 
Bordosë. Një gazetar, dëshmitar në vendngjarje, 
tha se grupet janë përleshur me shkopinj dhe 
sende të tjera ta forta. Sipas mediave francezë, 
në përleshje janë përfshirë shqiptarë e algjerianë, 
shumica ilgalë në Francë. Përleshjet e dhunshme 
pastaj vazhduan në Place Meynard. Anëtarët e të 
dy grupeve përdorën karrige dhe tavolina, duke 
shkaktuar dëme materiale të shumta. Siç rapor-
tuan mediat franceze, dhuna është e përhapur 
jashtëzakonisht, sidomos mes grupeve migratore 
Në lidhje me këto përleshje të bandave në qyte-
tin e Bordo, ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë 
Nicolas Florian, që ka dënuar dhunën e përdorur 
në qytetet franceze.

Këshillimi i Lartë i Prokurorisë 
ka kërkuar shtyrjen e afatit 

ligjor për verifikimin e plotësimit të 
kushteve nga kandidatet për Prokuror 
të Përgjithshëm. KLP kërkoi shtyrjen 
e afatit pasi kandidati Olsi Çela nuk 
i është nënshtuar akoma vettingut. 
Gent Ibrahimi: “Olsi Çela nuk iu 
është nënshtruar akoma vettingut. 
Sot jemi mbledhur për shtyrjen e 
afatit derisa Çela të kalojë procesin e 
vettingut. I kemi kërkuar KPK të për-

KLP kërkon shtyrjen e afatit për verifikimin e kandidatëve për kryeprokuror
shpejtojë proceduarat.” Kreu i KLP, 
Ibrahimi u shpreh se do pritet derisa 
të përfundojë vettingu për kandidatin 
Çela për vlerësimin e plotësimit të 
kritereve nga ana e kandidatëve. Pas 
paraqitjes së katër kandidaturave për 
Prokuror të Përgjithshëm, Këshilli 
i Lartë i Prokurorisë nisi procedu-
rat për përcaktimin e kritereve për 
secilin kandidat dhe se cili nga ata 
ka më shumë përparësi. KLP do të 
rendisë tre kandidatura dhe pritet që 

të rrëzohet një prej aplikuesve. Pas 
hapjes së garës nga KLP për këtë post 
që ka një mandat 7-vjeçar kandiduan 
tre prokurorë dhe një avokat, të cilët 
brenda një afati 45 ditor, tre prej tyre 
do t’i kalojnë parlamentit në bazë të 
një renditjeje. Kryeprokurori zgjidhet 
me 3/5 me një mandat 7 vjeçar, pa të 
drejtë riemërimi. Nëse Kuvendi nuk 
e zgjedh Prokurorin e Përgjithshëm 
brenda 30 ditëve, atëherë detyrën e 
merr kandidati i renditur i pari në listë.

Vendimi i gjykatës 

Kujtim Koxha dënohet me burgim të përjetshëm, vrau 3 punonjës bashkie në Mat 

vrarë 3 dhe plagosur njërin prej tyre. 
Ai u largua nga vendngjarja, por u 
kap më vonë nga policia. “Pas një 
orë ndjekje Policia kap e prangos 

autorin e ngjarjes. Si rezultat i një 
pune të mirë organizuar Policia e 
Matit në bashkëpunim me Strukturat 
e D.V.P. Dibër, si rezultat i ndjekjes 

kap dhe arreston autorin e dysh-
uar i cili qëlloi me armë drejt disa 
personave ku si pasojë mbeti i vrar 
një shtetas dhe u plagosen 3 të tjerë. 
Autori i dyshuar Kujtim Koxha, 
banues në Shëlli Mat, u kap rreth 
një orë larg vendngjarjes në një urë 
në Burgajet. Për kapjen e tij u vunë 
në ndjekje 40 forca policie”, njoftoi 
policia. “Dyshohet se autori është 
konfliktuar më parë me punonjësit 
e Bashkisë dhe më pas është larguar 
e ka marrë armën automatik dhe 
ka qelluar në drejtim të tyre, në një 
lokal. Në vendngjarje është sekues-
truar arma e zjarrit. Është ngritur një 
grup i posaçëm hetimi me ekspert 
të Policisë nga Drejtoria Vendore e 
Policisë Dibër, të cilët po hetojnë 
këtë ngjarje”, informuan ndër të tjera 
uniformat blu. Autori Kujtim Koxha, 

rreth orës 12:30 të mesditës së 11 te-
torit ka qenë në lokalin e fshatit, kur 
brenda ambientit kanë hyrë punon-
jësit e bashkisë për të ngrënë drekë. 
Koxha u ka kërkuar punonjësve të 
bashkisë që të shtrojnë rrugën deri afër 
shtëpisë së tij. Kjo ka sjellë debat mes 
tij dhe punonjësve të bashkisë dhe në 
një moment shoferi i kamionçinës, 
Erzen Aliaj ka debatuar jashtë lokalit 
me Kujtim Koxhën dhe e ka qëlluar 
me shuplakë. Aliaj mësohet se ka 
qenë në gjendje të dehur. Më pas 
autori ka shkuar në banesë, ka marrë 
armën automatik dhe është kthyer 
në lokal duke qëlluar punonjësit e 
bashkisë që po konsumonin drekë. 
Policia arrestoi 51 vjeçarin Koxha 
rreth një orë larg vendngjarjes, në një 
urë në Burgajet. Për kapjen e tij u vunë 
në ndjekje 40 forca policie.

Detaje të reja

Sekuestrohen 1.5 milion euro pasuri 
të Admir Murataj dhe familjarëve

lënë në administrim të Agjencisë së 
Administrimit të Pasurive të Sekues-
truara dhe të Konfiskuara. Ndër-
kohë vijon puna për identifikimin e 
pasurive dhe aseteve të tjera që kanë 
këta persona, por që nuk i kanë të 
regjistruar në emër të tyre. Admir 
Murataj mbeti i vrarë më 9 Prill pas 
shkëmbimit të zjarrit me policinë, 
pasi grupi i tij grabiti 6.5 milionë 
euro në pistën e Rinasit. Për këtë ng-
jarje janë arrestuar 7 persona. Admir 

Murataj ka qenë një prej drejtuesve 
kryesorë të nje grupi grabitesisht ne 
shtetin grek. Ai u arrestua në janar 
të 2013 në Greqi, i akuzuar për disa 
grabitje në banesa, banka dhe autom-
jete por qëndroi në burg vetëm për 2 
muaj. Emri i Admir Murataj u dëgjua 
për herë të parë në Shqipëri në vitin 
2013 kur së bashku me 11 shqiptarë 
të tjerë kryen arratisjen e bujshme 
nga burgu i Trikallës. Me 23 mars një 
grup i armatosur nga jashtë burgut, 

sulmuan me armë zjarri rojet duke 
lënë të plagosur edhe dy prej tyre 
dhe bënë të mundur arratisjen. Admir 
Murataj ka pasur mbi 10 identitete 
por identiteti i tij i vërtetë është 
Admir Nikaj. Ishte nga Tropoja, por 
familja e tij jeton në Fushë-Prezë të 
Tiranës në një shtëpi luksoze dhe të 
pajisur me kamera sigurie. Admir 
Murataj njihej më herët nga policia, 
pavarësisht se aktiviteti i tij nuk ka 
qenë në Shqipëri.
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Shëndet&Estetikë

Shpallje Ankandi III, per pasurine Ambjent Tregtar, me sip.47.5 m²,me 
adresë Plazh 13, kati perdhe, ne pronesi te Shkelqim Qamo, Zona Kadas-
trale: 8518, Numri i Pasurisë: 39/184-N2, në vlerën 54,720 Euro. Ankadi 
perfundon me datë 26.06.2019 .
Vendi ku do te zhvillohet ankandi i shitjes se sendit eshte salla e 
mbledhjeve pranë Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR 
Group”sh.p.k, e cila gjendet ne adresen: 

BULEVARDI “GJERGJ FISHTA”, KULLA 5, KATI 11, NUMËR.54 – TIRANË

Lloji i prones: Apartament, me sip.132.7 m². Vendi i ndodhjes: Rr. “Mihal Grameno”, Tiranë.
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, Zona Kadastrale: 
8150, Numri i Pasurise: 7/238+1-29, Volumi 33, Faqe 150, Indeksi i Hartës: TR; P-13
Ne vleren e 95.544 (nentedhjete e pese mije e peseqind e dyzete e kater) EURO
Vendi ku do të zhvillohet ankandi i shitjes së sendeve është salla e mbledhjeve e Shoqerise se 
Permbarimit “TDR GROUP” sh.p.k. e cila gjendet në adresën: BULEVARDI “GJERGJ FISHTA” KULLA 
NR. 5, KATI I 11-TË, NR.54 TIRANË. Ankandi për shitjen e sendit të paluajtshëm shpallet sot dhe do 
të qëndrojë i publikuar deri më datë 28.06.2019.

Dihet se kockat tona janë 
ato që ruajnë disa organe 
të trupit tonë (zemrën, 
trurin) etj. Realizojnë 

lëvizjen, depozitojnë mineralet dhe 
mbajnë në vetvete të ashtuqua-
jturën palcën e kockës, vendi ku 
prodhohen qelizat e gjakut. Kockat 
janë të përbëra nga mineralet si: 
fosfori, kalciumi, magneziumi. 
Ekzistojnë dy lloje të qelizave, ato 
që e formojnë kockën dhe ato që 
e tretin kockën. Deri në moshën 
25 vjeçare, dominante janë qelizat 
që e formojnë kockën, ndërsa më 
vonë, ato që shkatërrojnë kockën. 
Ky lloj shkatërrimi, pakëson sasinë 
e mineralit dhe kjo sjellë thyerjen e 
kockës. Kjo gjendje, ku sasia e min-
eralit pakësohet, quhet Osteoporozë. 
Ajo është një sëmundje e kock-
ave gjatë së cilës densiteti kockor 
reduktohet në mënyrë graduale. 
Gjatë osteoporozës kockat bëhen 
më poroze me kalimin e kohës, 
gjë e cila rrit riskun për fraktura të 
tyre, invalidizime dhe deformime. 
Kjo sëmundje ndodh në mënyrë të 
heshtur e progresive dhe shpesh nuk 
ka simptoma deri në momentin kur 
ndodh fraktura e parë. Osteoporoza 
prek të dyja gjinitë por më e shpe-
shtë është te gratë. Për shumicën 
e grave rritja e humbjes së masës 
kockore fillon pas menopauzës, kur 
nivelet e estrogjenit bien ndjeshëm.

Simptomat
Shfaqja e simptomave që shoqëro-

jnë sëmundjet reumatizmale ndrysho-
jnë ndërmjet pacientëve. Megjithatë 
ndër simptomat kryesore që flet për 
praninë e shqetësimeve reumatizmale 
pohohet të jetë ënjtja dhe deformimi 
i kyçeve, si pasojë e avancimit të 
sëmundjes. Kështu, sa herë që prekni 
nyjet e vëreni ënjtjen dhe dhimbjen 
rreth tyre, të shkaktuar kryesisht 
nga prania e artirit reumatik. “Tek 
disa dhimbjet vijnë dhe ikin, tek 
disa dhimbja është e vazhdueshme 
dhe mund të rritet me avancimin e 
sëmundjes. Në të tilla raste gjithashtu 
krijohen disa simptoma të ngjashme 
me simptomat e gripit. Ndodh që i 
sëmuri të ndjehet i dobët, ka pak tem-
peraturë, s’ka oreks. Gjatë kësaj kohe 

Nishanet e shumta në trup. 
Kontrollet që duhet të bëhen 

Vizita e kontrollit të nishaneve është hapi i parë në diagnozën e hershme të melanomave 
dhe kancereve të tjerë të lëkurës dhe duhet të bëhet çdo vit nga të gjithë të rriturit. Është e 

këshillueshme një kontroll në vit. Veçanërisht nëse keni lëkurë të qartë ose keni pasur të prekur 
me kancer të lëkurës në familjen tuaj. 

Karakteristikat e vizitës
Evolucioni digjital i vizitës quhet videodermatoskopi digjital ose harta e dëborës. Ne fillo-

jmë me marrjen e imazheve makroskopike të zonave të tëra të trupit që na lejojnë të “mapo-
jmë” pozicionin e moleve dhe, më pas, marrim imazhe të ngushta të moleve që meritojnë një 
kontroll me kalimin e kohës. Nga krahasimi i imazheve dermatoskopike të marra në vizitat 
e mëpasshme, është e mundur të vlerësohen ndryshimet në karakteristikat specifike të nis-
haneve, të cilat syri i vëmendshëm i dermatologut e di se si t’i identifikojë dhe vlerësojë.

Kategoritë “në rrezik”
Megjithëse dikush mund t’i nënshtrohet këtij shqyrtimi, ka disa kategori njerëzish që janë 

veçanërisht më të rrezikuar nga popullata e përgjithshme nga zhvillimi i melanomës. Para së 
gjithash, ky është një mjet i dobishëm për ata që kanë një histori të kaluar të melanomës dhe 
duhet të monitorohen me vëmendje më të madhe gjatë pesë viteve pas diagnozës. Edhe ata 
që kanë një të afërm të shkallës së parë me një diagnozë të melanomës, janë një kandidat 
optimal për këtë lloj vizite, sepse ata kanë një rrezik pak të shtuar për zhvillimin e tumorit të 
njëjtë. Subjektet me fototipa të qarta (fototipi I ose II), ose me flokë të kuq ose të bardhë dhe 
lëkurë diafano duhet të përfitojnë nga hartimi i moleve, sepse ato janë më të ndjeshme ndaj 
dëmtimit të diellit, veçanërisht nëse raportojnë një histori të djegieve të shpeshta të diellit . 
Për më tepër, rekomandohet videodermatoscopy për ata që kanë nishane të shumta (mbi një-
qind), sepse pa të do të ishte e vështirë, në të vërtetë e pamundur, të gjente ndonjë ndryshim 
në mënyra të tjera. Njerëz të tjerë për të cilët rekomandohet ky studim janë veçanërisht ata 
që vuajnë nga sindromi Dysplastik: këto janë individë që kanë tendencë të zhvillojnë nishane 
“atipike”. Së fundi, kontrolli është i këshillueshëm për ata që, për arsye profesionale dhe jopro-
fesionale, i ekspozohen diellit për periudha të gjata.

Simptomat e dehidratimit 
në këto ditë të nxehta

Të qëndroni të hidratuar është thelbësore për shëndetin, por Universiteti i Floridës thotë se 
tre të katërtat e njerëzve nuk pinë ujë mjaftueshëm. Dehidrimi shkaktohet kur trupat tanë 

humbin më shumë lëngje sesa marrim. ËebMD shpjegon se ne natyrisht humbim lëngje çdo 
ditë nga çdo gjë, nga avujt e ujit në frymën tonë, deri te urina dhe djersa. Problemi është, se 
mos marrja e ujit të mjaftueshëm mund të shkaktojë simptoma serioze. Për këtë arsye, është 
e rëndësishme të kuptoni shenjat e dehidrimit, madje edhe në formën e saj më të butë, në 
mënyrë që të mbani trupin tuaj – që është 60 për qind e ujit – të funksionojë siç duhet. Një 
nga mënyrat më të mira për të treguar nëse jeni i dehidruar është të shikoni ngjyrën e urinës. 
Nëse është diçka më e errët se një ngjyrë e zbehtë kashte, ju nuk po pini mjaftueshëm lëngje.

Simptoma të tjera përfshijnë:
• hundë dhe gojë të thatë
• lodhje
• mungesa e përqendrimit
• të vjellja
• dhimbje koke
• kapsllëk
• infeksione të traktit urinar

Sëmundjet e kockave. 
Nga reumatizma, 
osteoporoza e deri tek 
artroza, ja si ti kurojmë

mund të humbë peshë dhe të bëhet 
anemik. Me radhë simptomat e artritit 
reumatik përfshijnë edhe komplika-
cione që prekin gishtat. Në çdo pesë 
pacientë një prej tyre ka disa kokrra 
nën lëkurë tek bërrylat ose në pjesë të 
tjera të trupit”, bëjnë të ditur reuma-
tologët rreth simptomave të dukshme 
të këtyre sëmundje. Nëse një bërryl 
është i prekur ka shumë mundësi që 
edhe bërryli tjetër të preket nga dhim-
bjet reumatizmale. Përgjithësisht kjo 
sëmundje prek kyçet e lëvizshme, si 
gjunjët dhe bërrylat, por shfaqet edhe 
në kyçet e dorës, këmbë, nofulla, 
qafën, belin, shpatullat, e në raste të 
rralla fundin e kurrizit.

Faktorët që ndikojnë
Sikundër e theksuam edhe pak 

më lart në pjesën dërrmuese të 
rasteve prania e komplikacioneve 
reumatizmale shoqërohet me shenja 
të dukshme, të cilat orientojnë jo 
vetëm pacientin, por edhe mjekun në 
lidhje me trajtimin e duhur që duhet 
ndjekur. Një ndër kushtet që e bën 
këtë sëmundje shumë të përhapur në 
vendin tonë është klima dhe faktorët 
ambientalë të vendbanimit. Klima e 
ftohtë me temperatura shumë të ulëta 
është një tjetër shkak që e rëndon edhe 
më shumë këtë sëmundje. Mbipesha 
është një tjetër faktor që e rëndon edhe 
më shumë gjendjen, po ashtu edhe 
shumë sëmundje të tjera. Faktorët hor-
monalë mund të ndikojnë në të. Sipas 
ndarjes së bërë nga mjekët shkaqet e 
shfaqjes mund të jenë të përgjithshme 
dhe lokale. Kështu, në shkaqet lokale 
mjekët listojnë faktorë të tillë që sa 
herë që sforcohet një nyje, duhet të 
mendohet për rrezikun e dëmtimit 
të saj, problem ky që shfaqet krye-
sisht në rastet kur ushtrohet aktivitet 
sportiv, si dhe nga mikrotraumat. Ky 
problem mund të bëhet edhe më i 
dukshëm në rastet kur kemi të bëjmë 
me anomali të lindura, e cila mund të 
ndikojë në mënyrë të dukshme mbi 
rastet e paraqitura me artrozë. Ndër 
shkaqet e përgjithshme specialistët 
përmendin moshën, e cila përbën një 
faktor etiologjik, ku artroza sa vjen 
e theksohet. Gjithashtu edhe faktori 
gjenetik ndikon në shfaqjen e këtyre 
sëmundjeve.

Gratë janë më të rrezikuara
Ndonëse nga sëmundjet reuma-

tizmale preken masivisht të dyja 
gjinitë, më të shpeshta shfaqen 
tek femrat. Autoritet shëndetësore 
bëjnë me dije se më e shpeshtë 
kjo sëmundje shfaqet pikërisht 
tek kjo kategori (dyfish më e lartë 
se tek burrat), e kjo për shkak të 
faktit se kockat janë më të holla, të 
cilat rëndohen edhe më shumë nga 
ndërveprimi i një sërë faktorëve. 
Mjekët reumatologë tregojnë se ar-
triti reumatik mund të shfaqet në të 
gjitha moshat, por mosha mesatare 
tek ata që sëmuren më shpesh është 
50-55 vjeç.

Diagnostikimi i sëmundjes
Përmes testeve të shumta labora-

torike përcaktohet edhe trajtimi që 
pacienti duhet të ndjekë. Ka raste në 
të cilat sëmundja mund të mbahet 
nën kontroll përmes mbajtjes së 
një diete të kujdesshme, si dhe 
ushtrimeve fizike. Ndërsa në rastet 
më të rënduara veprohet edhe me 
dhënien e medikamenteve, përdori-
mi i të cilave ndryshon nga pacienti 
në pacient, për shkak të veçorive 
individuale që manifeston secili prej 
tyre gjatë vizitës së zhvilluar tek 
mjeku specialist. Edhe këtu vlen për 
t’u nënvizuar fakti që nuk duhet të 
mbështetemi vetëm tek opinioni i 
farmacistëve për të qetësuar dhimb-
jet reumatizmale, pasi në këtë formë 
mund të rëndojmë edhe më shumë 
gjendjen shëndetësore.

Reumatizma
Sëmundjet reumatizmale janë 

ndër shqetësimet më të shpeshta 
të shëndetit edhe në popullatën 
shqiptare, që prekin kryesisht 
moshat e rritura, por nuk mungon 
përhapja e tyre edhe tek më të 
rinjtë. Sikundër ndodh me shumë 
sëmundje të tjera, trajtimi i hershëm 
i simptomave reumatizmale luan 
një rol të rëndësishëm në kontrol-
limin dhe shmangien e dhimbjeve 
të gjymtyrëve e deformimit të 
kockave. Këto komplikacione 
favorizohen nga fakti i shfaqjes së 
simptomave të dukshme që në stadet 
më të hershme. Reumatologët bëjnë 
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Përdorimi i antibiotikëve 
rrezikon sulm në zemër me 35%

Ekspertët besojnë se përdorimi afatgjatë i drogës fshin bakteret e shëndetshme në zorrë – 
duke krijuar një çekuilibër që rrit inflamacionin, ngushton enët e gjakut dhe përfundon duke 

dëmtuar zemrën. Ata mendojnë se kjo krijon një efekt kumulativ, kështu që sa më shpesh një 
grua përdor antibiotikë gjatë jetës së saj, aq më e madhe është rreziku eventual. Hulumtuesit, 
që gjurmuan 36,500 gra në SHBA, zbuluan se 60 vjeçarët që përdorin antibiotikë për më shumë 
se dy muaj kanë 32 për qind më shumë gjasa për të zhvilluar sëmundje të zemrës në tetë vitet 
e ardhshme. Për ato të moshës 40-59, ka pasur një rritje prej 28 për qind. Për gratë më të reja 
të moshës nën 40 vjeç, nuk kishte efekt të dallueshëm. Hulumtuesi Dr. Yoriko Heianza, nga 
Universiteti Tulane në Neë Orleans, tha: “Duke hetuar kohëzgjatjen e përdorimit të antibiotikut 
në faza të ndryshme të moshës madhore ne kemi gjetur një lidhje mes përdorimit afatgjatë 
në moshën e mesme dhe të mëvonshme dhe një rritje të rrezikut të goditjes dhe sëmundje të 
zemrës gjatë tetë viteve të ardhshme. Për çdo 1.000 gra që marrin antibiotikë për të paktën dy 
muaj, vetëm gjashtë do të kishin gjasa të përjetonin dëmtime në zemrat apo arteriet e tyre, 
thanë ata. Antibiotikët janë të dizajnuara për të vrarë bakteret e rrezikshme që shkaktojnë së-
mundje dhe infeksione. Por në këtë proces ata gjithashtu shkatërrojnë bakteret e dobishme, 
duke ndryshuar ekuilibrin e ekosistemit të zorrëve dhe duke rritur rrezikun e viruseve, insek-
teve të dëmshme dhe organizmave kërpudhave infektive… Profesori tjetër – Lu Qi, një ek-
spert i të ushqyerit në Shkollën e Harvardit të Shëndetit Publik, tha: “Përdorimi i antibiotikëve 
është faktori më kritik në ndryshimin e ekuilibrit të mikroorganizmave në zorrë. “Studimet e 
mëparshme kanë treguar një lidhje midis ndryshimeve në mjedisin mikrobiotik të zorrëve dhe 
inflamacionit dhe ngushtimit të enëve të gjakut, goditjes dhe sëmundjeve të zemrës”. Studimi 
është hetimi më i madh afatgjatë i lidhjes ndërmjet përdorimit të antibiotikut dhe sëmundjeve 
të zemrës të kryera ndonjëherë. Arsyet më të zakonshme për gratë që marrin antibiotikë ishin 
infeksionet e mushkërive, infeksionet e traktit urinar dhe problemet e dhëmbëve. Profesori 
shtoi: ‘Studimi ynë sugjeron që antibiotikët duhet të përdoren vetëm kur ato janë absolutisht 
të nevojshme. “Duke marrë parasysh efektet e padëshirueshme potencialisht kumulative, koha 
më e shkurtër e përdorimit të antibiotikut është më e mirë.” NHS është duke u përpjekur me 
dëshpërim për të zvogëluar përdorimin e antibiotikut në një përpjekje për të shmangur krizën. 
Kjo është për shkak se përdorimi i tepërt i antibiotikëve shkakton evolucionin e baktereve të 
dëmshme për t’i rezistuar trajtimit. Sa më shumë antibiotikë përdoren, bakteret më të fortë 
bëhen – dhe klasa e re e antibiotikëve nuk ka dalë në shitje që nga vitet 1980.

Mishi i kuq rrit rrezikun 
për vdekje të hershme 
Duke e rritur konsumimin e mishit të kuq ju jeni duke rritur rrezikun për vdekje të hershme, 

shkruan News Harvard. Njerëzit, të cilët kanë rritur konsumimin e mishit gjatë 8 viteve të 
fundit janë më të rrezikuar për vdekje, në krahasim me njerëzit të cilën nuk konsumojnë shumë 
mish të kuq. Kjo sipas një studimi të fundit të bërë nga Harvard SChan School of Public Health. 
Sipas këtij studimi, ulja e konsumimit të mishit të kuq, përkatësisht rritja e konsumimit të ush-
qimit të shëndetshëm është i lidhur me shanse më të vogla të vdekjes. Konsumimi i tepërt 
i mishit të kuq shkakton sëmundje siç janë: diabeti, sëmundje kardiovaskulare, disa lloje të 
kancerit si dhe vdekjen e hershme. Studimi i bërë nga këta hulumtues nga Universiteti i Harvar-
ditështë një nga studimet më të gjata të bëra mbi përcaktimin e pasojave që mishi i kuq ka për 
shëndetin e njeriut. Për të realizuar këtë hulumtim, studiuesit përdorën informacione të 53.553 
grave të një studimi të mëhershëm që është bërë, si dhe të 27.916 meshkujve nga studimi 
Health Professionals Folloë Up Study. Të gjithë prej këtyre pjesëmarrësve ishin pa ndonjë 
sëmundje kardiovaskulare. Ata vëzhguan këta pjesëmarrës duke dashur të shohin ndikimet 
e mishit të kuq që nga viti 1986 deri në vitin 1994 nëse rritja e konsumimit të mishit kishte 
shkaktuar ndonjë vdekje gjatë viteve 1994 dhe 2002. Gjatë këtij studimi u vërejt se personat e 
vëzhguar të cilët kishin rritur konsumimin e mishit të kuq gjatë periudhës se 8 viteve të fundit 
ishin 13% më të rrezikuar për vdekje të hershme, se ata që nuk kishin konsumuar mish të kuq 
në sasi të mëdha. Sipas hulumtuesve, kjo lidhshmëri në mes të vdekjes dhe mishit të kuq është 
për shkak se mishi ka disa komponentë shumë të dëmshëm për organizmin duke filluar nga 
yndyra, kolesteroli si dhe komponentët e tjerë artificial. Ky hulumtim i bërë së fundmi, edhe një 
herë dëshmon efektet negative që ka mishi i kuq për shëndetin e njeriut. 

me dije se këto sëmundje mbar-
tin një kosto të madhe, e cila nuk 
rëndon vetëm individin, por gjithë 
shoqërinë. Kjo pasi mostrajtimi, 
përveç dhimbjeve që shkakton tek 
pacienti, shton edhe mungesat në 
punë si rrjedhojë e paaftësisë për 
të kryer aktivitetet e përditshme. 
Sëmundjet reumatizmale renditen 
si shkaku i dytë pas sëmundjeve të 
qarkullimit të gjakut, që ndikojnë 
në rritjen e paaftësie për punë. Kjo 
sëmundje bëhet më e shpeshtë tek 
moshat e treta, ku mbi 50 për qind e 
tyre vuajnë nga format më të ndrys-
hme të reumatizmës. Kategoria më e 
rriskuar mbeten femrat. Në vijim të 
shkrimit do të gjeni në formë më të 
detajuar se cilat janë komplikacionet 
më të shpeshta që shfaqen, si dhe 
çfarë këshillash rekomandohen nga 
mjekët në mënyrë që këto sëmundje 
të mbahen sa më larg.

Llojet më të shpeshta të 
komplikacioneve reumatizmale

Reumatizma është një gjendje e 
rënduar shëndetësore, e cila mani-
festohet në kyçet e gjymtyrëve, në 
muskuj ose në pjese të tjera të trupit. 
Prania e reumatizmës shoqërohet me 
dhimbje të forta, të therura dhe ënjtje 
të kyçeve. Reumatizma cilësohet si 
një ndër sëmundjet më të shpeshta të 
moshës së rritur, ndërkohë që kushtet 
klimaterike dhe vendbanimi ndikojnë 
në shfaqjen e saj. Reumatizma mund 
të shfaqet në forma të ndryshme, ku 
ndër më të shpeshtat pohohet të jenë 
artrozat, osteoporoza, dhimbjet e 
belit, si dhe një tjetër formë e rënduar 
siç është artriti reumatoid. Sa më 
herët të zbulohet prezenca e tyre, aq 
më efikas dhe më pak i dhimbshëm 
është trajtimi dhe mbajtja nën kon-
troll e komplikacioneve.

Si të lehtësojmë dhimbjet 
e kyçeve dhe gjymtyrëve?

Sëmundjet reumatizmale 
përveçse po shtohen, tashmë po 
prekin edhe moshat e reja. Mjekët 
reumatologë thonë se gjithçka 
lidhet me mënyrën e jetesës dhe 

të kequshqyerjes. Në këto ditë që 
karakterizohen nga një mot tejet i 
paqëndrueshëm, me vranësira, reshje 
shiu dhe temperatura të luhatshme, 
janë shtuar vizitat e pacientëve që 
vuajnë nga sëmundjet reumatizmale. 
Mjekët reumatologë shpjegojnë 
se në rastet e spondiliartrozës apo 
sëmundjeve të tjera, të lehta reuma-
tizmale, një aspirinë 500 mg dhe jo 
më shumë lehtëson dhimbjen. Por, 
nga ana tjetër, ata duhet të paraqiten 
edhe te mjeku i familjes. Vetëm në 
raste të komplikuara pacienti duhet 
të paraqitet edhe te reumatologu. 
Një këshillë që theksohet edhe për 
sëmundjet reumatizmale, sikurse 
edhe për të tjerat, është përzgjedhja 
dhe disiplinimi i ushqyerjes si dhe 
aktiviteti fizik i vazhdueshëm.

Artriti reumatik
Artriti reumatik njihet si një 

ndër shqetësimet më të shpeshta 
që shkaktohet si pasojë e inflama-
cioneve (apo siç njihen ndryshe në 
gjuhën popullore fryrje dhe ënjtje 
e artikulacioneve në gjymtyrë). 
Në përgjithësi simptomat e kësaj 
sëmundje konstatohen që në orët e 
para të mëngjesit kur pacienti zgjo-
het nga gjumi. Në rastet kur vuan 
nga artriti reumatoid, pacienti e ka 
shumë të vështirë lëvizjen e gjym-
tyrëve, e cila mund të vazhdojë edhe 
për më shumë se sa një orë. Por, për 
të konfirmuar praninë e artritit reu-
matik është mirë që të kërkoni ndi-
hmën e mjekut, i cili përmes testeve 
përkatëse mund të faktojë praninë e 
kësaj sëmundje. Kjo me qëllim që të 
shmangen rastet në të cilat dhimbja 
e kyçeve dhe gjymtyrëve të ketë ard-
hur nga shkaqe të tjera. Për të vërtet-
uar këtë gjë, mjeku krahas analizave 
ju kërkon që të ndiqni edhe teste të 
tjera laboratorike, të cilat mund të 
japin një përfundim më të detajuar 
rreth simptomave të sëmundjes.

Stadet e qeta dhe të 
rënduara të artritit reumatik

Për pjesën dërrmuese të pa-
cientëve që vuajnë nga artriti reuma-

tik sëmundja mund të zhvillohet me 
faza të caktuara. Çka do të thotë se 
pacienti mund të përjetojë raste në 
të cilat sëmundja është më agresive, 
teksa herë-herë shfaqet edhe më e 
qetë dhe pa shqetësime të rënduara. 
Në rastet kur sëmundja është më ak-
tive pacienti është shumë i lodhur, ka 
probleme me lëvizjen e kyçeve dhe 
çon në mpirje në kyçe, sidomos kur 
njeriu çohet në mëngjes apo ka qën-
druar në vend për një kohë të gjatë.

Artroza
Një tjetër formë me të cilën mund 

të shfaqen sëmundjet reumatizmale 
janë edhe artrozat. Këto të fundit 
janë ndër format e shpeshta që prekin 
artikulacionet e gjymtyrëve (kyçet) 
dhe shkaktohen nga ngrënia e indit 
kockor që shërben për lidhjen e dy 
kockave, kryesisht ato mes gjym-
tyrëve. Humbja e këtij indi bën 
që kockat të afrohen gjithnjë e më 
shumë me njëra-tjetrën, duke çuar 
në deformimin e tyre, si rrjedhojë e 
fërkimit të krijuar mes kockave. Më e 
shpeshtë kjo sëmundje është tek mos-
hat e rritura, megjithatë ka raste që 
mund të japë shenja të dukshme edhe 
tek pacientë të moshës 20 vjeçare.

Ngadalësimi i humbjes 
së lëndës kockore

Meqenëse kalciumi dhe vitamina 
D mund të ngadalësojnë humbjen 
e lëndës kockore, shpesh doktorët 
këshillojnë marrjen e tabletave të 
kalciumit me vitamine D. Shpesh-
herë këshillohet edhe estrogjeni. 
Ky është një hormon që ndihmon 
gjithashtu në ngadalësimin e humb-
jes kockore. Kërkimet shkencore 
janë të përqendruara në kombinimet 
e këtyre preparateve të mësipërme 
plus fluor në shpresën e gjetjes së 
një mënyre për të ndaluar humbjen 
kockore. Në masat parandaluese 
përfshihen marrja e ushqimeve të 
pasura në kalcium, mënjanimi i 
proteinave të tepruara dhe ushtrimet 
e rregullta fizike të cilat stresojnë në 
mënyrë të moderuar shtyllën kurri-
zore dhe kockat e gjata të trupit.
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1-Fillojnë ritmikisht.
3-Libohova e parë.. e këngës.
5-Inicialet e Ford, aktor.
7-Varet pa zë.
10-Një pjesëz parandaluese.
12-Bond, i Ian Fleming.
14-Janë tek në rebus.
17-Eshtë anëtarësim në parti.
20-Qeb fabulist i famshëm.
22-Eshtë kurë me rreze dielli.
24-Kandisur pa nisur.
26-Një enë.
27-Nuk dinë të shkruajnë.

28-Në krye të tradhtarëve.
29-Nolde piktor.
31-Kështu është rritja pak e ngapak.
32-Gjysmë bredhi.
33-Shkroi “Misteret e Parisit”.
34-Një avion me... qira.
36-Me break në tenis.
37-Një treshe në... këngë.
39-Eshtë trup qiellor.
41-Rugë... franceze.
43-Diftong poetik.
44-Skuadër greke.
45-Inicialet e Kokoschka-s.
47-Qyteti ku u vra John Kennedy.

48-Uzinë Elektromekanike.
49-King Cole i muzikës. 
51-Doktori në bluzën e bardhë.
52-Mund të jetë një bojë.
53-Ekstremet e ndeshjes.
54-Shkruhet për t’u dërguar me... 
kursim.
57-Shkroi Korbi (inic).
59-Futet pa kufij.
60-De Balboa, lundërtar i famshëm.
62-Gjika e Dora D’Istria-s.
63-Një grindje.
65-Mund të jetë transporti.
67-Bie me... ballë.

HORIZONTALE
1. Një ushtar i partisë
  -Carvalho i Vázquez Montalbán
  -Janë vajza... djali
2. Është botues  -Mund të bëhen cash
  -Një e drejtë... që shkelet nga pirati
3. Janë pika në kushtetutë
  -Shtrihet pafund brigjeve të Orinokos
  -Ishin shlolla.. të rregullta
4. Kështu fillon  ndeshja
  -Tri të parat në olimpiadë
  -Bette ajo e Balzac

  -Fillojnë panikun
5. Shteti i francezëve 
  -Mund të jenë TT
  -Fillojnë argumentin
6. Në fillim të vitit  -Të fundit fare
  -Një mënyrë foljeje
  -Të parat në orkestër
  -Zanore për ironi
7. Elia Kazan  -Mbetet në fund
  -Qërohen për t’u skuqur të tilla
  -Bëhet fisnik me një fik
 -Seksione Rurale Korçë

8. Krejt pa kufij  -Janë të hutuar
  -Kapet me fishkëllimë ai muzikor
  -Fillojnë betejën.
9. Guinness, që qe aktor
  -Teket në lende.  -Shkroi Teogonia
10. Qe një guru Sikh
  -Janë tipa... tipografikë
11. Nuk i bëjnë dot frikacakët
  -Janë vajzat në letra
  -Një pjesë e aerodinamikës
  -Shahu i fundit
12. SHBA në SHBA

  -Besa që qe aktore
  -Lake që qe kampion i ringut.
  -Pinci i Dy herë mat

VERTIKALE
1. G-... njerëzit e FBI
  -Rupert aktor
2. Janë gëjrat krejtëisht të ngjashmë
  -Fillojnë rubrikën
3. Blair e The Exorcist.
  -Joplin që qe këngëtare
4. Vitet pa kufij
  -… mosketierët e Dumas
  -Dalai i Tibetit
5. Qe komik i njohur italian
  -Është e shprehura me gojë
6. Mbyllin një sirtar
  -Fillojnë lakimin  -Është thëllim
7. Lak Kairon
  -Degë Prodhimi Rajonale
  -U shkrua nga Kipling
8. Buck që shkroi Toka e mirë
  -Fillojnë takimin
9. Shteti me Islamabad
  -Inicialet e Morricone-s

Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 47 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

10. Janë lule
11. Shtrohen me bankete
12. I kanë gurët me... masë
  -Një pjesë e kulturës
13. Në fund të pritjes
  -Pak elokuencë
  -Hidhen në ecje të tilla
 14. Fillojnë pastaj
  -...Novarum në një enciklikë të famshme
  -Memoria në computer
15. Tregojnë racë... kombi
  -Organizma Humanitare Autonome
16. Është X ajo e sulmit
  -Janë shkopa për karambol
17. Vrapojnë për 42 km
18. Zhurma e atij që… bie
  -Është bregu i Himarës
19. Fitohet nga çiklisti
  -Banka e Vatikanit
20. Film i Andrej Tarkovsky-t
  -Moore aktore
21. Gjysma e arenës
  -Një stacion si Mir
22. Kështu janë përpjekjet kolosale
  -Qendër ditore

68-Shkruhet TNT.
69-Negri, që qe poete italiane.

VERTIKALE
1-Një pjesë e e rezultatit.
2-Mbahen me polifoni.
3-U kompozua nga Mascagni.
4-Janë edhe ato të cirkut
6-Kështu është një gabim i pari-
parueshëm.
7-Kështu blihej dikur më kredi në 
dyqan.
8-Janë pesë të tillë olimpikë.
9-Janë lloje sendesh.
10-Martini që qe këngëtare italiane.
11-Eshtë impianti hi-fi.
12-LaMotta, ish-kampion i ringut.
13-Një ndërmjetës me botën e 
përtejme.
15-Film i Ridley Scott.
16-Mund të jetë një... cutter.
18-Kanë borxhe.
19. Një legjendë.
21-Janë ngastra.

22-Rex, që qe aktor.
23-Organizma Fetare Autonome.
25-Tre në Amsterdam.
28-Tre çupa në poker.
30-Një United në futbollin anglez.
31-Fitohen nga të parët.
32-Eshtë e madhe me United King-
dom.
35-Një detaj.
37-Janë binarë.
38-Një emër i Mussorgskijt.
40-Kërcehet nga tahitianët.
42-Fillojnë emisionin.
44-Pacienti… i Anthony Minghel-
la-s.
46. Janë edhe për të fluturuar të tilla.
50-Fillojnë mirë.
55-Ente Ekonomiko-Juridike.
56-Fillojnë matanë.
58-Një pjesë e perëndimit.
61-Kush ka... ka inat.
64-Inicialet e Mitchum.
65-Fundi i një filmi.
65-Derisa mbarojnë.


