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Në fushën e botimeve është autor i tekstit “Vendlindja ime” dhe 
bashkautor në manualin “A balanced participation of women and men 

indecision-making”, sikurse edhe i mjaft artikujve në shtypin shqiptar.
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Libri është testamenti shpirtëror që një 
brez i lë një tjetri, këshillat e një zemre të re. E 
tërë jeta e njerëzimit është e shprehur në libra; 
fiset, njerëzit dhe shtetet janë zhdukur, por 
libri ka mbetur. Ai është program i së ardhmes. 
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PARATHENIE 
 

           Të bindur për misionin e nisur që prej 6-7 vjetësh, dy vëlli-
meve të para të serialit “TIRANA-PERSONALITETE", i shtohet edhe 
i treti i tij, “Intelektualë të hershëm”. Ai lidhet me shkollimin e 
lartë, me atë sferë të rëndësishme për jetën e çdo populli. 
 

Vlerësimi për dije e kulturë, si dhe dëshira për to, ka qenë e 
përhershme për popullin tonë. Gjatë rilindjes, atëherë kur Porta e 
lartë nuk lejonte shkollimin shqip, lëvizja për shkollën dhe për kul-
turën kombëtare mori karakter të theksuar politik. Vetë Lidhja 
Shqiptare e Prizrenit, i pari organizim që synonte programin e rilin-
djes, kishte hartuar edhe politikën arsimore. Në të kundërt; Turqia, 
që bënte gjithçka për të penguar çdo përparim, pas shtypjes së 
kryengritjes së vitit 1881, iu sul edhe arsimit në gjuhën shqipe; 
kur, nga ana tjetër, veç shkollave turke, ajo lejonte ato greke, ser-
be e bullgare, të hapura nga shtetet fqinje. E, në këto rrethana, 
ishte krejt e natyrshme që, krahas ngritjes së vazhdueshme të 
Lëvizjes Kombëtare, të zgjeroheshin e të forcoheshin edhe kërke-
sat për shkollën shqipe dhe për përdorimin e shkronjave latine. 

Natyrshëm, këto përpjekje kanë qenë të pranishme e gjith-
një të vazhdueshme edhe në Tiranë, për çka ka të dhëna mjaft të 
hershme e po aq interesante. Në një shkollë private, Said Hasan 

Efendiu jepte mësim shqip që në vitin 1751 (Kristo Frashëri, 
“Historia e Tiranës”). Në vitin 1825, Kolë Rashi nga Shkodra dhe 
Mulla Mahmudi nga Tirana, kishin këmbyer letra në shqip. Për-
dorimi i gjuhës tonë amtare shihet edhe te poezitë e Et’hem Beut, 
megjithëse ai vetë kishte mbaruar Medresenë e Lartë në Stamboll; 
ashtu sikundër vërehet edhe te letërsia e Zenel Bastarit.  

Ndër përkrahësit dhe interpretët më të shquar të kërkesave 
për problemet e shkollës shqipe ishte edhe tiranasi Murat Toptani. 
Ai shkruante “Të mos rrijmë, të kërkojmë ditë e natë lirinë e 

mësonjëtoreve e të gjuhës amtare”. Konsulli francez i asaj kohe 
në Shkodër, ka shkruar për të se: “e kam dëgjuar të këndojë në 
shqip një imitim të marsejezës”. 

Përpjekje të tilla ka pasë edhe për shkollat shtetërore, ku 
heraherës, mësimi është zhvilluar në gjuhën tonë. Është tentuar 
edhe për karakterin laik të arsimimit, për çka ka edhe një kërkesë 
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të Said Seremedi Toptanit, që daton me vitin 1844, fakt që shihet 
në ligjin mbi pronësinë tokësore (1858). Në Tiranë, shkolla e parë 
shqipe, e njohur edhe me emrin e mësuesit të parë të saj, Filip 
Ashikut, që dhjetë vjet më vonë u zëvendësua nga Mati Logoreci, u 
hap më 28-11-1898. Shkolla për femra nisi në vitin 1905. 

Me shpalljen e Kushtetutës së re turke më 23 korrik 1908, 
shqiptarët patën besim te barazia dhe te liria politike, të premtu-
ara me aq bujë nga turqit e rinj. Megjithate, me mënyrat nga më të 
ndryshme, këta, veç çështjeve politike, kundërshtuan edhe shtrir-
jen e arsimit në gjuhën tonë kombëtare. Ndaj këtyre situatave me 
karakter të dukshëm kulturor e patriotik, personalitetet më të 
shquara tiranase nuk mund të rrinin indiferentë. Refik Toptani, që 
ishte në krye të klubit të mirënjohur “Bashkimi” (vendimi i parë i të 
cilit lidhesh me shkollën shqipe), ka qenë delegat i Tiranës në Kon-
gresin e Manastirit (1908). Bashkë me Hafiz Ibrahim Dalliun, mori 
pjesë edhe në Kongresin e Elbasanit (1909), që vendosi për shtrir-
jen e shkollave shqipe e për hapjen e asaj Pedagogjike (Normale). 

  

Me shpalljen e Pavarësisë, një etapë e re nisi edhe për arsi-
min dhe për kulturën tonë. Kjo u duk që me dokumentin shqip të 
nënshkruar më 28 nëntor 1912 nga delegatët e mbledhur në Vlorë; 
u duk me gjuhën zyrtare shqipe, e me rradhë me përpjekjet për kri-
jimin e sistemit arsimor kombëtar dhe deri me hapjen e shkollave 
shtetërore. Në Tiranë, ku gjithashtu kishte arritje të dukshme në 
drejtim të organizimit e të masivizimit të arsimit, pat edhe shkolla 
të tjera, dy në qytet dhe gjashtë në fshatrat e saj. 

Shkollat fillore, që më tutje u shtuan vazhdimisht dhe në 
programin e të cilave synohej formimi perëndimor i personalitetit të 
nxënësit; lëndë kryesore kishin gjuhën shqipe, aritmetikën, histori-
në, gjeografinë, mësim natyre, mësim morali, këngën, vizatimin 
dhe gjimnastikën. Deri në fund të vitit 1928, ato nuk ishin me 
afate të njëjta. Në qytet, vazhdonin gjashtë vjet, e që më tutje u 
bënë pesëvjeçare dhe u quajtën “shkolla plotore”. Kjo sepse nëpër 
fshatra, kryesisht për shkak të mungesës së mësuesve, ky arsim 
nuk shkonte më shumë se katër vjet. Për këtë periudhë, është rasti 
të kujtojmë disa nga mësuesit më të njohur të Tiranës, ndër të cilët 
Xhaferr Zelka, Vlash Dhora, Zyber Preza, Daniel Ndreka, Maria Zo-
raqi, Ahmet Gashi, Ramiz Hatibi e të tjerë.    

Në vazhdim, arsimi i mesëm, që rritej dhe fuqizohej vazhdi-
misht, ishte dy llojesh: i kulturës së përgjithshme dhe profesional.  

Nga shkollat e mesme të Tiranës, Gjimnazi i qytetit u the-
melua më 3 nëntor 1925, dhe ishte afër vendit ku sot është krye-
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ministria. Më tutje, pasi ky institucion qëndroi përkohësisht dhe në 
kushte të vështira pranë gazermave të shkollës së nënoficerëve në 
rrugën e Kavajës (aty ku tani ndodhet dhoma e tregtisë), u insta-
lua në pjesën e majtë (që ekzistonte prej atëherë) të godinës 
aktuale të fakultetit të shkencave natyrore. 

Arsimi i përgjithshëm, i cili, në kohë të ndryshme, ka qenë 
shtatë ose tetë vjet, ndahej në dy cikle: i ulët (semimatura) dhe i 
lartë (matura). Brenda këtij të fundit, shkolla funksiononte me dy 
programe: klasik, ku në përgjithësi mësoheshin lëndët shoqërore, 
përfshirë gjuhët e vjetra greke e latine dhe real, ku dominonin 
shkencat e sakta. Për mungesë të mësuesve, në tre-katër vjetët e 
para të gjimnazit, mësimi u zhvillua vetëm sipas programit klasik. 

Instituti femnor “Nana mbretneshë”, si një nga veprat më të 
rëndësishme të arsimit, në fund të vitit shkollor 1938-1939, arriti 
të bëhej një shkollë autoritare e me fizionomi të plotë kombëtare. E 
instaluar bashkë me konviktin në një nga ndërtesat më të mira të 
kohës, po këtë vit, u bë shkolla më e madhe e mesme për të gjithë 
Shqipërinë. Ajo kishte 798 nxënëse me prejardhje krahinore mjaft 
të larmishme dhe 27 mësues.   

Kolegji Saverian, institucion arsimor me fillore, gjimnaz, 
normale dhe tregtare, ku mësonin nxënës të feve të ndryshme.  

Instituti Femëror “Kyrias” në Kamëz ka qenë një shkollë e 
mesme private e tipit të kolegjit amerikan dhe që punoi vetëm gjatë 
viteve 1925-1933. Në atë godinë, në vitin 1951, nisi aktivitetin e tij 
Instituti i Lartë Bujqësor (tani Universiteti Bujqësor). 

Shkolla Teknike. Nga kjo shkollë me drejtor Harry T. Fultz, 
të diplomuarit e parë dolën në fund të vitit mësimor 1925-1926. 
Kur u mbyll pas 12 vjetëve (1933), kishte 522 nxënës dhe 34 më-
sues. E konceptuar me program suigeneris, ajo pat tre shkallë-
zime: tetëvjeçar, për matematikë, shkencat e natyrës, elektrik e 
ndërtim-arkitekturë; gjashtëvjeçar, për bujqësi e pedagogji dhe 
pesëvjeçar, për punim hekuri, motorist, traktorist, tipograf etj..  

Dukuria më interesante e këtij institucioni ishte fleksibiliteti 
i programit. Me këtë formë, të gjithë nxënësve i krijohej mundësia 
që, sipas aftësive personale në rrafshin teorik apo praktik, të ven-
doseshin në kushtet më të favorshme për të arritur kështu në 
shkallën më të lartë të prirjeve të tyre. Atje u rrënjos mendimi mbi 
punën: “jo me urdhër por me përqasje, jo detyrim por detyrë etj..” 

Kjo shkollë, e shtetëzuar prej vitit 1933, më tutje u quajt 
“Instituti Teknik”.Sipas organizimit të ri, u bënë ndryshime të ndje-
shme; ndër të cilat: shkurtimi i disa drejtimeve dhe përcaktimi i 
afatit të vetëm shtatëvjeçar, të ndarë në dy pjesë: katër vjetët e pa- 
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rë, qytetëse teknike; ndërsa tre të fundit, institut teknik. 
Shkollat artistike, që i kushtoheshin vizatimit e muzikës, 

nuk patën ndonjë zhvillim të dukshëm edhe pse ishin të parat në 
vend (1932). Ndërkohë, ishin edhe shkolla e infermierisë dhe ato 
qytetëse, me programe të veçanta në varësi të zhvillimit ekonomik.            

 

Pas provimeve të maturës, nxënësi fitonte të drejtën për të 
realizuar edhe studimet e larta, atë aspiratë të përhershme të 
shqiptarëve dhe të tiranasve. Në planin ligjor nuk kishte nevojë për 
provime pranimi; mjaftonte legalizimi i dokumentit mbi shkollën e 
mesme të kryer në Shqipëri. 

Por, kishte edhe një element tjetër, madje mjaft të rëndë-
sishëm. Veç aftësive të studentëve, për të përballuar këtë mision, 
duhej mbështetja e nevojshme ekonomike. Tiranasit, që gjithnjë 
kanë nderuar dijen dhe të diturit, nuk mund të mos kishin për-
kushtimin e nevojshëm dhe të mos i përgjigjeshin kësaj kërkese. 

 

Me këto mendësi, numri i atyre që kryenin shkollimin e lartë 
rritej pa ndërprerje. Individët që studiuan në institucione të 
Europës apo edhe jashtë saj, e pikërisht në atë hapësirë kohore 
kur ato mungonin në Shqipëri, përbëjnë protagonistët e këtij 
vëllimi. 
 

Për këto merita të veçanta, këtë libër ne ja dedikojmë 
 

Familjeve arsimdashëse tiranase, 
 

të cilat, duke qenë përherë të nderuara, me edukimin e me mbësh-
tetjen që dhanë, bënë aq shumë për fëmijët e vet.  
 

Si pjesë të tyre, dhe duke respektuar renditjen kohore, ne 
po përmendim prindërit tanë: 

 

Ibrahim e Mahmude Rreli, Beqir e Mahmude Demneri  
dhe Zyhdi e Myzejen Tafaj   

 
                                                                               AUTORET 

 
Tiranë, korrik 2009 
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PAK FJALE PER VËLLIMIN 

TIRANA - PERSONALITETE 
”INTELEKTUALË TË HERSHËM” 

 

Megjithëse ky vëllim, e të cilin ne e quajtëm “Intelektualë të 
hershëm”, i takon një fushe të ndryshme nga dy vëllimet e para, 
asaj të arsimit të lartë; përsëri kemi zbatuar të njëjtin standard e 
të përfaqësuar madje me të njëjtat kritere. 

Kriteri i parë, ai që shpreh veçoritë e protagonistit apo 
kualitetet e tij dhe i materializuar përsëri sipas përcaktimeve 
zyrtare; këtë herë, shtjellohet mbi dy përmasa. Njëra prej tyre, si 
koncept me shtrirje vertikale, shpreh nivelin e formimit arsimor; 
ndërsa tjetra, si koncept me shtrirje horizontale, pasqyron periu-
dhën kohore të realizimit të atij procesi. Treguesit më cilësorë e 
më të hershëm, sigurisht që provojnë më mirë historinë dhe tradi-
tat e trevës dhe për këtë japin më shumë krenari. 

Për protagonistët e këtij vëllimi, si kufi më të ulët të nivelit të 
arsimimit kemi pranuar shkollën e lartë; ndërsa si shtrirje ko-
hore, fillimin më të afërt në vitin 1944. Këto dy zgjedhje jo të ras-
tësishme lidhen kryesisht me faktin se deri atëherë, te ne, nuk 
kishte institucione arsimore të këtij lloji e për këtë shkak, ai 
shkollim mund të kryhej vetëm jashtë shtetit.  

Mbështetja e nevojshme financiare, që përbënte një argu-
ment më vete, sigurohej vetëm nga familjet ose kryesisht prej tyre. 
Por, siç u tha edhe më sipër; prindërit, falë shpirtit arsimdashës 
dhe sakrificave që bënë iu përgjigjën me shumë dëshirë formimit 
arsi-mor e kulturor të fëmijëve të vet, madje pa dallime ndërmjet 
tyre. Në librin “Historia e Tiranës” shkruhet se: “baballarët tiranas 
ngul-nin këmbë që edhe vajzat të bënin po aq shkollë sa djemtë”. 

  

Megjithatë, praktika na tregoi se, kriteri i parë, për të cilin 
po flasim, edhe se realisht i thjeshtë e i qartë, nuk mund t’i shman-
gesh disa specifikave suplementare, por njëherësh objektive dhe 
reale në vlerat e protagonistëve. Mbi këtë bazë, veç grupit të më-
sipërm, në këtë vëllim, ne përfshimë edhe: 

- ata që shkollimin e lartë të filluar nuk e përfunduan, por e 
ndërprenë për arsye madhore; 

- femrat që, pasi kryen arsimin e mesëm, vazhduan studime  
të mëtejshme, qoftë edhe të nivelit jo të plotë universitar. 
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Zbatimi i kriterit të dytë, atij krahinor që i kushtohet lidh-
jeve me Tiranën ose karakterit autokton të individit, ka qenë 
dukshëm më i thjeshtë se në vëllimet e para, e kjo për shkak të 
hershmërisë së ngjarjeve. Megjithatë, përsëri, është respektuar i 
njëjti pozicion: pra, edhe këtë herë përfshihen ”vetëm ata që nuk 

janë evidentuar dhe nuk do të evidentohen në veprimtari të 
ngjashme të asnjë shoqate tjetër homologe”. 

 

Pikërisht mbi këto kritere e mbi këto arsyetime krejt objek-
tive e ligjore dhe pra po aq të përcaktuara, janë evidentuar fare 
natyrshëm emrat e protagonistëve të këtij vëllimi të radhës, që 
njëherësh janë bërë edhe pjesë e historisë kulturore tiranase.  

 

Burimet e nevojshme të informacioneve mbi shkollimin, je-
tën dhe karrierën e protagonistëve të përfshirë në këtë vëllim, e që 
shërbyen për hartimin e tij, kanë qenë të ndryshme. Më kryesorët 
janë botimet, madje të disa llojeve. Prej tyre dallohen veçanërisht 
librat, ndër të cilët: “Studentët shqiptarë të Francës dhe veprimta-
ria e tyre”, 2003; “Studentët shqiptarë të Austrisë dhe veprimtaria 
e tyre”, 2003, të Uran Asllanit; ”Kontribute shqiptare në visarin e 
përbashkët të popujve” e Stilian Adhamit, vëllimi I, 2003 dhe vë-
llimi II, 2007; “Historia e avokatisë shqiptare” e Petrit Sinanit, 
2007; “Faqe të munguara” e Spiro Mëhillit etj., autorët e të cilëve 
duhen përgëzuar për kontributin e tyre. Për më tutje, janë përdorë 
shkrime të tjera, të nxjerra nga broshurat, revistat e gazetat e 
ndryshme e deri nga vetë interneti.  

Vend mjaft të rëndësishëm kanë informacionet e servirura 
nga të afërmit apo familjarët. Prej tyre, z. Muharrem Stërmasi, një-
herësh protagonist i librit, dhe z. Ferdinand Petrela, Ajten Toptani, 
znj. Dolli Gjinali etj., janë shtrirë edhe jashtë këtyre kufijve. Po 
kështu, me mjaft dëshirë janë angazhuar edhe qytetarë të tjerë e 
të nderuar tiranas, madje pa lidhje me protagonistët e librit, nga të 
cilët kemi ndjerë veçanërisht kontributin e çmuar të z. Faik 
Kasollja, Orhan Jegeni, Albert Hanxhari, Bajram Delisula etj.. 

 

Grumbullimi i të dhënave mbi jetëshkrimet dhe karrierën e 
protagonistëve të librit është bërë po sipas praktikës së ndjekur në 
dy vëllimet e parë; pra, në përshtatje me një platformë të hartuar e 
të shpërndarë paraprakisht. Jemi përpjekur që, paraqitja, harmo-
nizimi dhe sinkronizimi i materialeve të disponuara të nxjerri sa 
më realisht vlerat e çdo individi. Hapësirat jo të njëjta që zënë këto 
paraqitje nuk nënkuptojnë asnjë paragjykim apo mendim subjek-
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tiv të çdo lloji qoftë, e aq më tepër politik; ata janë rezultat vetëm i 
sasisë së informacionit të grumbulluar dhe i këndvështrimit tonë të 
njëjtë mbi trajtimin e problemeve të veçanta. Ndërkohë, kur ka qe-
në e nevojshme, në këto paraqitje janë evidentuar krejt natyrshëm 
edhe veçori të familjeve apo elementë të ndryshëm episodikë.  

 

Veçoria e këtij vëllimi, largësia kohore e aktiviteteve për të 
cilat shkruhet e që në mjaft raste kalon shekullin, shoqërohet me 
rrjedhimet e veta. Duke e vështirësuar problemin, ky faktor nuk na 
jep mundësinë dhe të drejtën për të pretenduar se, informacionet e 
grumbulluara janë absolutisht të plota e për më tepër po aq të 
sakta dhe, për këtë, jemi të ndërgjegjshëm.  

Ky përfundim vjen nga dy shkaqe: 
Së pari, qoftë edhe në shkallë sado minimale, është e logji-

këshme të mendohet se, hershmëria e ngjarjeve mundëson reali-
tetin e emrave të tjerë krejt të pazbuluar, e që duhet të ishin pjesë 
e këtij libri. Natyrisht, ne nuk e dimë atë numër, gjithsesi, jemi të 
bindur se ai nuk është zero.  

Së dyti, kemi ndjerë edhe mungesën e ndonjë elementi të 
rëndësishëm informativ e që i përket kryesisht përmasës vertikale 
të kriterit të parë. Për ndonjë rast, nuk përjashtohet mundësia e 
mossaktësimit të nivelit të arsimimit të individit, e nivelit të 
shkollës apo e vetë emrit të saj. Përsëri, nuk e dimë sa janë këto 
raste; por përsëri  jemi të bindur se ata nuk janë zero.    

Këto argumente na japin të drejtën të mendojmë dhe të kon- 
kludojmë se, nga djemtë tiranas dhe vajzat tiranase që shkuan 
për studime të larta jashtë shtetit, protagonistët realë duhet të jenë 
edhe më të shumtë se ata të pasqyruar në këtë botim.  

 

Për veçoritë e mësipërme dhe të përkushtuar në korrektësi- 
në e hartimit të librit, kemi qenë të vëmendshëm  deri në:  

A - Emërtimin e vëllimit.  
Jemi të bindur se, për këtë vëllim, forma më e përshtatësh-

me e paraqitjes është përdorimi i trajtës së pashquar gjuhësore të 
emrave. Forma “Intelektualë të hershëm”, në vend të asaj përka-
tëse të shquar, pra “Intelektualët e hershëm”, nënkupton më duk-
shëm bindjen dhe argumentet e mësipërm se, personalitetet për të 
cilët flitet këtu duhet të ishin edhe më të shumtë. 

B - Kompozimin e vëllimit  
Këtë vëllim e kemi ndarë në dy pjesë. 
Në të parën, të quajtur ”PROTAGONISTË", dhe ku ndodhen  
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gjithsej 160 personalitete tiranase, janë përfshirë vetëm ata për të 
cilët respektohen kriteret e pranuara më lart. Gjithsesi, për shkaqe 
thjesht teknike, këtë hapësirë u detyruam t’a organizojmë në dy 
seksione.  

Në seksionin “A”, me 148 emra, sikurse te vëllimet para-
ardhëse, prezantimi ruan po atë konceptim, si në përmbajtje ashtu 
edhe në formë. Me të njëjtat motive, rreshtimi ka përsëri parimin 
kronologjik; ndërsa për protagonistët e seksionit “B" (shumë më të 
pakët dhe gjithsej 12 vetë), mosdisponimi i disa të dhënave anë-
sore na mundësoi veçse një paraqitje krejt modeste dhe një rresh-
tim thjesht alfabetik. 

 

Pjesën e dytë të librit, të titulluar “TË TJERË” (përsëri në 
trajtë të pashquar) e të konsideruar “joprotagonistë”, ka karakter 
thjesht fiktiv. Atje përfshihen gjithsej 33 emra,për të cilët nuk është 
e sigurtë nëse ata iu nënshtruan arsimit të lartë apo së paku e 
filluan atë; edhe pse, po jashtë shtetit, ata kishin përfunduar 
shkollimin parauniversitar. 

Gjithsesi përfaqësimi i tyre, që përsëri mund të mendohet se 
duhet të ishte më i shumtë, është jo i parëndësishëm. Ai vërteton 
faktin e padiskutueshëm të vlerave kulturore të brezave tiranas 
dhe dëshirës së tyre për arsimim.  

E, më në fund është rasti të vëmë në dukje se, për të njëjtat 
arsye, d.m.th., nga mungesa e informacioneve të mjaftueshme, në 
asnjë nga pjesët e librit, nuk kemi prezantuar figura mjaft të 
hershme të Tiranës e po aq të njohura, siç janë ato të Sulejman 
Pashë Bargjinit, Haxhi Et’hem Beut, Rexhep Kubatit apo deri të 
Esat Pashë Toptanit etj., të cilët, sipas disa të dhënave jo të drejt-
përdrejta, mund dhe duhet të kenë qenë intelektualë të formuar.  

 

Në të gjitha rastet, prezantimi fillon me emrin e protagonis-
tit, poshtë të cilit është shënuar edhe ai i institucionit të arsimit të 
lartë ku ka mësuar. Kur, pavarësisht nga arsyeja, ai e ka ndë-
rruar atë institucion, kemi treguar vetëm atë ku ai nisi studimet. 
Për shkollat pasardhëse, flitet në përmbajtjen e materialit. 

Duke vazhduar me logjikën e ndjekur në dy vëllimet e para, 
gjetja e pozicionit të çdo individi arrihet edhe përmes një përmbaj-
tje të dytë, asaj të ndërtuar në bazë të rendit alfabetik.  
 

Duke shqyrtuar materialet mbi jetëshkrimet dhe veprimtari-
të e këtyre personaliteteve intelektuale e historike tiranase, e shu-
mica e të cilëve nuk jeton më, dalin disa përfundime tejet të rëndë-
sishme, po aq interesante dhe mjaft domethënëse, disa prej të cilë- 
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ve po i rendisim më poshtë: 
 Në këtë vëllim, arsimimi i lartë nis me Said Seremedi 

Toptanin, të parin e 160 protagonistëve të rreshtuar sipas rendi-
tjes kohore. Fillimi i shkollimit të lartë të tij daton gati dy shekuj më 
parë, vitin 1846, dhe madje në një nga qendrat më në zë e më të 
kulturuara të Europës, në Universitetin “Sorbonne” të Parisit.  

Por, ka edhe tregues të tjerë po aq impresionues. Deri më 
1912, vitin e shpalljes së Pavarësisë, arsimin e lartë duhet t’a ke-
në kryer të paktën 25 tiranas. Dëshira për arsim, dhe gjithnjë e 
përhershme, u fuqizua edhe më tej. Për kufirin kohor të zgjedhur 
prej nesh (deri në vitin 1944), nëse paragjykojmë me të drejtë edhe 
disa nga emrat e prezantuar në pjesën e dytë të librit, numri i 
protagonistëve realë do të arrinte të paktën deri në 165-170 vetë.  

Dëshira e tiranasve për nivele sa më të larta kulturore e 
shkencore ka shkuar edhe më tej. Ajo provohet me vëllimin e parë 
të këtij seriali, atë “Shkencë”, ku flitet për 170 intelektualë me tituj 
e grada shkencore, të fituar prej tyre deri në vitin 2005.  

Këto shifra dinjitoze provojnë faktin se, në këtë krahinë, as-
pirata për arsimin e lartë është mjaft e hershme; ata shifra kun-
dërshtojnë paragjykimet e gabuara se, tiranasit, e sigurisht edhe 
vetë familjet e tyre, nuk shquhen si arsimdashës e të kulturuar 
dhe se për ta ka mbizotëruar synimi sa për të mësuar një zanat.  

 Nga 160 protagonistët, 130-135 prej tyre ose mbi 80%, 
shifër që përbën shumicën dërrmuese të asaj liste, i përfunduan 
studimet e larta. Për të tjerët, ndërprerjet kanë ndodhur për shka-
qe objektive e sidomos gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, 
dhe thuajse vetëm me studentët e Italisë. 

 Sipas fushave të studimit, duke konsideruar gjithnjë 
vetëm 160 protagonistët, vihet re përafërsisht shpërndarja e më-
poshtme: për mjekësi, farmaci e stomatologji të mara së bashku, 
kanë studiuar gati 30%; për drejtësi, 12,5%; për bujqësi, gati 12%; 
për inxhinieri, 11,5% dhe më tutje, për ushtri, 9% etj.. 

 Shumica e protagonistëve, karrierën e tyre profesionale e 
vazhduan në përputhje me profilin e studimeve të larta të përfun-
duara plotësisht ose edhe vetëm të filluara.  

Për një pjesë të tyre dhe sado të pakët, rrjedha e jetës do t’i 
shmangte ata nga ai formim, sepse prirjet e tyre përcaktuan drej-
time të tjera. Megjithatë, për disa të tjerë, kishte edhe një shman-
gie të dytë dhe jashtë vullnetit të këtyre intelektualëve. Ajo ishte 
rrjedhojë politikës së aplikuar në Shqipëri pas luftës së dytë botë-
rore e sidomos kur lufta klasore ishte në kulmin e dallgëve. Kjo e 
fundit ishte edhe shkaku që, në raste të caktuara, disa intelektua- 
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lë nuk e deklaruan kurrë arsimin e kryer prej tyre.  
 

* 
*                                * 

 

Në mbyllje të punës sonë mbi vëllimin e tretë të serialit 
“TIRANA - PERSONALITETE”, gjejmë rastin të shprehim falënderi-
met për të gjitha mendimet dhe sugjerimet e dashamirësve, çka ne 
do t’i mirëpresim edhe në të ardhmen. Ndërkohë, duam të sigu-
rojmë lexuesin se, çdo mangësi dhe pasaktësi që mund të vërehet, 
dhe për të cilën kërkojmë sinqerisht ndjesë, nuk është subjektive, 
por vetëm me shkaqe teknike.  

 

Gjithsesi, jemi të bindur dhe optimistë për rolin pozitiv që do 
të luajë ky vëllim në të mirë të njohjes e të ruajtjes së traditave të 
shkëlqyera arsimore e kulturore, të pasqyruar në personalitetet e 
veçantë dhe në vetë komunitetin tiranas. Për të gjitha këto, 
shpresojmë se, sikurse paraardhësit e tij, edhe vëllimi i tretë, ai 
“Intelektualë të hershëm”, do të jetë i mirëpritur e i dobishëm.  

 

Duke ruajtur mendimin mbi nevojën e veprimtarisë botuese 
në dobi të bashkësisë tiranase, ne do të vazhdojmë të japim kon-
tributin tonë dhe, si gjithnjë pa asnjë lloj interesi. Në kuadër të 
këtij seriali enciklopedik, projektuam edhe vëllimin e katërt të tij 
dhe të cilin e kemi filluar dhe besojmë t’a përfundojmë shpejt.  

 

Ndryshe nga dy vëllimet e para, botimi i të cilëve u mundë-
sua nga vetë protagonistët dhe të ardhurat nga shitja e librave të 
tjerë shkuan në dobi të Shoqatës tonë “Tirana”, për botimin e këtij 
vëllimi të tretë “Intelektualë të hershëm” është ndjekur rrugë tjetër.  

 

Atë e sponsorizuan qytetarët e nderuar tiranas  
  

Mirgjind Sabri Tefiku, Vasil Petraq Hobdari, 
Adhurim Fiqiri Mulleti dhe Rezart Muharrem Stërmasi   

 

dhe për çka ne i falenderojmë sinqerisht.   
Prindërit e tyre janë protagonistë të këtij vëllimi. 
 

                                                                        AUTORET 
Tiranë, korrik 2009 
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Pjesa e parë  
 
 

PROTAGONISTË    
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

Seksioni “A” 
 

 
 

SAID SEREMEDI TOPTANI 
                            

- Universiteti “Sorbonne” i Parisit, Francë - 

- Fakulteti i Filologjisë - 

 
Duke respektuar renditjen kronologjike, të përdorur edhe në dy 

librat e parë të këtij seriali, hapja e vëllimit të tretë i takoi Said Abdurrah-
man Toptanit, i njohur me emrin Said Seremedi Toptani dhe i lindur në 
Tiranë më 5 dhjetor të vitit 1823. Por, fatmirësisht, ajo rastisje ka edhe një 
përputhje mjaft domethënëse. Në krahinën e Tiranës, familja e shquar e këtij 
pinjolli, protagonist në këtë botim, ashtu si ajo e Vrionëve në Berat, 
Biçakëve në Elbasan, Markagjonëve në Mirditë, Begollëve në Pejë etj., zotë-
roi jo vetëm me ekonominë e saj por edhe me pozitat shoqërore e politike 
dhe pa dyshim edhe me përgatitjen dhe nivelin kulturor e arsimor të saj. 
Nga kjo familje tiranase, mjaft e njohur madje edhe jashtë trevës së saj, deri 
në të gjithë Shqipërinë dhe për të cilën, me të dhënat që disponohen, men-
dohet se i pari i saj ishte Ali Beu, kanë dalë shumë figura të rëndësishme e 
të njohura. Prej tyre, mund të kujtojmë Muratin, të birin e Saidit; Abdiun, 
ministrin e qeverisë së parë shqiptare; Sadijen, nënën e mbretit Zog I e sa e 
sa të tjerë.  

Said Toptani, ai personalitet i shquar, që sipas një peme gjenea-
logjike ishte djali i tretë i Abdurrahman Beut, mund të konsiderohet si inte-
lektuali më i hershëm tiranas. Pasi kreu mejtepin në vendlindje; në moshën 
23 vjeçare, mbaroi edhe Medresenë e Lartë të Stambollit, që, madje, konsi-
derohej, si njëra prej më të shquarave. Por, mundësitë dhe dëshira e tij ishin 
për më shumë dhe për këtë shkak, ai filloi shkollimin tjetër të lartë. Qeveria 
e atëhershme turke, nën drejtimin e kryeministrit liberal Reshit Pasha, pas 
një konkursi prej mbi 200 kandidatësh, zgjodhi për të dërguar në Francë, në 
studime të mëtutjeshme, Said Seremedi Toptanin, turkun Ibrahim Shinasin 
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dhe shqiptarin tjetër Hasan Tahsinin. Nuk ka të dhëna të mjaftueshme mbi 
jetën e këtyre studentëve në Paris, por nga disa botime të mëvonshme del 
se, të tre ata, duke depërtuar në rrethet mjaft të rëndësishme të atjeshme që 
merreshin me orientin, të ndikuar edhe nga idetë përparimtare të kohës, u 
bënë ndër protagonistët e ngjarjeve të atëhershme. Te Saidi, te ky njeri me 
kulturë e me virtyte të larta dhe te kjo figurë shumëplanëshe e krejt e ve-
çantë, gjithçka u pa shumë shpejt. I bindur për idetë iluministe të 
Revolucionit francez të vitit 1789, duke qenë prej vitit 1846 student në 
Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Sorbonnës dhe i karakterizuar nga 
trimëria e guximi, ai merr pjesë drejtpërdrejt dhe mjaft aktivisht në Revolu-
cionin e vitit 1848. Si pjesë e kësaj lëvizje, në përleshjet mes monarkistëve 
dhe republikanëve, ai u bë ndër udhëheqësit e studentëve të huaj të atij 
Universiteti. Said Toptani është nga dy protagonistët e ngritjes së flamurit 
tringjyrësh në Panteon. Për këtë akt të tij, sa madhor e historik, ai është i 
njohur madje jo vetëm për Francën, por po aq edhe për komunitetin ndër-
kombëtar. Nuk dihen arsyet e plota të ndërprerjes së studimeve në atë 
vend, por ndoshta, angazhimi i tij politik nuk mundësoi përfundimin e tyre. 
Ka të dhëna, por jo të sigurta, se, më vonë, në Venedik, ai ka studiuar edhe 
për Matematikë e Fizikë.  

Pas vitit 1850, ai është në detyra të larta administrative: sekretar në 
Kryeministrinë e Turqisë, ku punoi për shumë vite; nënpunës dhe për-
kthyes në Ambasadën turke të Parisit (kohë gjatë së cilës përfundoi dhe 
botoi fjalorin mjaft të vlerësuar turqisht-arabisht-persisht) etj.. Më vonë, në 
vitin 1865, në Stamboll, ai afrohet me “Osmanët e rij”, një organizatë përpa-
rimtare që drejtohej nga shoku i tij i hershëm turk, Ibrahim Shinasin, me të 
cilin në Francë, siç u tha edhe më lart, kishte qenë bashkëstudent dhe 
bashkërevolucionar i 1848-s.   

Figura e Said Seremedi Toptanit bëhet më e ndritshme si rilindas. 
Emri i tij është i lidhur ngushtë me përpjekjet e vazhdueshme e të përbash-
këta me Sami Frashërin, Pashko Vasën, Kostandin Kristoforidhin, Mustafa 
Pashë Pojanin e mjaft të tjerë. Ata punuan për formimin e “Shoqëria e të 
shtypurit të shkronjave shqip” ose “Vatra shqiptare” që do të merrej me 
krijimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Saidi ka rol të ndjeshëm në alfabetaren 
e botuar në shtypshkronjën franceze të gazetës “Courier d’Orient” të 
Stambollit, me pronar një mik të tij.  

Ai dha kontribute të rëndësishme edhe për qytetin e vet të Tiranës. 
Falë insistimit të tij pranë autoriteteve qendrore turke (nga viti 1858, i kishte 
bërë kërkesë ministrisë turke të arsimit), u bë e mundur që, më 1862, sikurse 
në Shkodër e në Manastir, edhe këtu, të hapet shkolla “Ruzhdije”. Me men-
talitetin progresiv, krahas përparimeve të kohës në shkencë e teknikë, në 
vitin 1862, ai siguroi hapjen e PTT-s.  

Me aspiratat e një shkencëtari, tre vjet më vonë, më 1865, Saidi 
informoi në Tiranë mikun e tij Georg von Hahn për kërkimet dhe arritjet në 
fushën e hulumtimit të fosileve. 

Por, në këtë larmi vlerash mjaft të rëndësishme të këtij intelektuali të  
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madh, kanë vend edhe meritat patriotike. Më 18 dhjetor të vitit 1877 for-
mohet në Stamboll “Komiteti qendror për mbrojtjen e të drejtave të kom-
bësisë shqiptare”, ose ndryshe “Komiteti i Stambollit”, në të cilin, krahas 
rilindësave të tjerë si: Pashko Vasa, Jani Vreto, Ymer Prizreni, Sami Frashë-
ri, Zija Prishtina, Iljaz Pashë Dibra, Ali Vrioni, Mihal Harito, Mustafa Vlora 
e të tjerë, zgjidhet edhe Said Toptani, që njëherësh ishte një nga hartuesit e 
programit politik të tij.  

Pavarësisht se, historiografia që kaloi nuk e ka evidentuar në nive-
lin e duhur këtë figurë të shkëlqyer (çka ka ndodhur edhe në raste të tjera), 
shumë studiues argumentojnë se Said Toptani, ky tiranas i vlerave të shu-
mëanëshme, është edhe nga udhëheqësit kryesorë të Lidhjes së Prizrenit 
(1878-1881). Në vazhdim të këtyre përgjegjësive, më 10 korrik 1879, ai dhe 
rilindas të tjerë të Stambollit, duke protestuar kundër çdo dorëzimi të te-
rritoreve shqiptare ndonjë shteti tjetër, i shkruan edhe ambasadorit britanik 
në Turqi. Në këtë këndvështrim, ndonëse Shqipëria ishte ende e okupuar 
nga Turqia, ata i dërguan letër edhe Sulltanit, ku i tërhiqnin vëmendjen 
Portës së Lartë për pretendimet greke ndaj Epirit. Po kështu, bashkë me 
Pashko Vasën, Abdyl Frashërin, Abedin Pashë Dinon e të tjerë, më 28 qer-
shor të vitit 1878, për vendimet e tij në dëm të Shqipërisë, i dërgojnë një 
memorandum edhe Kongresit të Berlinit. 

Si patriot e rilindas i padiskutueshëm, ai është burgosur e inter-
nuar tri herë: së pari, në qytetin Akka të Kaukazit, që në atë kohë ishte pjesë 
e territorit të Perandorisë Osmane e ku qëndroi disa vjet, dhe më në fund, 
në Bey Bazar të Azisë së vogël, ku vdiq më 15 qershor të vitit 1893. 

Vepra e Said Seremedi Toptanit, kësaj figure të shquar tiranase, u 
trashëgua bindshëm edhe në familjen e tij të madhe, intelektuale dhe at-
dhetare. Ai la dy djem, Muratin dhe Refikun, që edhe ata, me kontributin jo 
të zakonshëm që dhanë, u bënë po ashtu emra të shkëlqyer të historisë dhe 
të kulturës tiranase e asaj shqiptare në përgjithësi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 18 - 

 

 

 

 
ADEM HILMI BIMBASHI 

                            

- Shkolla e Lartë Ushtarake -  
- Stamboll, Turqi - 

 
Ka lindur në Tiranë në vitin 1834. Informacionet për këtë figurë 

mjaft të hershme intelektuale janë jo të plota. Kushtet e përgjithshme dhe 
ato specifike të kohës diktuan që, shkollën fillore dhe të mesme t’i mbarojë 
në Manastir. Sipas librit “Kontribute shqiptare në visarin e përbashkët të 
popujve”, falë aftësive të dukshme e të shfaqura prej tij, Adem Hilmiu, emër 
me të cilin njihej ai, regjistrohet në Shkollën e Lartë Ushtarake të Stambollit, 
kryeqytet i atëhershëm i Perandorisë Otomane; ku, në vitin 1859, u 
diplomua me rezultate shumë të mira. Në degën e Xhenios të këtij insti-
tucioni shkollor mori titullin “inxhinier” dhe gradën ushtarake “nëntoger”. 
Me këto përcaktime, punoi për ndërtimin e rrugëve dhe të urave në Turqi 
dhe në disa vende të Lindjes së Mesme. Për aftësitë e treguara, arriti deri në 
gradën “major” (bimbash), epitet, që, më vonë, të gjithë pasardhësve të tij i 
mbeti zyrtarisht, si mbiemër familjar. 

Për shkak të sëmundjes në zemër, ai lirohet nga ushtria në moshën 
41 vjeçare (1875); ngjarje që shënon edhe kthimin e tij në Atdhe, e natyrisht 
në qytetin e Tiranës, ku ishte lindur dhe kishte të afërmit e tij. Me kushtet e 
reja, ndryshon edhe jetën e tij private, kur martohet me një vajzë tiranase të 
familjes Xhixha dhe me të cilën pati pesë fëmijë.   

Falë përgatitjes së nevojshme profesionale dhe kulturore që kishte, 
Ademi filloi një tjetër karrierë. I mirëpritur prej familjes së njohur Toptani, 
atij i ofrohet edhe ndërtimi i banesës së tij pranë godinave të tyre. Por, si 
inxhinier me njohuri të qarta urbanistike mbi perspektivën e qytetit, ai bleu 
një truall në qendër të Tiranës, në të hyrë të rrugës së Durrësit, diku prapa 
godinës së sotme të MKTRS. Veç dy shtëpive të banimit, pranë tyre, ndërtoi 
edhe një godinë të madhe, që shërbeu si hotel (ndër më të parit në Tiranë), 
por që sot nuk është. Më vonë, gjatë Luftës së parë Botërore, atje ishte 
Spitali Amerikan dhe më pas një shkollë fillore.  

Por, Ademi kishte edhe prirjet e biznesit. Rrethi i Tiranës ka qenë 
dhe është nga trevat e njohura të prodhimit të ullinjve. I angazhuar me 
përpunimin e këtij produkti, ai pruri një presë për përgatitjen e vajit, lëndë 
të cilën familja tiranase Hobdari e përdorte për prodhimin e sapunit.  

Si specialist për ndërtimin e urave, punoi edhe në Tuz të Malit të Zi, 
ku vdiq pas dy vjet pune dhe u varros po atje në vitin 1887. Pas kësaj ngjar-
je, familja e tij, që e kishte shoqëruar atë, u kthye për të jetuar përfundimisht 
në Tiranë. 
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HASAN MURAT MEMA 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi-  
- Fakulteti i Filozofisë dhe Teologjisë - 

 
Lindi në Tiranë në vitin 1845 në një familje që, veç pronave të pa-

tundëshme, aktivitet kryesor kishte tregëtinë e produkteve blegtorale. Për 
Hasanin, këtë figurë intelektuale e mjaft të hershme tiranase, janë shfrytë-
zuar të dhënat e stërnipit të tij, Lulzim Memës, të cilat burimin e kanë nga 
tregimet e gjyshit të vet Selimit dhe të jatit Halilit, përkatësisht i biri dhe 
nipi i Hasanit. 

Kjo familje autoktone, që në këto troje ka jetuar prej shekujsh, si 
prona të saj ka zotëruar edhe disa burime uji, mjaft të rëndësishme për të 
dhe për familje të tjera që banonin për rreth. Dhe mbi kët fakt, mendohet 
edhe për prejardhjen e emrit të saj. Në të folmen e vjetër shqipe, fjala burim 
thuhej amë, megjithëse, për të, përdoret edhe krue, kru etj.. Me kalimin e 
kohës, ky term, nga amë mori formën mamë (nanë) e më pas memë. Në këtë 
mënyrë, kuptimi i fjalëve amësor ose mëmësor është krejt i qartë. Kjo sepse, 
është qumështi i gjirit të amës, mëmës apo memës burimi i jetës për fëmijën. E, 
mbi këtë kuptim, kroi, ama apo mema e ujit është burim për jetën njerëzore. 
Këto forma takohen edhe te Eposi i kreshnikëve apo deri te poemat e N. 
Mjedës, Gj. Fishtës etj.. Por, ato ndeshen edhe në të folmen e sotme të disa 
zonave të veriut, ku fjala memë përdoret për të treguar fillimin e diçkaje, si 
p.sh., “e mori ujin mu n’memë (burim)” e deri te shprehja “ja hodhi barin 
(ilaçin) mu n’memë (plagë). 

Kjo fjalë e vjetër mbarëshqiptare, në të cilën e ka burimin mbiemri 
Mema, provohet edhe nga fakti se, pavarësisht nga nuancat e ndryshme të 
saj, ajo përdoret në mjaft krahina të vendit.         

Hasani, i fundit ndër tre vëllezërit, ishte i zgjuar, i zellshëm për të 
mësuar, fjalëpak por edhe disi i vetmuar. Pasi mbaroi me rezultate shumë të 
mira arsimin fillor, i ati e dërgoi me shpenzimet e familjes për të mësuar në 
një nga medresetë e Stambollit, në mbarim të së cilës, kur ishte 18 vjeç, filloi 
Universitetin e atjeshëm në Fakultetin e teologjisë dhe të filozofisë orientale. 
Mendohet se atij i ka dhënë mësim edhe i mirënjohuri Hasan Tasini, sepse 
ky emër përmendej shpesh nga tregimet e vetë Hasanit. Nuk dihen shkaqet, 
por, pas dy viteve të para, më tutje, ai vazhdoi në Selanik, në atë qytet 
kozmopolit dhe me shumë kombësi.  

Menjëherë pas mbarimit të studimeve të larta, Hasani u kthye në 
vendlindje. Me nivelin e arritur, krahas formimit profesional dhe njohjes së 
Kur’anit, veç gjuhës turke që e njihte prej kohësh, ai dinte edhe arabishten 
dhe gjermanishten. Kjo provohet me faktin se, sipas të birit, “..ai fliste drejt-
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përdrejt me oficerët austriakë, të ndodhur në vendin tonë para dhe pas shpalljes së 
pavarësisë, duke u bërë rëndom edhe përkthyes i të tjerëve për probleme të ndrysh-
me”. Formimi i lartë intelektual i tij shprehet dukshëm edhe me një akt tejet 
të rrallë dhe krejt specifik. Kur erdhi nga Selaniku solli me vete një literaturë 
shumë të pasur, për mbartjen e të cilës u desh një karvan prej mjaft 
mushkash. Njerëzit e zakonshëm, që mendonin se ajo ngarkesë kishte vlera 
materiale me interes tregëtar, e kryesisht flori, u habitën sapo e mësuan të 
vërtetën, por falë karakterit arsimdashës të tyre, ata u emocionuan dhe e 
vlerësuan këtë akt, kur në shtëpinë e tij panë “odën bibliotekë”, katër faqet e 
së cilës ishin mbushur me libra.  

Në Tiranë, për shkak të sëmundjes së të jatit, çka i shkaktoi edhe 
vdekjen e shpejtë të tij, Hasani bashkë me vëllezërit e vet u angazhua me 
mjaft sukses në administrimin e pronave të familjes dhe në hartimin e bilan-
ceve ekonomike të biznesit të saj. Ndërkohë, megjithëse relativisht vonë, ai 
krijoi edhe familjen e tij, kur u martua me Eminenë, me atë vajzë tiranase të 
familjes Gjinali, dhe me të cilën pati dy djem, Hamdiun dhe Selimin. Ky i 
fundit, që po ashtu mori arsimim jashtë shtetit, veç të tjerash trashëgoi edhe 
bibliotekën e të jatit, mundësi që nuk zgjati më larg se marsi i vitit 1944, 
atëherë kur shtëpia e familjes Mema u dogj nga gjermanët dhe bashkë me të 
edhe ajo pasuri e rrallë.  

Pa u ndarë asnjëherë nga ai aktivitet, dhe duke qenë njëherësh be-
simtar i devotshëm, në përshtatje me formimin e tij, Hasani shërbeu si 
teolog edhe në xhaminë kryesore të qytetit, duke u bërë kështu një nga 
personalitetet më të shquara të klerit mysliman të Shqipërisë. Ndërkohë, 
duke qenë edhe një nga njerëzit më të ditur të qytetit e me ndikim në rre-
thin familjar e shoqëror dhe njëherësh i brumosur me bindjet e tij patrioti-
ke, ai nuk mund të rrinte larg angazhimeve të rëndësishme të kohës. Ishte 
pjesëmarrës në lëvizjet antiosmane që vlonin atëherë për pavarësi në trevat 
shqiptare. Arritja më e lartë e Hasanit, çka përmendesh shpesh herë nga i 
biri, ishte kur, më 19 qershor 1878, krahas të dërguarve të tjerë nga të gjitha 
viset shqiptare, ai ishte në grupin që përfaqësoi Tiranën në Lidhjen Shqip-
tare të Prizrenit, në atë ngjarje të madhe historike. Me një platformë kom-
bëtare e të qartë politikisht, Lidhja kundërshtoi vendimet antishqiptare të 
Traktatit të Shën Stefanit dhe të Kongresit të Berlinit. Murat Mema, i biri i të 
vëllait të Hasanit, ai qytetar i nderuar i Tiranës dhe personalitet i njohur i 
turizmit në vitet 70-80, kishte edhe foton e dokumentit përkatës me emrin e 
të gjithë firmëtarëve, përfshirë edhe atë të Hasanit, por që fatkeqësisht nuk 
është më.  

Hasani ndërroi jetë në vitin 1931, kur kishte moshën 86 vjeç. Tre-
gojnë se atë e gjetën të vdekur me kokën e rënë mbi tavolinën e leximit të 
odës së librave, të atij mjedisi të ngritur e aq të pëlqyer prej tij dhe ku ai 
qëndronte gjithnjë gjatë. 
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ALI HASAN DERHEMI 
                            

- Universiteti i Kajros, Egjipt -  
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
 
Familja Derhemi mendohet se ka ardhur në Tiranë nga kalaja e 

Ndroqit dhe madje shumë herët, gjatë viteve 1830-1850. Pjesëtarët e saj, të 
njohur gjithnjë për vlerat miqësore dhe qytetare, në shumicën e tyre kanë 
ushtruar sidomos profesionin e nënpunësit dhe të tregtarit.  

Aliu lindi po në Tiranë në vitin 1850. I ati, Hasani (1800-1870), jurist 
i njohur i kohës, kishte detyrën e inspektorit të gjyqeve për vilajetin e 
Shkodrës, prej nga varesh edhe Tirana. Vetë Aliu, pas Medresesë së Tira-
nës, kishte mbaruar në Egjipt Universitetin e Kajros. Në Shqipëri, sikurse i 
ati, edhe ai ishte po ashtu inspektor, por, ndryshe prej tij, për problemet 
financiare dhe duke punuar sidomos në Kavajë, Durrës, Shijak etj.. Duke 
qenë për vite me rradhë edhe mësues për lëndën e Matematikës në Medre-
senë e Tiranës, ai u aktivizua njëherësh me sukses në detyrën e edukatorit.  

Gjatë karrierës së tij, falë edhe përgatitjes teologjike që kishte, ai ka 
patur edhe detyrën e zëvendëskryetarit të Komunitetit Mysliman Shqiptar, 
e tamam në atë kohë kur ai institucion i sapothemeluar drejtohej nga i mi-
rënjohuri Haxhi Vehbi Dibra. Me formimin profesional të tij, Aliu drejtoi me 
sukses aktivitetin financiar të këtij institucioni, duke filluar që nga evidenti-
mi dhe inventarizimi i pasurisë së patundshme e deri te problemet e tjera të 
kësaj fushe. Falë personalitetit dhe qytetarisë së tij, disa herë, ai ishte zgje-
dhur anëtar i këshillit bashkiak të Tiranës, ndërsa në vitet 1923-1924 edhe 
nënkryetar i Bashkisë. I bindur për nevojën e ligjshmërisë, Aliu kishte besi-
min në përkrahjen e regjimit mbretëror dhe të drejtimit të mbretit Zog. Prej 
tij, ai ishte dekoruar edhe me Urdhërin e Skënderbeut të klasit të parë. 

I njohur në publik, gjithnjë si Ali Efendiu, ai ishte njëherësh njeri 
bujar dhe bamirës. Revista e kohës “Zani i Naltë”, në numrin 2-3/1933, nën 
titullin “Veprat shpirtërore të Haxhi Ali Derhemit, ndihmës i kryemyftiut”, 
ka shkruar “Hirësia e tij, i frymëzuar nga shpirti i naltë i vet, ka vendosë që 
pasuninë që i ka falë i madhi Zot, t’a shpenzojë po në rrugë të Zotit....”.  

Pjesëmarrja e madhe në ditën e varrimit të tij, kur ai vdiq më 1938, 
tregoi më së miri respektin dhe vlerësimin që kishte populli i Tiranës për 
këtë personalitet të shquar.  
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TAHIR JUSUF MARA 

                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 

Mbaroi fakultetin e mjekësisë të Universitetit të Stambollit në vitin 
1874. Ai kishte lindur në Tiranë më 1850. Gjatë dy vjetëve të parë të pas-
diplomimit të tij për mjekësi të përgjithshme, profesionin e fituar të mjekut 
internist, Tahiri e ushtroi po në Turqi. Prej vitit 1876, figuron mjek i Bash-
kisë së qytetit të Shkodrës, nga ku, pas vitit 1890, punoi vetëm në Tiranë. 
Nga kjo familje, më vonë do të dilnin edhe intelektualë të tjerë, ndër të cilët 
edhe mjekë, e po ashtu të mirënjohur.  

Për Tahirin, këtë figurë mjaft interesante që vetëm fare pak përmen-
det në librin “Mjekësia ndër shekuj”, 1962, të Prof. Fejzi Hoxhës; informacione 
të tjera, megjithëse përsëri jo të shumta na kanë dhënë anëtarët e rrethit të 
vet familjar: mbesa e tij, znj. Nejre Mara (Tabaku), që sot ka kaluar 80 vite 
dhe Gëzim Mara, ai pedagog i mirënjohur i ekonomisë. Këtë të fundit, me 
gradën shkencore “doktor”, ne e konsiderojmë edhe pjesë të vëllimit të parë 
të serialit tonë, që vetëm për shkaqe thjesht teknike, ai nuk është pasqyruar 
atje, çka ka ndodhë edhe në dy-tre raste të tjera. Sipas kriterit të zgjedhur, ai 
do të renditej pas Asti Papës. 

Me pozicionin kohor të aktivitetit të vet, Tahiri mbetet jo thjesht një 
njeri me vlera intelektuale e një dëshmi e qartë e kulturës së hershme 
tiranase, por mbi të gjitha përcaktohet si mjeku i parë i kësaj treve. Nga të 
dhënat e grumbulluara, rezulton se, ai ishte shembull i qartë i një njeriu të 
formuar e të qytetëruar dhe për të gjitha këto gëzonte respektin dhe simpa-
tinë e merituar të të tjerëve. Ishte martuar me një vajzë të familjes së njohur 
Stërmasi. Tahiri la tre djem: të madhin, Abdullain; të mesmim, Hasanin dhe 
më të voglin Hysenin ose Remziun, emër me të cilin edhe thirresh. Aspi-
ratat arsimdashëse të Tahirit dhe dëshira e tij për profesionin e nderuar të 
mjekut e shtynë atë që, sikurse ai vetë, edhe djali i tij i fundit të kryejë 
studimet e larta po për mjekësi dhe po në Stamboll.  

Për Tahirin, tregojnë disa episode mjaft interesante, nga të cilat po 
përmendim vetëm dy prej tyre. Në interes të shëndetit të njerëzve, për 
vaksinën kundër lisë (asaj sëmundje të kohës), falë bamirësisë dhe përkush-
timit të tij, ai sakrifikonte pandërprerë. Shtëpinë e tij e kishte kthyer në një 
qendër mjekësore për pacientët. Në anën tjetër, ai ka qenë i interesuar edhe 
për artin e gatimit. Përveç një kuzhiniereje nga Turqia, e cila qëndroi për 
gati dy vjet në Shqipëri, mendohet se, ai mund të jetë i pari që, bashkë me 
makaronat, solli edhe një makinë të thjeshtë për prodhimin e tyre. 
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TEUFIK HYSEN TEFIKU 
                            

- Shkolla e Lartë “Mylkie” -  
- Stamboll, Turqi - 

 
Është nga intelektualët më të hershëm tiranas. Lindi në Tiranë më 

1851. Pasi kreu shkollën e mesme qytetëse, familja e tij e dërgoi për stu-
dimet e larta. Në Stamboll të Turqisë, përfundoi me sukses në vitin 1878 
Shkollën e Lartë “Mylkie”, ku në atë kohë formoheshin nënpunësit e lartë të 
administratës dhe të drejtësisë perandorake. Falë rezultateve shumë të mira, 
ai emërohet atje, në Turqi. E nisi karrierën e tij si punonjës në institucionet 
publike; ndërsa më pas kaloi në organet gjyqësore. Aktivitetin e tij si ndih-
mësgjyqtar dhe gjyqtar, duke filluar nga qyteti i Bursës e për ta mbyllur në 
atë të Larisës, e ushtroi në disa distrikte të Perandorisë.  

Nuk dihen saktë shkaqet e transferimit të tij në Shqipëri, por deri në 
fund të jetës, kur vdiq në mars të vitit 1901 në moshën 50 vjeçare, ai punoi 
vazhdimisht në Atdhe. Fillimisht, Teufiku kishte detyrën e gjyqtarit në 
Shkodër dhe më tutje atë të guvernatorit të distriktit në Elbasan, të cilat në 
të gjitha rastet i kreu me profesionalizëm dhe me ndershmëri.  

Gjatë gjithë jetës së tij, ai u dallua për pikëpamjet patriotike; ishte 
pjesëmarrës aktiv në të gjitha lëvizjet e shqiptarëve për shkëputjen e vendit 
të tyre nga Perandoria otomane. Po ashtu, ai ishte aktiv edhe në përhapjen e 
ideve iluministe të patriotëve të mëdhenj të kombit tonë e të Lidhjes së 
Prizrenit. 

Nga martesa e Teufikut me vajzën krutane Haxhire Pengili lindën 
tre vajza dhe dy djem, Hakiu dhe Sabriu, të dy protagonistë të këtij libri të 
personaliteteve tiranase. 
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MYSLIM SULEJMAN LLAGAMI 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi -  
- Fakulteti Juridik - 

 
Gjurmët e para të avokatisë shqiptare gjenden në Shkodër që në 

shekullin e 19-të. Megjithatë, po në këtë shekull, pak më vonë, filluan vep-
rimtarinë e tyre të avokatit edhe juristët Myslim Llagami, i diplomuar për 
drejtësi, më 1882, në Universitetin e Stambollit; Dhimitër Tutulani, i dip-
lomuar gjithashtu për drejtësi, më 1884, por në Universitetin e Athinës, e 
mjaft të tjerë. Referuar këtyre viteve, Myslim Llagami, ky jurist krejt i kom-
pletuar me kulturë të thellë e bashkëkohore duhet të ketë qenë avokati i 
parë në Tiranë. 

Ai lindi në Tiranë në vitin 1858. I ati i tij, edhe pse furrtar, por njeri 
arsimdashës dhe i ndërgjegjshëm se do t’i duheshin sakrifica financiare, 
synimet për të birin i kishte krejt të qarta. Dëshirat e tij, që Myslimi nisi t’i 
realizojë prej mbarimit të suksesshëm të shkollës Ruzhdije dhe të Med-
resesë në Tiranë, i vazhdoi më tutje me arsimin e lartë në Universitetin e 
Stambollit dhe përsëri me rezultate shumë të mira. Me dëshirën për të 
shërbyer në Shqipëri, ai refuzoi kërkesat për të punuar në institucionet e 
atjeshme të Perandorisë.  

Në detyrën e avokatit, sukseset e tij ishin të shpejta. U bë i njohur 
dhe fitoi besim jo vetëm në Tiranë, Durrës, Krujë, Berat, por edhe më tutje, 
madje ai kishte klientë edhe nga Manastiri, Selaniku dhe Stambolli. Në 
proceset gjyqësore, falë interpretimit të logjikshëm e të mprehtë të ligjeve të 
kohës dhe njëherësh ndershmërisë së tij, si dhe falë përfaqësimit dinjitoz të 
të gjithë klientëve, pavarësisht nga shtresa shoqërore prej nga vinin apo nga 
pozita e tyre, ai shprehte dukshëm profesionalizmin e tij.  

Me nivelin dhe aftësitë që kishte për t’u thelluar në interpretimin e 
ligjeve, ai ishte ndër të paktët intelektualë shqiptarë që hetoi dhe demaskoi 
karakterin antishqiptar të kushtetutës xhonturke. Duke ndihmuar në sqa-
rimin e shtresave të gjëra të popullit e deri të intelektualëve të Tiranës dhe 
në ndërgjegjësimin e tyre për luftën kundër pushtuesit otoman, Myslimi 
dënoi ashpër veprimet armiqësore që turqit e rinj ndërmorën më pas ndaj 
çështjes shqiptare. Veprimtarinë në shërbim të Atdheut që e vazhdoi në 
Tiranë edhe me profesionin e avokatit, ai e kishte nisur që në moshë të re. 
Kur ishte student në Stamboll, u lidh ngushtë me patriotë të njohur shqip-
tarë. Më vonë, ai dha kontribut të ndjeshëm edhe gjatë viteve të Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit. Në vendin e tij, bashkë me të tjerë tiranas, Myslimi 
punoi pa u lodhur dhe me të gjitha shtresat shoqërore për ndërgjegjësimin e 
çeshtjes kombëtare, e në veçanti edhe për përhapjen e arsimit në gjuhën am- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRANA - PERSONALITETE 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 25 - 

tare.   
Ky aktivitet i Myslimit nuk mund të mos binte në sy të pushtuesit, i 

cili në figurën e këtij intelektuali shihte një anmik të tij. E, në këto rrethana, 
për të, filloi një kalvar përndjekjesh dhe vuajtjesh, të cilat, në vitin 1910, nga 
asqerët e Turgut Pashës, shkuan deri në rrahje publike në pazarin e Tiranës. 
Torturat dhe burgimet i dëmtuan shëndetin por jo vendosmërinë për të 
vazhduar rrugën e atdhetarisë.                                                      

Më 26 nëntor 1912, ditën kur në Tiranë u ngrit flamuri, ai ishte pjesë 
e organizimeve dhe e drejtimeve të ceremonive të kësaj ngjarje të shënuar 
historike. Duke mbetur gjithmonë i bindur në rrugën e nisur, Myslimi u 
rreshtua në anën e shqiptarëve të vërtetë e largpamës që, për të kapur 
kohën e humbur, luftuan për demokratizimin, zhvillimin dhe përparimin e 
vendit. Në rrugën e gjatë e të vështirë për pavarësi e zhvillim kombëtar, 
Myslimi nuk u mposht nga vuajtjet e rënda fizike e shpirtërore që provoi 
mbi vehte. Edhe pse ishte i sëmurë, angazhimet për mbrojtjen e pavarësisë 
së shtetit të ri shqiptar, ai i shprehu edhe kundër intervencionistëve serbë, të 
cilët e burgosën, sikundër edhe kundër forcave të errëta të brendshme, që 
po ashtu e burgosën. 

Në marrëdhëniet civile, tiparet e një qytetari model tiranas, ai i 
kombinoi me përgatitjen e gjithëanëshme juridike e profesionale dhe me të 
drejtën zakonore që e njihte shumë mirë. Në këtë drejtim, ai dha një ndih-
mesë të shkëlqyer në zgjidhjen jashtëgjyqësisht dhe me mirëkuptim të mjaft 
konflikteve veçanërisht brenda familjeve apo farefisit. Me këto zhvillime, 
ndikoi dukshëm në evitimin e sherreve dhe në rivendosjen e bashkëjetesës 
harmonike mes anëtarëve të komunitetit tonë. Edhe sot ka të moshuar që 
kujtojnë tregimet e prindërve të tyre dhe se si, përmes paqësimit, Myslimi 
zgjidhte deri ngatërresat më të rënda. 

Ai tiranas i nderuar vdiq shpejt, në vitin 1916, kur ishte 58 vjeç dhe 
kur mund t’i jepte ende të ardhmes së vendit të tij. Megjithate, ai la pas një 
bilanc të pasur. Në nderim të veprës së Myslim Llagamit, që prej vitit 1920, 
një rruge të qytetit, Bashkia e Tiranës i kishte dhënë emrin e tij. Diktatura 
komuniste e ngacmoi atë edhe kur ai nuk ishte më. Ky emër u hoq sepse i 
biri i tij, Fiqriu, për të cilin flitet po ashtu edhe në këtë libër, u dënua nga 
gjyqet speciale të vitit 1945; ndërsa një nip po i tij, Abdullai, u arratis jashtë 
vendit (ShBA), më 1950. Në vitin 2008, emri i ketij intelektuali u rivendos në 
në një rrugë ndërmjet asaj të Kavajës dhe Unazës. 

Pas vendosjes së demokracisë, Myslim Llagami, në vitin 1992, është 
dekoruar nga Sali Berisha, President i Republikës, me medaljen “Për veprim-
tari patriotike”. 
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XHEMAL ALI PAZARI 
                            

- Universiteti i Kajros, Egjipt-  
- Fakulteti i Teologjisë e Filozofisë - 

 
Kjo figurë e njohur, që lindi në Tiranë më 17-6-1864 dhe vdiq po në 

Tiranë më 7-11-1955, ishte djali i dytë i një familje vendase, të vjetër dhe 
njëherësh klerike islame e sektit halveti. Po këtu, Xhemali mori edhe më-
simet e para, ku u dallua për rezultate mjaft të mira. Më pas, në Egjipt, kreu 
Medresenë e Lartë dhe, në fillimvitet 90-të të shekullit të 19-të edhe Uni-
versitetin e atjeshëm të Al-Az’harit. Nga dëshira e tij për të kontribuar në 
Shqipëri, nuk pranoi ofertat që ju bënë për të qëndruar dhe punuar atje.  

Me kthimin në Atdhe dhe pasi krijoi edhe familjen e vet duke u 
martuar me një vajzë Stërmasi, ai u dallua për kulturën dhe përkushtimin e 
tij në punën e palodhur në mbarëvajtjen e Teqes Pazari. Problemeve të 
besimit, gjithmonë me argumente dhe pa vulgaritet, ai diti t’i japë thelbin 
fetar, të cilin krahas devotshmërisë ndaj krijuesit, e shihte si një obligim 
hyjnor që lartëson mirësinë dhe dinjitetin njerëzor dhe jo si përçarje ndër-
mjet shqiptarëve, apo si mënyrë nënshtrimi ndaj pushtuesve e në dëm të 
interesit kombëtar. Falë potencialit të tij intelektual dhe njohjes së thellë të 
Kur’anit, në përputhje me formimin e plotë të tij dhe elokuencën e treguar, 
ai gjithnjë u vlerësua jo vetëm nga besimtarët, por edhe nga i gjithë rrethi 
shoqëror. Për vite me rradhë, Xhemali punoi edhe në Komunitetin Mysli-
man të Shqipërisë, ku dha kontribut të rëndësishëm sidomos në fushën e 
sheriatit, të arsimit e të kulturës. Me këtë formim, kishte lidhje të ngushta 
me njerëz të shquar e të të gjitha drejtimeve: të letrave, parlamentarë e po-
litikanë. Gjatë viteve 1922-1925 ishte zevendëskryetar i Bashkisë së Tiranës. 

Jeta relativisht e gjatë e Xhemal Pazarit, përkoi me ngjarje mjaft të 
rëndësishme kombëtare. Situatat, nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878), 
përpjekjet e rilindësve për gjuhën dhe shkollën shqipe, kryengritjet për 
pavarësinë dhe akti i shpalljes së saj (1912), lëvizjet për konsolidimin e 
shtetit shqiptar e deri te vendosja e komunizmit, ai jo vetëm se i përjetoi, 
por aty ku mori pjesë ishte veprimtar aktiv. Në vitin 1943 ishte zgjedhur 
deputet në Parlamentin Shqiptar. Për të gjitha këto, pati edhe rrjedhoja. Ai 
dhe vëllezërit e tij u persekutuan që nga xhonturqit, kur në vitet 1909-1910 u 
burgos dy herë, e deri në fillimet e qeverisë komuniste (1947), kur dy vjet 
më parë i kishin vrarë edhe djalin e madh, Besimin, dhe nipin e tij, Faikun. 
Në burgosjen e fundit, ai gëzoi simpatinë e intelektualëve të tjerë po ashtu 
të arrestuar, si P. Marko, A. Varfi, Xh. Mehmeti, M. Greblleshi etj..  

Këtij intelektuali, kleriku dhe patrioti të shquar tiranas, Presidenti i 
Republikës, në vitin 1995, i ka dhënë medaljen “Për veprimtari patriotike”.  
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ABDI ADEM TOPTANI 
                            

- Shkolla e Lartë “Mylkie” -  
- Stamboll, Turqi - 

 
Ky veprimtar i shquar i Rilindjes, i periudhës së Pavarësisë dhe ma-

dje edhe pas saj, lindi në Tiranë më 12 mars 1864, ku kreu edhe shkollën 
fillore. Më tutje, ai vazhdoi në Stamboll, por me sa duket pa e mbaruar ar-
simin e lartë. Nëpërmjet Murat Toptanit, duke rënë në kontakt me rrethet e 
atjeshme patriotike, edhe Abdiu u bë një nga propaganduesit më të rëndësi-
shëm të ideve kombëtare dhe të luftës kundër turqve, grekëve, serbëve etj..  

Në krahinat e Shqipërisë së mesme, ku ushtroi aktivitetin e tij, falë 
përpjekjeve dhe aftësive organizative, në fund të shekullit XIX dhe në fillim 
të atij XX, pat lëvizje të fuqishme popullore në Priskë, Shupal, Bastar, 
Çermenikë e në vetë qytetet e Tiranës e të Krujës. Më 1902, Abdiu udhë-
hoqi forcat kryengritëse të malësorëve të Shëngjergjit e të Shupalit dhe ish-
te komandant i çetës së Sarasalltëkut. Me këto angazhime, për periudhën 
1900-1912, duke kërkuar koordinimin e aktivitetit të këtyre çetave, ai bëhet 
nga figurat më të njohura të çeshtjes kombëtare dhe lider politik e ushtarak i 
popullit të Tiranës e i krahinave për rreth. Si rrjedhojë e thirrjeve të tij të 
pandërprera për lidhjen e besës dhe për luftën kundër hasmit, në këtë zonë 
të Shqipërinsë, u ngritën edhe çeta të tjera, si ajo e Kamzës, e bregut të Matit 
etj.. Në korrik të vitit 1912, grupi i këtyre njësive, i drejtuar prej tij, zhvilloi 
luftime të rrepta kundër forcave xhonturke, duke dhënë kështu kontribut të 
rëndësishëm në përgatitjen e pavarësisë. Si një politikan dhe diplomat i aftë 
dhe si një njeri i kulturuar, Abdiu, ky atdhetar i shquar priste e përcillte në 
shtëpinë e tij patriotë edhe nga anët e tjera të vendit. 

Në të njëjtën kohë, sikurse të gjithë rilindësit, edhe ai ishte i bindur 
se shqiptarët kishin nevojë të domosdoshme të ndërgjegjësoheshin përmes 
arsimimit në gjuhën shqipe dhe madje me alfabetin latin. E, në këtë plan, 
me gjithë përndjekjen që ushtrohej ndaj tij, ai u bë përhapës aktiv i librave 
dhe i shtypit shqip. Pronat e veta u kthyen në qendra të grumbullimit të 
kësaj baze të rëndësishme materiale, por të ndaluar nga administrata turke. 

Në nëntorin historik të 1912-ës, Abdiu ishte i pranishëm në pritjen 
që ju bë në Durrës grupit të delegatëve të kryesuar nga Ismail Qemali dhe 
në organizimin e udhëtimit të tyre deri në Vlorë. Ndryshe nga shtrembëri-
met politike të krijuara nga sistemi që shkoi, e vërteta është se ishte Abdi 
Toptani, bashkë me dy të tjerë, ai që udhëtoi me të njëjtën karrocë me 
kryetarin e qeverisë së ardhshme. 

Në aktin e shpalljes së Pavarësisë, Abdiu është njëri nga nënshkru-
esit e tij. I ngarkuar nga Kuvendi Kombëtar dhe si një nga përkrahësit dhe 
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zbatuesit më të flaktë të programit dhe të veprimtarisë së Qeverinë së re 
Shqiptare, ai u bë ministri i parë i financave. Institucioni i drejtuar prej tij, 
menjëherë hodhi poshtë sistemin e kapitulacioneve dhe vendosi sovrani-
tetin e vet juridik e fiskal. Për përkushtimin e tij në këtë detyrë, Eqrem Bej 
Vlora ka shkruar: “Abdi Beu pikëllohej dhe dëshpërohej sa s’thuhet kur ishte i 
detyruar të vononte pagimin e rrogave në shtetin e ri shqiptar. Asnjë nga bejlerët 
nuk mori asnjë grosh si rrogë apo dëmshpërblim”. Ky burrë tiranas fisnik, i 
sakrificës dhe i durueshëm, dashurinë për Atdheun e kishte të theksuar. 
Punonte gjithë ditën për t’u njohur me problemet e ngatërruara financiare të 
shtetit të ri shqiptar. Duke gjykuar me zgjuarsi, drejtësi dhe paanësi, për aq 
kohë sa e mbajti atë post, askush nuk doli i zhgënjyer prej tij. 

Ky njeri me temperament mjaft të qetë e gjakftohtë ishte po aq aktiv 
edhe më tutje shpalljes së Pavarësisë. Me këto tipare, dhe megjithëse për një 
periudhë mjaft të shkurtër (shtator 1914 deri në dhjetor 1914), ai mori pjesë 
edhe në Qeverinë e Princ Wiedit, por këtë herë me detyrën e ministrit të 
Bujqësisë dhe të Tregëtisë. Ishte kundërshtar i vendosur i vijës politike 
italiane dhe i platformës së Romës. Në vitin 1915, u largua nga Atdheu. Në 
Zvicër, ku qëndroi disa kohë bashkë me atdhetarë dhe intelektualë të tjerë, 
u bë njëri nga nismëtarët më të rëndësishëm të krijimit të revistës “Albania”.  

Personaliteti i tij prej atdhetari e politikani u shfaq edhe në përga-
titjet dhe organizimin e Kongresit të Lushnjes, detyra në të cilat ai ishte nga 
më të rëndësishmit dhe nga më aktivët. Bashkë me të tjerë, ndër të cilët edhe 
me tiranasit e tjerë Ismail Ndroqi e Myslim Llagami, përpunuan platformën 
e punës së këtij kongresi. Falë kontributit të dhënë në Lëvizjen Kombëtare 
për Pavarësinë e Shqipërisë, ky kongres e zgjodhi Abdiun ndër katër anëta-
rët e Këshillit të Lartë të Qeverisë (veç tij ishte edhe Aqif Pashë Elbasani-
Biçaku, Imzot Luigj Bumçi dhe dr. Mihal Turtulli). Ky patriot, që megjithëse 
nuk la gjë të shkruar, por thjesht veprimtarinë e tij të shkëlqyer të një çerek 
shekulli, u akuzua se përkrahu dhe mori pjesë në kryengritjen e marsit të 
vitit 1922 të udhëhequr nga Bajram Curri dhe Elez Isufi e për këtë, në mun-
gesë, u dënua me vdekje. Vendimi nuk u ekzekutua për shkak të protestave 
të shumta. Eshtë mjaft i njohur edhe fjalimi i mbajtur nga Ali Këlcyra në 
Parlamentin Shqiptar në mbrojtje të këtij personaliteti të madh. Më pas, për 
arsye shëndetësore, ai u largua nga jeta politike për të jetuar kryesisht në 
fermën e tij të Valiasit, deri kur vdiq në Tiranë më 30 korrik 1942. 

Nga populli i Tiranës dhe nga përfaqësues të qyteteve të tjera, kësaj 
figure të shquar, e gjithë jeta dhe veprimtaria e të cilit u karakterizua nga 
ndërgjegjja e lartë patriotike, humanizmi, bujaria dhe gatishmëria për të 
sakrifikuar për Shqipërinë dhe popullin shqiptar, ju bë një varrim ma-
dhështor. Dy ditë më vonë, më datën 1 gusht, gazeta e kohës “Tomorri” 
shkruante fjalën e z. Dhimitër Berati, nga e cila ndër të tjera veçohet “Abdi 
Bej Toptani ka qenë ndër ata atdhetarë që nuk kanë pritë as të binden për idenë e 
lartë të lirisë dhe as të ftohen për qëllimin e ngritjes së flamurit. Ai e pranoi me 
krahëhapur mendimin e shpalljes së pavarësisë dhe po me krahëhapur iu ngjit atij”. 
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JAKOV DHIMITER HOBDARI 
                            

- Universiteti i Athinës, Greqi -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Jakov Hobdari është ndër mjekët më të vjetër të Tiranës, madje edhe 

të zonës rreth saj, Durrës e Kavajë. I renditur kronologjikisht pas Tahir 
Marës dhe Abdullah Ademit, është tiranasi i tretë i diplomuar në këtë fushë. 
Me pasionin për mjekësinë, ai u dallua dhe u shqua edhe për edukimin dhe 
shkollimin sa më të mirë të djemve të tij; formim të cilin, më vonë, e trashë-
goi edhe te ata.   

Jakovi lindi në vitin 1865. Arsimin fillor dhe të mesëm e kreu në 
Manastir; ndërsa atë të lartë në Greqi, ku më 1894 diplomohet “mjek” në 
Universitetin e Athinës. Me t’u kthyer në Atdhe në përfundim të studi-
meve, për pak kohë, detyrën e mjekut e ushtroi në Berat e Kavajë, duke 
mbuluar sigurisht edhe fshatrat për rreth dhe pastaj më gjatë punoi në 
Durrës. Falë aftësive shkencore dhe organizative, atij iu besua edhe drejtimi 
i një ambulance të hapur në këtë qytet nga Perandoria Austro-Hungareze 
në mbarim të shekullit të 19-të dhe në fillim të 20-të. Me këtë detyrë, që ai e 
kreu me kompetencë dhe sukses, Jakovi qëndroi për dy vjet, prej vitit 1914 
deri më 1916. Kjo periudhë kohore përfshin politikisht qeverisjen e Princ 
Wiedit dhe aktivitetin e Esat Pashë Toptanit, te i cili ishte i angazhuar edhe 
si mjek personal.  

Kur erdhi në Tiranë, u vendos pranë familjes së tij, në mëhallën e 
Hobdarëve (aty ku sot është Hotel “Tirana Internacional”). Atje ushtroi ak-
tivitetin e tij privat, ku kjo figurë e njohur tiranase pati vlerësimin dhe 
besimin e të gjithë banorëve vendas. 

Në përshtatje me zhvillimet dhe kushtet aktuale të Shqipërisë së 
atëhershme, prej fillimit të ushtrimit të profesionit, ai ishte i detyruar të 
shtrihej tej profilimit të tij, atij të kirurgjisë, të fituar në periudhën studen-
tore. Madje, për këto shkaqe, gjatë gjithë karrierës së vet, Jakovi u anga-
zhua dhe u shqua kryesisht në fushën e patologjisë. Megjithatë, në periu-
dha të mëvonshme të karrierës së tij, veç patologjisë dhe mjekimeve 
kirurgjikale të përmendura më sipër, ai do të jepte kontribute të shkëlqyera 
në të gjitha drejtimet e mjekësisë: gjinekologji, sëmundjet ngjitëse dhe deri 
te ato dermatologjike e veneriane. Në bashkëpunim të ngushtë me mjekun e 
mëvonshëm e të njohur dermatolog, Kadri Kërçikun, ai i rekomandoi atij 
mjekimin me squfur të disa sëmundjeve të lëkurës. Duke iu përgjigjur 
situatave të krijuara, Dr. Hobdari iu përkushtua edhe problemeve të tjera të 
mjekësisë, ndër të cilat u angazhua edhe me sëmundjen e malaries, mjaft të 
përhapur për atë kohë dhe të cilën e njihte mjaft mirë. Po kështu, në më-
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nyrë shkencore, ai kishte përcaktuar dhe rajonizuar përhapjet e këtyre së-
mundjeve në të gjithë krahinën e Tiranës dhe të zonave për rreth saj.  

Pasionin e tij për mjekësinë dhe hapësirat e ndryshme të saj, ky 
mjek i aftë, intelektual i shquar dhe aplikues i mjaft gjuhëve të huaja: 
greqisht, serbisht, turqisht, italisht, frëngjisht, arumanisht etj., e shtriu edhe 
më tutje. Në rrugën e Dibrës, aty ku ishte Pazari i vjetër i Tiranës (sot është 
Pallati i Kulturës), në klinikën e tij hapi edhe një sektor farmacie, që, 
ndoshta, mund të jetë farmacia e parë në Tiranë dhe që shumë gjatë do të 
njihej me emrin “Farmacia Hobdari”. Ajo ishte ndër të paktat në Shqipëri, që 
medikamentet i merrte deri nga Firma e famshme gjermane “Bayer”, mjaft e 
njohur edhe sot. Më vonë atë farmaci, të pasuruar edhe me një laborator 
analizash, e drejtoi i biri i Jakovit, Milto, gjithashtu protagonist i këtij libri, i 
cili kishte kryer studimet e larta në Universitetin e Napolit, por që fatke-
qësisht pat jetë mjaft të shkurtër. Megjithate, ai emërtim mjaft simbolik dhe i 
suksesshëm, megjithëse jo me trashëgimni të drejtpërdrejt të Jakov 
Hobdarit, funksionon edhe tani.  

Po me këtë pasion, ai ndikoi edhe te formimi i djemve të tij. Veç dja-
lit të parë, Miltos, edhe të tjerët studiuan po për fushën e mjekësisë, me-
gjithëse jo në të njëjtin profil me të: Spiro, për stomatologji dhe Asti, po për 
farmaci. Situatat politike të pasluftës së dytë nuk mundësuan shkollimin e 
lartë të djalit më të vogël, Pavllos; dukuri po ashtu e njohur e që ka ndodhur 
edhe me familje të tjera.  

Jakovi ndërroi jetë në vitin 1956, kur ishte 91 vjeç. Megjithëse deri 
atëherë, për shumë kohë nuk e kishte ushtruar profesionin e tij të mjekut, ai 
asnjëherë nuk iu nda librave dhe revistave mjekësore; por, në anën tjetër, as 
ushtrimeve gjimnastikore, që i kishte po aq për zemër. Ata i shërbyen 
nivelit të tij kulturor e profesional si dhe shëndetit të tij, dhe për këtë Jakovi 
mbeti gjithnjë i kthjellët deri në fund të jetës.   
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MURAT SAID TOPTANI 
                            

- Shkolla e lartë “Sulltanie” - 
- Stamboll, Turqi - 

 
Murat Toptani, pa mëdyshje, mbetet ndër figurat më të shquara e 

më të pastra të Rilindjes dhe ndër personalitetet më tipike të kombit shqip-
tar e të lëvizjes kombëtare. Eshtë i biri i Said Seremedi Toptanit, asaj figure 
legjendare, me të cilin hapet madje ky libër dhe vëllai më i madh e i vetëm i 
Refik Toptanit, po ashtu me vlera të shumta patriotike e kulturore. Ky pi-
njoll i toptanasve, fisit më të madh pas Bargjinëve, që kanë punuar e luftuar 
për Tiranën, lindi në Aka Kaukaz në vitin 1867, atje ku i ati i tij ishte i 
internuar. Pas një periudhe disavjeçare, bashkë me prindërit e vet, kthehet 
përsëri në vendin e lindjes, ku mbaroi arsimin e mesëm. Më pas, në vitin 
1894, kreu në Stamboll Shkollën “Sulltanie”. Një vit më vonë, pasi martohet 
me Asijen, vajzën e Naim Frashërit, një grua e arsimuar në Janinë e në 
Stamboll dhe njohëse e mirë e frëngjishtes, greqishtes dhe turqishtes, ven-
doset në Tiranë, ku kaloi të shumtën e jetës. Si familjarë të mirë dhe 
shembullorë, ata rritën dhe edukuan dhjetë fëmijë, prej të cilëve, nga nëntë 
djemtë, shtatë përfunduan arsimin e lartë dhe janë pjesë e këtij libri. Duke 
kalëruar si në rininë e tij, ai vdiq më 20 shkurt 1918, në Tiranë, nga pushimi 
i zemrës, e kur ishte vetëm 51 vjeç.  

Në vazhdim të rrugës patriotike të të jatit, madje që para shpalljes 
së pavarësisë; sikurse edhe në shoqëritë shqiptare jashtë Atdheut (Stamboll, 
Napoli, Bukuresht etj.) ku ai ishte i pranishëm, edhe në Tiranë Murati 
ushtroi aktivitet të dukshëm atdhetar, politik e kulturor, sa të gjerë, të pasur 
e shumëplanësh dhe njëherësh po aq cilësor. Ishte ndër flamurtarët më të 
spikatur për memorandumet e viteve 1896-1897, që kërkonin grumbullimin 
e vilajeteve me popullsi shqiptare në një të vetëm.  

Në Tiranë u muar kryesisht me angazhime propagandistike dhe 
ndërlidhëse ndërmjet përfaqësuesve kryesorë të shoqërive tona patriotike 
dhe organeve të shtypit. Ishte anëtar i klubit “Bashkimi”, të krijuar në tetor të 
vitit 1908, përmes të cilit lëvizja kombëtare doli nga ilegaliteti dhe filloi 
aktivitetin e saj të hapur. Ky emër kishte kuptim të dyfishtë, evidentimin e 
dy përmasave të njëherëshme: së pari, bashkimin e të gjithë trevave shqip-
tare dhe së dyti,bashkimin e mbarë shqiptarëve, pa dallim feje. Anëtarët e 
këtij klubi, kryetar i të cilit u zgjodh Refiku, vëllai i Muratit, në vitet 1909 
dhe 1910, përballuan me guxim terrorin xhonturk. Vendimi i parë i klubit 
lidhesh me shkollën shqipe, në të cilën sipas kërkesës së Murat Toptanit dhe 
Abdi Toptanit, të gjitha mësimet do të zhvilloheshin në gjuhën amtare. Me 
që ndërtesa e mëparshme, ajo e shkollës së Filip Ashikut, e hapur më 1898, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 32 - 

ishte e pamjaftueshme, Murati ofroi shtëpinë e tij, që u bë kështu edhe depo 
abetaresh dhe materialesh të tjera arsimore. Njëherësh pat edhe dy ngjarje të 
tjera të rëndësishme kombëtare: e para, Kongresi i Manastirit, ku Tiranën e 
përfaqësoi Refik Toptani, dhe e dyta, përdorimi i gjuhës shqipe edhe në 
shkollat shtetërore. Për të gjitha këto, natyrisht, pat reagime të vazhduesh-
me të kundërshtarëve të lëvizjes kombëtare, të xhonturqve dhe të tjerëve që 
qenë në krah të tyre.  

Pikëpamjet e palëkundura kombëtare të Murat Toptanit bënë që ai 
të arrestohej dhe të internohej të paktën katër herë, madje në vende të 
ndryshme. E para kishte ndodhur shumë herët, më 28 tetor të vitit 1898, 
atëherë kur do të hapej shkolla e parë shqipe. Për këtë ngjarje pati komente 
të shumta. Konsulli austrohungarez i kohës shkruante: “Arrestimi i Murat 
Toptanit nga qeveria turke shkaktoi zemërim të madh te populli..”. Veç gazetës së 
përdyjavëshme “Shqipëria”, që dilte në Bukuresht, që tha se: “Turqia zuri 
Murat beun dhe do ta bëjë syrgjyn”, foli edhe shtypi i huaj. Ndër to, gazeta 
“Neo logos” e Athinës komentonte: “Turqia e bëri këtë punë se në komitetin 
shqiptar të Bukureshtit kërkonin lirinë”. Më vonë, në vitin 1904, kur Edith 
Durham vizitoi Tiranën, në përshtypjet e saj shprehet “e kanë dërguar me 
mërgim për veprimtari patriotike dhe populli e vajton”. 

Pasi e mbajtën të burgosur për disa kohë; më pas, Murat Toptanin e 
internuan larg, në fillim në Galipoli të Dardaneleve të Turqisë dhe më vonë 
në Tripoli të Libisë etj., prej nga, ai arratiset për në Napoli dhe më tutje në 
Brindizi të Italisë. Me qenë se valiu i Manastirit nuk iu përgjigj protestës së 
Muratit për internimin e padrejtë që ju bë atij, ai vazhdoi më tej, për në 
Egjipt dhe përsëri në Itali e në Bukuresht. Te shqiptarët e mërguar, Murati 
ngjalli shpresat se, po trokiste ora e çlirimit nga zgjedha shekullore. Madje, 
jehona e veprimtarisë të kësaj figure të shkëlqyer e vuri atë edhe në vëmen-
djen e shteteve e të vlerësimeve të personaliteteve të huaja e të kohës, të 
interesuara për ngjarjet në Shqipëri. Anselmo Lorecchio dhe visar Dodani, e 
përshëndetën atë si pasardhës të Skënderbeut. Në këto situata, duke vle-
rësuar figurën e Muratit, të njohur madje edhe në arenën ndërkombëtare, 
kishte mendime se çështjes shqiptare do t’i shërbente një lëvizje e hapur 
politike dhe se në krye të saj të vihej vetë Murat Toptani.  

Më tutje ndodhën edhe dy internimet e tjera të tij. Internimi i katërt 
i përgjigjet situatave pas vitit 1909, atëherë kur lufta politike mes patriotëve 
shqiptarë dhe xhonturqve vazhdoi më tej; të parët kishin vetëm aspiratën, 
kurse të dytët kaluan në terror të egër policor. Klubi “Bashkimi” u mbyll; 
patriotët tiranas u kërcënuan nëse nuk hiqnin dorë nga shqiptarizmi i tyre. I 
internuar larg Shqipërisë, në Anadoll, Murat Toptani u kthye prej andej më 
5 gusht të vitit 1912.  

Kulmin e kontributit të tij, ai e arriti më 28 nëntor 1912, kur bashkë 
me Abdi Toptanin, ishin dy delegatët e Tiranës në Kuvendin historik kom-
bëtar. Si pjesëmarrës në shpalljen e pavarësisë, ai ishte një herësh edhe nën-
shkrues i aktit historik të kësaj ngjarje dhe u zgjodh ndër 18 anëtarët e 
Pleqësisë, si një organ ndihmës dhe kontrolli për qeverinë shqiptare. De-
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legati tjetër i Tiranës, Abdi Toptani, u emërua ministër i financave. Në atë 
ceremoni, falë edhe interesit të veçantë për artin në përgjithësi, Murati 
recitoi edhe këto vargje të shkruara prej vetë atij: 

        O flamur i Shqipërisë 
 Ti je nderi dhe gjaku jonë 
 Sot u ngrite në Vlorë 
 Udhërrëfyesi i trimërisë 
Këto prirje atdhetare të tij ishin të njohura edhe më parë. Në vitin 

1898, A. Degrand, konsull francez në Shkodër, kur vizitoi Tiranën, shkrua-
nte: “..shqiptarët ëndërrojnë një atdhe shqiptar; kam dëgjuar një prej tyre të kën-
donte në gjuhën shqipe një imitim të Marsejezës, të kompozuar nga ai vetë” (është 
fjala për Murat Toptanin). Në karrierën e tij ushtarake, Murati kishte gradën 
e kapitenit më 1916 dhe më vonë atë të kolonelit.  

Me Naim dhe Sami Frashërin, veç lidhjeve të përhershme e të 
vazhdueshme patriotike dhe atyre dyfishe të krushqisë (edhe e motra e 
Muratit ishte martuar me Mehmetin, më të voglin e vëllezërve Frashëri), ai 
kishte gjithashtu edhe lidhje të planit letrar. Vjershat e tij dallonin për nga 
dialekti, por jo për nga tematika e afërt dhe e zakonshme e Rilindjes; ajo 
ishte mburrje për traditën e lashtë, dashuri për Atdheun dhe kundërvënie 
karshi Turqisë e shovinizmit grek e serb. Një pjesë e mjaft vjershave dhe 
artikujve publicistikë të shkruar prej tij janë botuar në përmbledhjen e 
njohur “Vjershat e Murat Toptanit”, Tiranë, 1924.  

Por, ai pat edhe një prirje tjetër. Megjithëse diletant, u muar me 
skulpturë dhe me pikturë. Në vitin 1899, realizoi në Napoli bustin e Skën-
derbeut, një nga krijimet e para të Rilindjes dhe, që, ndoshta është skul-
ptura e parë e një shqiptari. Veç kësaj, po në skulpturë, ai ka bërë edhe 
vepra të tjera, ashtu sikurse edhe në pikturë e karikaturë, disa prej të cilave 
ruhen ende.  

Vdekja e këtij njeriu që, gjithë jetën e tij, me vuajtje të panumërta e 
të shumëllojshme, ja kushtoi çështjes kombëtare shqiptare, pikëlloi mbarë 
Tiranën dhe Shqipërinë. Respektin për këtë bir të shquar, bashkëqytetarët 
tiranas e shprehën me një varrim madhështor, të paparë asnjëherë deri në 
atë kohë. Më datën 20 shkurt 1918, Gazeta “Posta e Shqypnis”, që botohej në 
Shkodër nën drejtimin e At Gjergj Fishtës, ndër të tjera shkruante “Murat 
beut i qëlloi të heqë shumë nga qeveria e Stambollit; por, si në fat të mirë edhe në fat 
të keq, gjithmonë, për njerëzi, bujari dhe dashuri ndaj Atdheut, ai i la nder vendit 
dhe kombit”.  

Vlerat e shumëanëshme të këtij personaliteti të shquar tiranas dhe 
kombëtar janë përjetuar edhe me një monografi të Ferit Hudhrit. Në Tiranë, 
një shkollë dhe një rrugë mbajnë emrin “Murat Toptani”.  
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MYTESIM ZYBER KELLIÇI 
                            

- Medreseja e Lartë e Stambollit, Turqi - 
- Dega e Teologjisë dhe e Drejtësisë - 

 
Mytesim Zyber Këlliçi, si ndër intelektualët më të hershëm të trevës 

sonë, u lind në vitin 1867 në Tiranë, ku, në një shkollë turke, mori mësimet e 
para. Arsimin e mesëm dhe të lartë e përfundoi në Stamboll. Me një formim 
tashmë të plotë, pas këtyre studimeve, ai jep mësim në Medresenë “Kemal 
Eldin” të Bursës. Por, krahas kulturës së fituar, ndjenjat patriotike dhe 
lidhjet me patriotë të tjerë shqiptarë, jetës së tij i japin një tjetër drejtim. Në 
fund të shekullit XIX, Mytesimi kthehet në Shqipëri. 

Si teolog i përgatitur dhe ndër më të njohurit, ai u ngarkua me de-
tyrën e kryetarit të Myftinisë në Kavajë, në Durrës e në Tiranë si dhe të 
Kadiut në Durrës, angazhime, të cilat i kreu me kualitet të lartë, përkushtim 
dhe ndershmëri. Me këtë nivel intelektual, krahas funksioneve të mësipër-
me, nuk iu nda përpjekjeve dhe kontributeve për arsimin dhe shkollën. Për 
të zbatuar vendimet e rëndësishme të Kongresive të Manastirit (1908) dhe të 
Elbasanit (1909), veç formave të tjera, ndërmori hapa për futjen e mësimit të 
shqipes me a–b-c e re në shkollat turke. Ai ngriti krye kundër dokeve dhe 
zakoneve obskurantiste; madje, Alijen, njërën prej vajzave të tij, që sot për-
faqëson një emër të njohur të arsimit tonë, e bëri mësuese që në moshë fare 
të re. Me këto, ai provoi bindjet e tij demokratike dhe proeuropiane. 

Duke mos iu ndarë jetës politiko-shoqërore, Mytesimi mbeti një 
luftëtar i vendosur për pavarësinë e Shqipërisë. Në korrik-gusht të vitit 
1912, bashkë me të tjerë, përfaqësues të Shqipërisë së Mesme e të Veriut, 
shkoi në Shkup, për të mbështetur memorandumin prej 14 pikash, në kër-
kim të të drejtave kombëtare, të formuluar prej patriotit të madh Hasan 
Prishtina. Disa ditë para shpalljes së Pavarësisë, bisedoi edhe me Ismail 
Qemalin, kur udhëtonte për në Vlorë. Ndërkohë, ai ishte një nga pjesëma-
rrësit e rretheve patriotike që më 26 dhe 27 nëntor 1912 ngritën flamurin në 
Tiranë dhe në Kavajë. Në planin e brendshëm, ishte i ndjekur nga forcat 
antikombëtare, e për këtë, iu desh të qëndronte disa kohë në Itali dhe në 
fshatrat e Lezhës e të Shkodrës. Vetëm pas mbarimit të Luftës së parë 
botërore u vendos përfundimisht në Tiranë, ku arriti nivelet më të larta të 
veprimtarisë kombëtare. Si delegat i Tiranës, Kongresi i Lushnjës e zgjodhi 
atë anëtar të Senatit dhe anëtar të Komisionit për çeshtjet politike e juridike. 
Në 31 janar të vitit 1920 ishte zgjedhur në dhomën e senatit të Parlamentit 
Shqiptar, ku nënshkroi edhe protestën drejtuar Konferencës së Paqes.                 

Ky “senator i Lushnjës”, siç shkruante në atë kohë gazeta “Dajti”, 
vdiq i ri, në moshën 57 vjeçare (1924).  
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REFIK SAID TOPTANI 
                            

- Shkolla e Lartë “Gallatasaraj” -  
-  Stamboll, Turqi - 

 
Refiku, që ka bërë emër si një ndër patriotët më të shquar, i përket 

brezit të shtatë të familjes Toptani, duke nisë nga më i pari i saj, Ali beu. 
Lindi në vitin 1869. Në shkollën “Madam Fyre” të Stambollit kreu edhe arsi-
min parauniversitar. Studimet e larta ushtarake në Shkollën “Gallatasaraj” 
nuk arriti t’i përfundojë, me sa duket, për shkak të  internimit të të jatit.  

Në Tiranë, ku edhe vdiq në vitin 1937, ai prezantoi një figurë shu-
mëplanëshe dhe me shtrirje të gjatë kohore. Para shpalljes së pavarësisë, veç 
angazhimeve patriotike, ishte pjesëmarrës edhe në çetat e Shqipërisë së 
mesme. Emri i Refik beut, siç njihej ai, përmendet që në vitin 1901 për një 
kryengritje të Tiranës. Në çetën e Sarasalltekut të Krujës, ku edhe drejtonte, 
luajti rol mjaft të rëndësishëm bashkë me Masarin e Hamitin, vëllezër të 
Abdi Toptanit. Duke qenë gjithnjë aktiv, ai karakterizohej edhe nga aftësitë 
komunikuese me shtresa të ndryshme të popullit. Në librin e tij “Patriotizma 
në Tiranë”, Hafiz Dalliu tregon rastin se si Refiku ktheu nga rruga turmat e 
fshatarëve të mashtruar nga turqit e që kishin marrë për detyrë djegien e 
Klubit të mirënjohur “Bashkimi”. Ai njihej edhe si njeriu më i përshtatshëm 
për të komunikuar me vendet evropiane dhe me patriotët e rilindësit 
shqiptarë që ndodheshin jashtë vendit.   

Refik Toptani ishte njëherësh ndër figurat më të shquara të arsimit e 
sidomos për futjen e shqipes në shkollat shtetërore të kohës. Më 1908 drejtoi 
komitetin “Shqipëria mirëbërëse”, i cili kishte për qëllim ruajtjen e qetësisë, 
futjen e gjuhës shqipe në shkollat shtetërore dhe hapjen e shkollave shqipe. 
Kur ishte në postin e kryetarit të xhemijetit, porositi shkollat e Tiranës (tri 
fillore, pesë vajzash, një ruzhdije, dy ortodokse, një femërore e një mash-
kullore) që të mësonin shqip, e për këtë shpërndau edhe abetaret. Kundër-
shtimi i ashpër i autoriteteve turke e pengoi këtë iniciativë atdhetare. Duke 
u përpjekur për shkollat shqipe, në shtëpinë e tij mbaheshin materiale të 
ndryshme të gjuhës tonë. Ai ishte delegat, i Tiranës, madje i vetëm, në 
Kongresin e Manastirit (1908) dhe po kështu delegat në Kongresin e Elbasa-
nit (1909), ku u vendos për hapjen e shkollës së atjeshme normale. Ky pat-
riot i shquar, ndërmjet tre toptanasve, është nga 11 nënshkruesit e njoftimit 
për ngritjen e flamurit në Tiranë më 26 nëntor të vitit 1912. Ka qenë edhe 
kryetar i qytetit; ndërsa në vitet 1921-1922, deputet i Partisë Përparimtare 
dhe më 1922-1925, anëtar i Këshillit të Naltë.  

Mentalitetin e tij, ai e shprehu edhe me dhuratën prej 80 librash që i 
bëri Bibliotekës Kombëtare dhe ndihmave që i dha Strehës Vorfnore.  
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FADIL IBRAHIM BODINAKU 
                            

    - Universiteti i Stambollit, Turqi - 
    - Fakulteti i Drejtësisë -  

 
Ka lindur në Tiranë në vitin 1870, nga derë e mirënjohur për kulturë 

dhe atdhetari. Me këtë mentalitet, ishte e kuptueshme mbështetja financia-
re e saj për formimin arsimor të të birit, që pas mësimeve të para në qytetin 
e lindjes, dërgohet në Turqi për t’u arsimuar në shkencat e drejtësisë dhe 
atyre islame. Në Universitetin “Darul Funun” të Stambollit, ku kishte edhe 
studentë të tjerë shqiptarë, krahas arritjeve mësimore, veç angazhimit në të 
mirë të dijes, ai u dallua edhe për bindjet e tij patriotike.  

Edhe pse ndërkohë vazhdonte studimet për drejtësi, Fadili realizoi 
një punim mjaft të rëndësishëm. Për të ndihmuar shqiptarët e atjeshëm që të 
ruanin gjuhën shqipe; nën emrin “Tiranli Fazil” (Fadil Tirana), ai përgatiti 
më 1911 librin “Gramatika fillestare shqipe” (Sarfi ibtidai arnauti), që u reali-
zua në Shtëpinë e njohur botuese “Ebuz-zija”. E veçanta e këtij botimi ishte 
hartimi me alfabetin osman, standard, që, sigurisht, sot nuk mund të funk-
sionojë. Megjithatë, për atë kohë, ai dha rezultate pozitive dhe pat sukses 
më të madh se sa pritej. Veç kësaj, hartimi i kësaj vepre mbi njëqind vjet më 
parë provon faktin historik të kërkimit shkencor në këtë fushë dhe të ven-
dosjes së hapave fillestarë në një sistem rregullash dhe përcaktimesh teori-
ke. Veprën e harruar që u zbulua për herë të parë më 1955 nga studiuesi 
kosovar Dr. Hasan Kaleshi, më gjerë, e ka trajtuar Prof. Dr. Jup Kastrati 
(1988), në punimin “Historia e gramatologjisë shqipe”, botuar në Prishtinë.  

Me përfundimin e suksesshëm të fakultetit, Fadil Bodinaku u emë-
rua menjëherë në detyrën e kadiut (gjykatësit), funksion të cilin e ushtroi 
për shumë kohë në disa krahina të Turqisë, duke filluar nga qyteti i 
Boskurit, derisa më në fund u vendos në qytetin Ullukeshlla, e varur nga 
vilajeti i Nidës, 500-600 km, në juglindje të Ankarasë.  

 Për aktivitetin e tij si intelektual i një niveli të lartë nuk dispono-
hen të dhëna të tjera; por, gjithsesi, dihet se ai të gjithë jetën e kaloi atje. Pas 
revolucionit të udhëhequr nga Kemal Ataturku, kur në Turqi ndodhën 
transformime të rëndësishme shoqërore, politike dhe ekonomike, me mira-
timin e organeve përkatëse, Fadili u ngarkua të vazhdonte detyrën e juristit 
civil për të zbatuar legjislacionin e shtetit modern të sapoformuar në Turqi. 

Vdiq në muajin shkurt të vitit 1931. Ai ishte martuar me një shte-
tase turke dhe kishte katër fëmijë: djali më i madh, Nuriu, lindur më 1924, 
ishte pedagog në Universitetin e Stambollit; Hilmiu, ushtarak në marinë ose 
në aviacion dhe dy vajza, Meliha dhe Fazilet. 
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MAS’HAR ZYBER KELLIÇI 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
Ai lindi në Tiranë në vitin 1875 dhe ishte bir i asaj familje atdhetare 

e me tradita kulturore. Pas shkollimit fillor në qytetin e tij të lindjes, arsi-
mimin e mëtejshëm e vazhdoi dhe e plotësoi në Turqi, atje ku ndodhesh 
edhe vëllai i tij më i madh, Myhtesini. I diplomuar si financier, për disa 
kohë, punoi në administratën perandorake, madje edhe jashtë Turqisë, ku 
qëndroi deri rreth viteve 1915-1917. Qenia e Mas’harit pranë Myhtesinit dhe 
lidhjet e tij jo vetëm me rilindasit shqiptarë të ndodhur atje, por deri me ato 
në Shqipëri, ndikuan së tepërmi në formimin e vet atdhetar. Në këto rre-
thana, Mas’hari është nga ata emra që kanë rol në zgjimin e ndërgjegjes 
kombëtare dhe në mësimin e gjuhës shqipe.   

Në Tiranë, duke ju përkushtuar jetës politike shqiptare, ai u dallua 
veçanërisht në përpjekjet kundër copëtimit të vendit dhe në ato të demokra-
tizimit të jetës. Për këto vlera dhe kontribute të tij, qytetarët tiranas e zgjo-
dhën atë deputet të Parlamentit të parë Shqiptar, të hapur më 21 prill të vitit 
1920. Në këtë organ suprem, me të njëjtat bindje e pikëpamje që e karak-
terizonin gjithnjë ate e në krah të deputetëve të tjerë përparimtarë, Mas’hari 
mbrojti dukshëm interesat e shqiptarëve në përgjithësi dhe të tiranasve në 
veçanti.  

Duke qenë se bënte pjesë në Partinë Radikale, ai kishte mjaft pikë-
pamje të kundërta me Ahmet Zogun, ashtu sikundër nuk përkrahte as re-
format e majta që ndërmori më vonë qeveria e Fan Nolit. Me rënien e kësaj 
qeverie dhe me kthimin e Ahmet Zogut në Shqipëri, Mas’hari u tërhoq nga 
jeta politike dhe u punësua me detyrën e ekonomistit në firmën e njohur 
aksionere STAMLES, që merrej me prodhimin dhe tregëtimin e cigareve. 
Megjithate, ai mori pjesë edhe në kryengritjen e Fierit dhe për këtë pat edhe 
pasoja. Atë e burgosën, megjithëse vetëm për një kohë të shkurtër. 

Pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia, Mas’hari nuk pranoi admi-
nistratën shtetërore, por punoi me mjaft përkushtim vetëm në postin e drej-
torit ekzekutiv të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, detyrë të cilën e 
mbajti me nder dhe dinjitet deri kur vdiq në vitin 1942. 
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HYSEN TAHIR MARA 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Hyseni, që njihej edhe me emrin Remzi dhe lindi në vitin 1876, ishte 

i biri i mjekut të parë tiranas, Tahir Marës. Fakultetin e mjekësisë që e mba-
roi në vitin 1910, sikurse i ati e kreu po në Universitetin e Stambollit. Prej 
asaj kohe, ai u vendos përfundimisht në Tiranë.  

Edhe pse, gjatë gjithë jetës, profesionin e tij të nderuar e ushtroi në 
formë private, ai u shqua për shpirtin e vet human dhe për altruizmin e tij. 
Për këto cilësi të vyera të tij tregohen mjaft raste, çka provohet se ai ishte një 
njeri human dhe një profesionist model, i nderuar e i respektuar.  

Dinte shumë mirë gjuhët turke e arabe dhe po aq mirë edhe atë 
frenge, të cilën, falë kulturës së tij dhe dëshirës së përhershme për të kon-
tribuar, kishte filluar madje t’ja mësonte edhe fëmijëve më të vegjël e krye-
sisht atyre të rrethit të vet familjar.  

Vdekja e Hysenit vetëm pas 13 vjet pune, më 1923, provon se, ai 
nuk jetoi gjatë, pra nuk pat as karrierë të gjatë; por, gjithsesi, edhe pse 
kështu, personaliteti dhe kujtimi i tij për vlerat që kishte mbeten përherë të 
pranishme. 

Po nga familja Mara, përveç Tahirit dhe djalit të tij Hysenit, ka qenë 
edhe një mjek tjetër, Shaqiri, që ka punuar në ushtri deri në fund të shekullit 
19-të. Kjo e dhënë mjaft interesante mbi arsimimin e lartë mjekësor të 
tiranasve, madje mjaft të hershëm, mësohet nga libri “Mjekësia në shekuj“ i 
Prof. Fejzi Hoxhës. Megjithatë, përveç këtij fakti dhe atij se, profesionin e 
vet, ai e ka ushtruar gjithnjë në Shkodër, ku, më pas, kanë vazhduar të jetoj-
në e të punojnë edhe brezat pas tij, për të, nuk dihet diçka tjetër. E, pikërisht 
nga ky shkak, për këtë personalitet, ne nuk mundëm të krijojmë më shumë 
hapësirë dhe madje në asnjë prej seksioneve të këtij libri.  
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ISMAIL ALI NDROQI 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Teologjisë dhe Filozofisë - 

 
Lindi në Tiranë më 1876. I edukuar në mjedisin qytetar, po në këtu, 

ai përfundoi edhe arsimin fillor. Kryerja në Stamboll e arsimit të mesëm e të 
lartë, gjatë viteve 1893-1908, e rendit Ismail Ndroqin ndër intelektualët më 
të hershëm tiranas. Gjatë studimeve në kryeqytetin e Perandorisë Osmane, 
Ismaili u lidh dhe bashkëpunoi me atdhetarë shqiptarë si I. Qemali, L. Gu-
rakuqi, vëllezërit Frashëri e të tjerë, sikurse mori pjesë edhe në një nga 
partitë më përparimtare të atjeshme.  

Me një mentalitet mjaft të dukshëm përparimtar e patriotik të tra-
shëguar prej familjes së tij dhe që nuk iu shua deri në mbarim të jetës, si dhe 
me një përgatitje teorike të shkëlqyer të kulturës së gjërë fetare të fituar nga 
studimet e suksesshme që përfundoi atje, kthehet në Atdhe për të dhënë 
kontribute të rëndësishme, deri kur vdiq më 4 mars të vitit 1944. Këtyre 
elementëve themelorë, ai i shtoi edhe cilësitë më të mira të njeriut: urtësinë, 
butësinë, shpirtmadhësinë, dashurinë për të tjerët dhe modestinë e tij. Në 
Shqipëri, ishte myderriz (pedagog) në Medresenë e Tiranës (1909-1912); 
mbajti detyrën e myftiut të Shijakut (1913-1914); të myftiut të Kavajës e të 
Tiranës (1914-1917); ishte zgjedhur kryetar i Bashkisë së Tiranës (1917-1922) 
e më tutje, myfti i Tiranës (1924-1929) dhe myfti i Durrësit (prej vitit 1929). 
Si kryetar i Bashkisë, duke plotësuar në mënyrë korrekte e të ndershme të 
gjitha detyrat e tij shtetërore, ai rregulloi rrugët, pajisi shkollat, përmirësoi 
strehën vorfënore, ndikoi në hapjen e spitalit civil etj..  

Gjatë gjithë jetës së tij, mbeti besnik i filozofisë se, “Fe e Atdhe janë 
një dhe të pandara”. Dhe në këtë këndvështrim, si klerik dhe nacionalist, 
veprimtaria e tij është mjaft e gjerë dhe e harmonizuar. Duke punuar në 
sistemin e arsimit, bashkë me mësimet fetare, nxënësit e tij i edukonte me 
dashurinë për vendin e tyre; ndërsa, duke punuar në administratën shte-
tërore, gjithë energjitë e veta ja kushtoi popullit. Në vitin 1914, shoqëroi 
delegacionin europian për të bindur rebelët se, mësimi i shqipes nuk të bën 
të pafe. Ai ishte një nga anëtarët themelues të Kryqit të Kuq Shqiptar. Kur u 
pyet mbi simbolin e kësaj organizate, u përgjigj se, përderisa ajo nuk është 
shenjë dalluese e ndonjë feje por thjesht e një institucioni ndërkombëtar 
bamirës, nuk ka ndonjë problem edhe nga këndvështrimi islamik. Me të 
gjitha këto kontribute, karakterizuar nga durimi i martirit, natyrshëm që ai 
ngadhënjeu; çka, për rrjedhojë, detyroi edhe armiqtë e tij të ulin armët. 
Megjithatë, atij aq sa i rritej fama po aq i shtohej përvujtëria, sepse “ai kishte 
vetëm një qëllim, të rrisë dishepuj të dijes dhe të shqipatrizmës”, kështu tha 
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patrioti Ramazan Jarani në fjalën e tij të mbajtur gjatë ceremonisë së 
varrimit të këtij intelektuali të shquar tiranas. 

Këto ishin arsyet pse, pa asnjë argument shkencor, ai mbeti gjithnjë 
në mbikëqyrje, madje që në kohën e Turqisë. Nën presionin e fanatikëve të 
kohës, duke e akuzuar si mohues të fesë islame, ate e larguan nga mësim-
dhënia në medrese. Megjithatë, ai gjithnjë punoi për Atdheun, filloi të jepte 
mësime privatisht. Ndërkohë, dhe përsëri pa mundur t’i ndërpresin hovin e 
idealit të tij, për gjashtë muaj rresht të viteve 1913-1914, iu nënshtrua edhe 
burgosjeve dhe torturave të rebelëve. Ishte njëherësh në rrezik për t’u dër-
guar në shkretëtirat e Jedikules ose të Garb Tarabullusit, siç kishte ndodhë 
edhe me patriotë të tjerë. Edhe i vëllai i tij, Ibrahimi, ka qenë po ashtu një 
figurë e ndritur e shqiptarizmës tiranase.       

Në nëntor të vitit 1912, Ismail Ndroqi ishte ndër të parët për rolin që 
luajti në ngritjen e flamurit në Tiranë. Po ashtu, ai ka qenë një nga iniciatorët 
tiranas dhe përkrahësit më të fortë të Kongresit të Lushnjes, të cilët takimin 
e parë e zhvilluan madje në shtëpinë e vetë atij. Kur Tirana u shpall 
kryeqytet, duke qenë në detyrën e kryetarit të Bashkisë, ai përgatiti pritjen e 
qeverisë që doli nga ky kongres historik, ngjarje që përkon me atë kohë të 
vështirë kur Italia kërcënonte me armë. Me mjaft intuitë dhe maturi, ai diti 
të kapërcejë këtë situatë të vështirë. Po kështu, roli i tij pajtues e tejet i 
rëndësishëm njihet edhe në raste të tjera të ndalimit të gjakderdhjeve të 
mundshme.  

Ismail Ndroqi nuk ishte luftëtar i pushkës, por ishte luftëtar i rrallë i 
predikimit. Kur shokët e tij të luftës për liri endeshin prej një mali në tjetrin 
me pushkë në krah, ai endej pa pushim prej një shtëpie në tjetrën e prej një 
lagje në tjetrën, që me anën e fjalës e të këshillës të mundësonte tryezat e 
dashurisë kombëtare; kur ata ndër male ishin përbetuar që jetën t’a hidhnin 
në altarin e Atdheut, ai ishte përbetuar që jetën t’a linte peng për hir të 
kombit. Ai plotësonte thënien filozofike se “kur vdes një dijetar, vdes një botë”. 
Hafiz Ali Korça, kjo figurë e ndritur kombëtare, është shprehur se, në të 
gjitha detyrat e kryera prej Ismail Ndroqit, “për të askush nuk mund të an-
kohet. Ai asnjëherë nuk ka dalë jashtë ligjit. Iku e u nda prej gjirit tonë, por nuk e 
dij a do t’a zejë kush vendin e tij?. Nuk besoj”. 

Ky dijetar, patriot dhe njeri i ndershëm, me të njëjtat pikëpamje 
edukoi edhe fëmijët. Prej tyre, i biri i tij, Prof. Dr. Shefqet Ndroqi, figurë e 
shkëlqyer e shkencave mjekësore dhe besimtar i vendosur, është një ndër 
personalitetet më të shquara të Tiranës. Sikurse i ati, edhe ai u karakterizua 
po ashtu nga vlerat patriotike, kulturore e arsimdashëse, humane njerëzore 
e shoqërore si dhe nga ata udhëheqëse e drejtuese. Një djalë tjetër i tij, 
Halimi, ka qenë farmacist mjaft i njohur në Tiranë. 

  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRANA - PERSONALITETE 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 41 - 

 

 

 

 

IBRAHIM MUSTAFA DALLIU 
                            

- Medreseja e lartë e Stambollit, Turqi - 
- Dega e Teologjisë dhe e Drejtësisë - 

 
Hafiz Dalliu, siç njihet kjo figurë e shquar, lindi në Tiranë në vitin 

1878 në një famije me aspirata të thella për dije e kulturë. Falë zgjuarsisë dhe 
vullnetit që kishte, po në qytetin e tij, ai përfundoi shkollën Ruzhdije e atë të 
mesme, madje me rezultate shumë të mira. Prirjet për letërsinë dhe gjuhën 
përcaktuan aktivitetin e tij të mëvonshëm si shkrimtar e publicist; ndërsa 
prirjet për shkencat i shërbyen për interpretimin e verseteve kuranore, si 
klerik i ardhshëm. Me këtë përgatitje cilësore, ai shkoi në Stamboll për stu-
dimet e larta. Megjithëse përfundimi i plotë i tyre nuk është krejt i sigurtë, 
Ibrahim Dalliu, i formuar si një intelektual i padiskutueshëm e shumë-
planësh, gjatë gjithë jetës, do të jepte mjaft mesazhe të rëndësishme, jo të 
palidhur me njëri-tjetrin, e fatmirësisht të natyrës e të karakterit tiranas.  

Që kur ishte student, dhe duke qenë gjithnjë në shoqërinë e të 
vëllait, Hysniut (që, në këtë libër, nuk ka faqe të veçantë vetëm për mungesë 
informacionesh të mjaftueshme), Ibrahimi qëndroi atje edhe në krah të rilin-
dasve tanë më të shquar. Të gjithë ata, asnjëherë nuk i pushuan përpjekjet e 
tyre për zgjimin e vetëdijes kombëtare të popullit shqiptar, në të drejtën për 
arsimimin e tij në gjuhën shqipe dhe deri për pavarësinë kombëtare. Edhe 
kur u kthye në Shqipëri, në vitin 1901, ai nuk iu shmang kurrë këtij formimi. 
Idetë prej atdhetari të flakët, i shprehu në të gjitha sistemet politike e sho-
qërore që ai kaloi. Hafiz Dalliu u arrestua gjatë ekspeditës së Turgut Pashës 
që synonte mbylljen e shkollave dhe të klubeve shqipe dhe çrrënjosjen për-
fundimtare të gjuhës sonë  Ai u torturua barbarisht dhe u dënua me dhjetë 
vjet nga Gjykata ushtarake e Elbasanit. Për vuajtjen e dënimit u dërgua në 
burgun famëkeq në Jedikule të Selanikut. Vetëm presionet ndaj autoriteteve 
turke, kryesisht nga Hasan Prishtina, ai deputet patriot dhe luftëtar i madh i 
çështjes shqiptare, bënë që ai të lirohet para kohe, më 1911. Pritja që ju bë 
atij në Tiranë ishte vlerësimi dhe respekti i popullit të këtij qyteti për atdhe-
tarizmin e Hafiz Dalliut, që asnjëherë nuk iu lëkund. Për pikëpamjet e 
vazhdueshme demokratike të shprehura nga ai, atë e arrestuan që më 1945, 
atëherë kur sapo ishte vendosur diktatura komuniste. Pas keqtrajtimeve të 
kryera ndaj tij, por, që nuk e trembën asnjëherë, e liruan dy vjet më vonë.  

Për Dalliun, gjithnjë, ishte e rëndësishme edhe përmbajtja dhe for-
ma e trajtimit të problemeve patriotike, dukuri e brumosur që gjatë kohës së 
studimeve. Në vitin 1908, bashkë me patriotë të tjerë tiranas, ishte pjesëtar 
në themelimin e klubit kulturor “Bashkimi”, organ që luajti rol të rëndësi-
shëm në arritjet e mëvonshme për lëvizjen kombëtare. Me këto bindje, ai 
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mbeti njëherësh pjesëtar aktiv edhe në përpjekjet për pavarësinë e Shqipëri-
së, të arritur më 1912, dhe pas saj për stabilizimin e fuqizimin e vendit gjatë 
viteve 1914-1918 të luftës së parë botërore. Në atë kohë, kur në Shqipëri 
ndodheshin ushtritë austrohungareze dhe italiane, ai u aktivizua edhe në 
çetën Sari Salltikut të Krujës. Për ndjenjat e tij kombëtare e përparimtare, 
Hafizi u shqua edhe kur përkrahu fuqimisht revolucionin demokratik të 
qershorit 1924, apo edhe më vonë, gjatë pushtimit fashist. Më 1943, ishte 
zgjedhur deputet në Asamblenë Kombëtare. 

Duke qenë në ballë të punës për idetë e zgjimit kombëtar dhe të 
mësimit të gjuhës shqipe, personaliteti i Hafizit u rrit ndjeshëm te qytetarët 
dhe patriotët tiranas, madje edhe më gjerë, kur më 1902, ai u angazhua si 
mësuesi i parë në shkollën vajzave, me pjesëmarrjen e 86 prej tyre, të hapur 
në vitin 1905. Kjo punë fisnike dhe atdhetare nuk ishte e lehtë për atë kohë; 
pati edhe presione të jashtme si dhe reagime fanatikësh, e për rrjedhojë 
ndonjëherë edhe ndërprerje të saj. Megjithatë, prej këtij kontingjenti dolën 
mësueset e para si Servete Maçi, Sabrie Mehmeti, Alije Këlliçi etj.. Bashkë 
me patriotë të tjerë, ai mori pjesë në Kongresin e Elbasanit që vendosi për 
shtrirjen e shkollave shqipe dhe në veçanti për hapjen e Shkollës Pedagogji-
ke (Normale) të Elbasanit, e cila, në mënyrë të organizuar do të përgatiste 
mësuesit e gjuhës shqipe. Ky akt, me rëndësi të madhe kulturore, që ndodhi 
më 2 shtator 1909, i dha hov të mëtejshëm lëvizjes kombëtare dhe vendos-
mërisë për pavarësinë e Shqipërisë. Në shkollën e Elbasanit, me drejtor 
Luigj Gurakuqin, kanë merita të gjithë mësuesit e saj, ndër të cilët ishte edhe 
vetë Hafiz Dalliu, A. Xhuvani e të tjerë. Me këtë detyrë fisnike, duke qenë 
gjithnjë i palodhur, ai shquhej për përgatitjen e lartë profesionale në mësim-
dhënie, për kulturën e gjerë dhe për propagandimin aktiv të gjuhës shqipe. 
Duke ruajtur në mënyrë të përhershme karakterin e tij, Hafizi vazhdoi me 
sukses edhe në detyrën e mësuesit të Medresesë së Tiranës, të cilën e mbajti 
deri pas Luftës së dytë botërore.  

Si studiues i përhershëm i shkencave teologjike dhe njohës i mirë i 
saj, që në Stamboll kishte marrë titullin “hafiz”, ndërkohë që, ai kishte 
mësuar shumë mirë gjuhët turke, arabe e perse. Duke qenë një teolog i 
thelluar e i shkëlqyer si dhe autor i librave të kësaj fushe, siç janë poezitë 
dhe prozat “Udha Muhamedane”, “E lemja dhe jeta e Hazretit Muhamed” etj., ai 
shfaqi njëherësh vlerat e një intelektuali dhe njeriu të kulturuar, të karak-
terizuar nga fryma dhe ndjenja e lartë kombëtare. Mbi këto baza, ai asnjë-
herë nuk gjeti kontradikta mes fesë islame dhe bindjeve të tij të përhe-
rëshme të qytetarisë perëndimore. Ai luftoi gjithnjë për harmoninë fetare, 
çka në Tiranë është kultivuar dhe ka funksionuar vazhdimisht e përherë 
shkëlqyeshëm. Për të, “Shqiptarët, prej çdo feje qofshin, janë të tanë vëllazën të 
nji gjaku, të nji gjuhe dhe të nji vatani”. Për këto pikëpamje, që ai i zbatoi 
gjithnjë, kudo dhe në të gjitha veprimtaritë, mori vlerësimet e merituara. 
Kur, në vitin 1945, ndodhej në dhomat e burgimit, bashkë me Peshkopin 
Irine (Ilia) Banushi dhe rreth 20 të tjerë të ndaluar; për “argëtim”, hetuesi 
komunist, çallmën e Hafizit e vendosi në kokën e klerikut të krishterë. Në 
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përgjigje të këtij akti aspak qytetar dhe as ligjor dhe për me tepër as moral, 
ky i fundit i thotë hetuesit “faleminderit, është nder për mua të mbaj çallmën e 
këtij patrioti që shkriu jetën për një Shqipëri të lirë, demokratike e etnike dhe 
njëherësh të këtij njeriu të ditur, me të cilin krenohet edhe vetë kjo tokë”. Me këto 
përcaktime, hetuesi u bë “i mençur”, veprimin e parë të tij nuk e ktheu në të 
kundërt se do të priste të njëjtën përgjigje.  

Nevojën e përjetimit të vlerave dhe të historisë patriotike të trevës, 
ai e ka evidentuar me krenari dhe me forma të ndryshme. Por, në këtë plan, 
ai shquhet edhe si autor i shkrimeve të shumëllojshme letrare, sarkastike 
dhe humoristike, që, për të gjithë Shqipërinë bënë jehonë jo vetëm në atë 
kohë, por janë mjaft aktuale edhe sot. Si publicist i talentuar, emri i tij u 
shfaq në periodikët “Bashkimi”, “Dita e re” dhe “Zani i ri” e veçanërisht në 
revistën “Xhoka”. Pena e Dalliut ishte mjaft e suksesshme sidomos në 
gazetën “Dajti”, të cilën e ideoi, e krijoi dhe e drejtoi vetë. Në 120 numrat e 
saj, që vazhduan për më se tre vjet, bashkë me demokratë të tjerë përpa-
rimtarë të kohës, ai argumentonte domosdoshmërinë e bashkimit e të uni-
tetit kombëtar. Hafiz Dalliu i shihte këto elementë si mjaft të rëndësishëm jo 
vetëm përkundrejt rrezikut të jashtëm, por edhe si kusht për zhvillimin dhe 
përparimin e vendit. Për problemet e arsimit, që, për të, ishin veçanërisht 
madhore, dhe ku angazhoi edhe personalitete të tjera e mjaft të njohur si 
Lumo Skëndo, Jusuf Banka, Mehdi Frashëri etj., në një shkrim të tij, të datës 
11 korrik të vitit 1924, ai shprehesh se “pa shkolla të mira, pa mësues të zot, nuk 
do të kemi qytetarë të vlefshëm...”. Ai u aktivizua me mjaft sukses edhe në 
organet e tjera periodike të shtypit si “Udha e së vërtetës” dhe “Zani i naltë”. 
Ndërkohë, Ibrahim Dalliu ishte edhe përkthyes i njohur i veprave të huaja. 

Nga punimet e tij letrare, dallohen prozat “Kreshniku i Atdheut” 
(1924) dhe veçanërisht “Patriotizma në Tiranë”, botuar më 1926 dhe ribotuar 
më 1995, ku trajtohet kontributi i burrave të qytetit të Tiranës në interes të 
çështjes kombëtare. Nga poezia satirike, edhe pse të publikuara 90 vjet më 
parë, veprat “Grenxat e kuqe” (1918) dhe “Dokrrat e hinit” (1922) kanë mbe-
tur të ngërthyera edhe sot e kësaj dite. Në të parën, ai shpalos mjeshtërisht 
idetë e tij iluministe, kur në të dytën sjell natyrshëm mesazhin e punës, që 
mbetet gjithnjë aktual për të gjithë shqiptarët. Një vepër e rëndësishme, por 
që, nuk u botua në kohë për shkak të një koincidence, është poema pamflet 
“Nji andërr e jetës time” ose “Trisat e kabinetit të Xhaferr Ypit”, në vargjet sati-
rike të së cilës, duke reaguar ndaj padrejtësive, fshikullohen pseudopa-
triotët dhe qeveria e Xhaferr Ypit. Fishta i madh, me të cilin ai ishte mik dhe 
komunikonte vazhdimisht, sapo kishte nxjerrë në dritë poemën e njohur 
“Gomari i Baba Tasit”, që trajtonte të njëjtën temë. Altruizmi i Hafizit diktoi 
mbylljen në sirtar të veprës së tij dhe, për këtë, e njoftoi Fishtën vetëm vite 
më vonë. Ky i fundit, pasi e lexoi atë, duke vlerësuar së tepërmi punën e 
Dalliut dhe duke shprehur keqardhjen pse nuk ishte njohur më parë, i tha: 
“unë kam folë pak si nën rrogoz, kurse ti në poemën tënde ke dalë me këlliç në dorë, 
të lumtë, të shtërngoj dorën, kjo meritonte para librit tim”. Kjo poemë, megjithë-
se u botua shumë vonë, e vetëm në vitin 2000, u ruajt dhe u recitua brez pas 
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brezi nga tiranasit.  
E veçanta e Hafizit në shkrimet e tij, e folmja e Tiranës, është një 

kontribut në letërsinë me dialekt, ashtu siç ka ndodhur më parë te ne me 
“eposin e veriut”: Fishtën, Nikajn Mjedën, Migjenin etj., apo jashtë Shqi-
përisë me Bomarshenë në Francë dhe Eduardo de Filipon në Itali. Me këto 
bilance, edhe Dalliu ynë, pa dyshim, bën pjesë në kohortën e legjonarëve të 
gjuhës shqipe. 

Vdekja e kësaj figure madhore dhe mjaft të respektuar të komuni-
tetit tonë, e këtij personaliteti të shquar dhe njëherësh të njeriut filantropik, 
ndodhi në vitin 1952. Ajo preku thellë zemrat e tiranasve dhe për më tepër 
se sistemi i kohës, duke vazhduar në qëndrimin e tij absurd, u përpoq të 
mohojë për të edhe kryerjen e riteve fetare. Por, opinioni nuk mund t’a 
pranonte këtë akt, qoftë edhe me pasoja. Adem Derhemi që organizoi cere-
moninë e rastit e pagoi jo lehtë; ai u dënua nga sistemi komunist.  

Megjithatë, koha bën të veten. Forca e mendjes së këtij njeriu që u 
burgos dhe u la në harresë për shkak të ideve të tij të papajtueshme me re-
gjimin komunist, rifilloi të ndjehet. Para viteve 90-të, në gazetën lokale 
“Dajti”, personaliteti tiranas Sinan Tafaj ka shkruar për vlerat dhe meritat e 
Ibrahim Dalliut. Figura e shumëanëshme e këtij njeriu të ditur e të penës, 
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë deri në vitin 1946, tashmë ka 
hyrë në historinë e kulturës shqiptare me të gjitha tiparet e një rilindësi, 
duke qenë ndoshta simboli i personaliteteve më të shquara tiranase. Për 
veprimtarinë e tij janë bërë mjaft studime, deri edhe një doktoratë, madje 
jashtë kufijve të Shqipërisë.  

Për të gjitha këto, nga institucionet shtetërore të viteve të demok-
racisë, Ibrahim Dalliu ka marrë vlerësimet që i takonin kohë më parë. Në 
nderim të këtij personaliteti të shquar, sheshi para Medresesë së Tiranës, ku 
është vendosur edhe monumenti i tij, mban këtë emër. Po kështu, e ngritur 
nga një grup intelektualësh, sot funksionon edhe Shoqata Kulturore “Hafiz 
Ibrahin Dalliu”. 

Mbi gjysmë shekulli pas vdekjes së tij, gazeta “Telegraf”, në datën 
13 prill të vitit 2008, në shkrimin e vet “Hafiz Dalliu, kleriku që ia kushtoi jetën 
Atdheut”, me të drejtë e përcakton atë ndër njerëzit “punëmëdhenj të heshtur”, 
veçoria e të cilëve është se fama e tyre rritet me kalimin e viteve ndërkohë 
që edhe meritat e tyre bëhen më të pashlyeshme.  
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NIKOLLA (ALQI) JOVAN HOBDARI 
                            

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Kimisë Ushqimore - 

 
Nikolla ose Alqi, emër me të cilin njihet më shumë ky pinjoll i 

familjes ortodokse Hobdari, mjaft të vjetër autoktone e me tradita të her-
shme intelektuale, ka lindur në Tiranë më 22-10-1882. Pas arsimimit fillor 
dhe të mesëm në shkollat e Tiranës e të Durrësit, bëri edhe studimet për 
industrinë ushqimore. Me përfundimin e tyre, më 1905, u kthye në Atdhe. 

Bashkë me të vëllanë Jorgjin dhe më pas edhe me tjetrin, më të riun, 
Aleksandrin, që kishte kryer studimet e larta në Austri, ata janë ndër bis-
nesmenët e parë të industrisë ushqimore në Tiranë dhe në Shqipëri dhe si të 
tillë, njihen për kontributet e shquara në jetën ekonomike të vendit. Prodhi-
mit artizanal të sapunit, që e kishin filluar shumë herët, prej vitit 1901, po në 
atë godinë, diku pranë Selvisë në rrugën e Dibrës, i dhanë tjetër pamje. Më 
1914, ngritën edhe fabrikën e re të sapunit, por me teknologji bashkëkohore. 
Me këtë mentalitet biznesmenësh, në vitin 1917, ndërtuan një mulli bloje që 
punonte me energji elektrike (deri në atë kohë shfrytëzohej vetëm energjia e 
ujit) dhe më 1918, po afër fabrikës së sapunit, edhe tre objekte të reja, me-
gjithëse të vogla: një fabrikë për akull, një distileri alkooli dhe një linjë për 
pije freskuese. Duke ruajtur bindjet e industrialistit, me Firmën “Vëlleznit 
Hobdari”, të ngritur prej tyre dhe nën drejtimin e Alqit; në rrugën e Durrësit 
(në afërsi të fushës së vjetër të aviacionit), ndërtuan një kompleks të ri 
industrial, me teknologji e makineri të kohës, të ardhura nga Italia dhe 
Gjermania. Duke marrë ekskluzivitetin e firmës gjermane “Sinalco” A. G. 
Detmold, në të, përfshiheshin fabrikat për prodhimin e akullit, për prodhi-
min e sapunëve të tualetit e të teshave, distileria për prodhimin e alkoolit, 
linja për prodhimin e parfumeve dhe ajo për pijet freskuese pa alkool. Në 
këtë të fundit, u fut më pas edhe prodhimi i arançatës “Augusta” me polpë 
portokalli të importuar nga një firmë italiane si dhe prodhimi i ujit të gazuar 
me shishe me valvolë. Edhe pas shtetëzimeve në vitin 1947, Alqi ishte për-
sëri i pranishëm, por vetëm me detyrën e teknologut të fabrikës së likernave 
të ngritur në rrugën “Bardhyl”. 

Nikolla Hobdari, bashkë me Xhuf Koliakën dhe Ferit Vokopolën, 
ishin ata që, më 1925, përmes Kinema Teatër “Nacional”, ngritën në Tiranë 
shoqërinë e parë kinematografike në Shqipëri, e cila më 1930 ju shit  Jusuf 
Beshirit dhe vëllait të tij Hysenit.   

I nderuar për personalitetin e vet, Alqi, ai burrë i respektuar, që ka 
qenë zgjedhur anëtar i Këshillit bashkiak të Tiranës gjatë viteve 1925-1928 
dhe deputet më 1943, vdiq në Tiranë në vitin 1960. 
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HAKI TEUFIK TEFIKU 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike -  

 
Haki Tefiku lindi në Tiranë më 24 qershor të vitit 1883 në një familje 

qytetare vendase. I ati i tij, Teufik Tefiku, një intelektual i njohur, ju për-
kushtua ndjeshëm edhe formimit intelektual të djemve të tij. Pas arsimit 
fillor dhe plotor, të përfunduar po në Tiranë, ai e dërgoi Hakiun për të kryer 
shkollën e mesme në Gjimnazin e Selanikut, praktikë e ndjekur në atë kohë 
edhe nga shqiptarë të tjerë. Falë aftësive të treguara, Hakiu shkoi edhe më 
tej në përgatitjen e tij. Në vitin 1907, përfundoi studimet e larta për shkencat 
politike e juridike në Universitetin e Stambollit, diplomim me të cilin ai 
kthehet për të punuar në Atdhe. 

Angazhimet e para ishin në detyrën e gjykatësit, ndërsa më tej, si 
nënprefekt në disa nga krahinat e vendit. Karriera e tij, si funksionar i lartë i 
shtetit dhe si politikan, bëhet më e dukshme pas luftës së parë botërore. 
Deri në vitin 1923, me periudha të shkurtra kohore, ai ishte prefekt i Elba-
sanit, nënprefekt i Tiranës dhe përsëri prefekt i Elbasanit. Në qeveritë disa-
ditore të Qazim Koculit dhe të Hasan Prishtinës (1921), kishte, përkatësisht, 
portofolin e ministrit të Arsimit e të Punëve Botore; ndërsa në qeverinë e 
Fan Nolit, atë të sekretarit të përgjithshëm të Kryeministrisë. 

Me ndjenjat e tij atdhetare si politikan, Haki Tefiku ka disa mo-
mente kulmore. Ai është ndër themeluesit e Partisë Radikale Demokrate, në 
të cilën ëdhe në organin e saj, gazetën “Xhoka”, luajti rol mjaft të rëndësi-
shëm; më 27 dhjetor 1923 u zgjodh sekretar i përgjithshëm i grupit “Xhoka”; 
më tutje, më 1 maj 1924, përfaqësues i Prefekturës së Tiranës në mbledhjen e 
Opozitës në Vlorë etj.. 

Situatat politike të pafavorshme e detyrojnë Hakiun që, në vitin 
1925, të vendoset përfundimisht në Stamboll. Falë përgatitjes së tij, ai punoi 
me mjaft sukses në Konfederatën e Industrisë, së pari si jurist dhe më vonë 
në detyrën e inspektorit të përgjithshëm të saj. Vdiq po atje, në 2 janar 1942. 

Pasardhësit e tij, të diplomuar në Universitetet e Stambollit, kanë 
gjithashtu karrierë të shkëlqyer intelektuale. E bija, Zerin, kishte mbaruar 
Fakultetin e Letërsisë dhe Filozofisë Angleze; i biri, Teufik, kimist, që arriti 
deri në detyrën e Presidentit të Departamentit të gazit në Stamboll dhe 
tjetri, Hashim, inxhinier ndërtimi, gjithashtu në një funksion të lartë, ishte 
President i departamentit të ndërtimit të hekurudhave turke. 

Në vitin 1995, Sali Berisha, Presidenti i Republikës së Shqipërisë e 
ka dekoruar Hakiun me “Medalje për veprimtari patriotike”.   
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OSMAN XHEMAL BESHIRI 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Familja Beshiri, si nga nga më të vjetrat e komunitetit tiranas, men-

dohet me një lashtësi afër 300 vjeçare. Ajo është e njohur për shtrirjen dhe 
fuqinë e saj ekonomike në tregëti e në industri dhe si një nga të parat që 
kontribuoi në krijimin e ndërmarrjeve private. Angazhimi fillestar në indus-
trinë ushqimore e kryesisht në atë të prodhimit të makaronave, u shtri edhe 
në degë të tjera. Me bashkëpronarë të tjerë, pjesëtarë të veçantë të kësaj 
familje investuan në industrinë e duhanit në Durrës dhe, më 1926, deri për 
një fabrikë tekstilesh, synim që fatkeqësisht nuk u arrit.  

Por, edhe në planin kulturor ata ishin mjaft aktivë. Jusufi dhe 
Hyseni, vëllezërit e Osmanit, blenë shoqërinë e parë kinematografike shqi-
ptare të ngritur në Tiranë nga Xh. Koliaka, N. Hobdari e F. Vokopola. Për t’i 
shërbyer kësaj hapësire, familja Beshiri ndërtoi kinemanë “Rex”, në bodru-
met e së cilës vendosën një fabrikë për prodhimin e akullit.  

Kjo familje është e njohur edhe për ndërtimin e urës mbi lumin 
Erzen, e përfunduar në vitin 1859, nën drejtimin e një inxhinieri të ardhur 
me këtë mision nga Trieste. Edhe sot, pas gati dy shekujsh, ajo njihet po me 
emrin e parë, “Ura e Beshirit”. 

Për vetë Osmanin, si i pari i kësaj familje që renditet në këtë vëllim 
të serialit “TIRANA - PERSONALITETE”, dhe i lindur në Tiranë në vitin 
1883, nuk dihet shumë. Me rezultate të shkëlqyeshme, ai u diplomua për 
mjekësi në vitin 1908, dhe po në atë fakultet ku më vonë (1911) do të për-
fundonte studimet edhe i mirënjohuri Sabri Tefiku. I kthyer në Atdhe, duke 
ushtruar profesionin e mjekut patolog, kudo ku ai punoi, në Tiranë e në 
Shijak, Osmani dha kontribut të ndjeshëm në të mirë të qytetarëve. Si njeri 
fisnik dhe bujar, ai mbahet mend edhe për filantropizmin e tij dhe sigurisht 
për shtresat më të varfra të popullsisë.  

Por, fatkeqësisht, Osmani nuk jetoi gjatë sepse vdiq nga tuberku-
lozi në korrik të vitit 1915 dhe vetëm pas katër vjet pune, atëherë kur ishte 
ende i ri e vetëm 32 vjeç. Ai nuk la trashëgimtarë pas vetes. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 48 - 

 

 

 

 

SELIM IBRAHIM VATHI 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi -  
- Fakulteti i Drejtësisë - 

 
Edhe pse i lindur në Tiranë, më 1884, nga një familje qytetare e pat-

riote vendase, krejt arsimimin e tij parauniversitar e mbylli në Stamboll të 
Turqisë. Po në këtë qytet, ai filloi dhe kreu për drejtësi edhe studimet e 
larta. Me ndjenjat e dashurisë për vendin e tij, në vitin 1919, u kthye për të 
punuar, jetuar dhe kontribuar në Shqipëri. 

Pas Kongresit të Lushnjes, krahas profesionit të avokatit të ush-
truar në studion e tij e të ndodhur në rrugën Mbretërore (sot rruga e Barri-
kadave), atij i japin edhe detyrën e shefit të shërbimit policor, për të cilën 
nuk është e qartë se sa kohë e vazhdoi. Selimi njihej si njeri përparimtar, 
patriot dhe i kulturuar e si i tillë, madje respektohej nga të gjitha rrethet e 
larta të shoqërisë së atëhershme shqiptare. Në vitin 1924, falë miqësisë që 
kishte me Fan Nolin, ai e përkrahu atë në angazhimet e tij, qëndrim për të 
cilin pat edhe pasoja; megjithëse, gjatë kohës së mbretit Zog, ka qenë kë-
shilltar për çështjet e drejtësisë si dhe anëtar i Këshillit të Lartë për çështjet 
elektorale.  

Krahas këtyre angazhimeve, ai ishte edhe një biznesmen i sukses-
shëm. Një hotel në qendër të Tiranës dhe dyqani i mirënjohur “Bata” i 
këpucëve ishin prona të tij. 

Me instalimin e diktaturës më 1944, edhe Selimi i ndjeu rrjedhimet e 
saj. Përveç shpronësimeve në përgjithësi që ju bënë atij, bashkë me familjen 
e vet, atë e lanë të jetojë vetëm në bodrumet e shtëpisë. Megjithatë, ajo jetë e 
vështirë, për të, nuk shkojë gjatë; sepse ai vdiq shumë shpejt, në vitin 1946.  
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SABRI TEUFIK TEFIKU 
 

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Lindi në Tiranë më 13 mars të vitit 1886 në një familje vendase dhe 

me prirje intelektuale e patriotike. Pas arsimit fillor të kryer në qytetin e 
lindjes, shkollimin e mesëm e përfundoi në Gjimnazin e atëhershëm e mjaft 
të mirënjohur “Zosimea” të Janinës. Prej këndej, në vitin 1906, ai shkon për 
të vazhduar studimet e larta në Stamboll. Në fakultetin e mjekësisë të Uni-
versitetit të atij qyteti, diplomohet në vitin 1911. Falë nivelit të lartë shken-
cor që kishte arritur dhe aftësive të tij, pasi kishte fituar edhe vendin e parë 
në një konkurs të posaçëm të shpallur atë vit, ai u punësua asistent-profesor 
pranë po atij fakulteti. Atje qëndroi deri në korrik të vitit 1914. Me gradën e 
kapitenit, rekrutohet në shërbimin mjekësor ushtarak gjatë luftës së parë 
botërore, pas mbarimit të së cilës, duke qenë aktiv në lëvizjet për pavarësi të 
shqiptarëve, ai nuk u lejua të rikthehesh në detyrën e mëparme. Në kushtet 
e krijuara,  punoi si mjek privat.   

Kongresi i Lushnjes ishte ngjarja e madhe që ndryshoi rrjedhën e 
jetës së këtij mjeku. “Shqipëria u bë” ishte shprehur ai, kur, më 1922, u lar-
gua nga Turqia dhe u kthye në Atdhe dhe për t’u vendosur përfundimisht 
në Tiranë. Pas disa vjet pune të suksesshme në aktivitetin e tij privat, thirret 
në Spitalin e vjetër Civil të Tiranës, ku punoi deri në vitin 1928. Gjatë katër 
vjetëve të tjerë (1928-1932), në Fakultetin e Mjekësisë dhe në Institutin 
“Chochin” të Parisit, specializohet për patologji, me vlerësimin më të lartë. 
Kur u kthye rishtaz në Tiranë, u angazhua, me detyrën e mjekut patholog 
në Spitalin e ri të përgjithshëm civil të sapohapur (sot QSUT), në të cilin, në 
vitin 1937, u emërua drejtor i përgjithshëm i tij. Edhe pse me këtë detyrë 
administrative, duke dhënë modelin e mjekut pasionant e të devotshëm, ai 
nuk e ndërpreu aktivitetin e specialistit patholog në pavionin e sëmundjeve 
të brendshme të themeluar nga ai.  

Falë mentalitetit të tij kërkimor-shkencor, për të ngritur nivelin 
profesional të krejt personelit mjekësor, çdo muaj, nën kujdesin e tij orga-
nizoheshin sesione informative të rregullta, me referate serioze të kohës dhe 
ku trajtoheshin probleme të mjekimit e të profilaksisë, të diagnostikës e të 
diagnozës. Vetë ai, ishte autor i suksesshëm i shumë punimeve në këto 
sesione. Kolegët e kujtojnë ate si një shkencëtar të mirëfilltë e në kërkim të 
vazhdueshëm. Ata përmendin një rast të veçantë, kur me lëngun truno-
shpinor, të marrë nga ai vetë dhe të analizuar nga Dr. Luigj Benussi, në një 
rruzë të kuqe, kishte gjetë “Plazmodium Falciparum”. 

Me aftësitë dhe nivelin e tij, Sabriu kaloi edhe kufinjtë e patologjisë.  
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Në vitet 1944-1945, punoi në pavionin infektiv ku trajtoheshin të sëmurët 
me meningjite, tifo abdominale ekzantematike etj.. Ai ishte i pari specialist 
që përdori organoterapinë në mjekimin e sëmundjeve të tiroides, pankre-
asit, mbiveshkoreve dhe stomakut me preparate të prodhimit të CIBA-s ose 
të Leverkusenit. Në kushte të vështira, për të shpëtuar të sëmurët nga tu-
berkulozi, guxoi të kryente edhe ndërhyrje kirurgjikale të pneumotoraksit, 
çka deri në atë kohë askush nuk kishte tentuar, madje dhe jashtë nuk ishte 
aplikuar në shumë shtete. Kjo ndërmarrje e guximshme dhe e vështirë pati 
jehonë jo vetëm në vend, por edhe përtej kufijve. Me mjaft vullnet dhe pa u 
dekurajuar asnjëherë, ai përballoi edhe situatat e rënda të krijuara nga 
mungesa e ilaçeve. Ai përcaktonte dietën e saktë me të cilën duhej luftuar 
sëmundja. Po me rezultate të shkëlqyera, gjatë viteve 1944-1945, drejtoi 
edhe Spitalin Ushtarak. 

Ky mjek specialist i përmasave të mëdha, me vlera të shumëanë-
shme dhe që, me veprimtarinë mjaft të suksesshme të tij, i dha kaq shumë 
këtij vendi, i shquar njëherësh edhe si njeri bamirës, pësoi zhgënjimin e 
madh me vendosjen e diktaturës komuniste. Sikurse ndodhi me shumicën e 
intelektualëve të përgatitur në perëndim, edhe ai u mënjanua nga roli i tij i 
rëndësishëm që kishte kryer me aq devotshmëri e pasion dhe u caktua të  
punojë vetëm si mjek i zakonshëm në spital dhe në një ambulancë lagjeje. 
Megjithëse në vitin 1947 i shtetëzojnë edhe shtëpinë dhe gjithçka kishte 
trashëguar, Sabri Tefiku mbeti i përkushtuar në profesionin e vet dhe mik i 
përhershëm i librit, prej të cilit u nda vetëm javën e fundit të jetës, kur ai, 
duke qenë në shtëpi të huaj, vdiq në janar të vitit 1954. Bibliotekën e tij prej 
më shumë se 500 vëllimesh, familja ia dhuroi Fakultetit të Mjekësisë së UT. 
Asnjë nga fëmijët e tij nuk u bë mjek: Nermini, Albini dhe Berini, mësuese; 
ndërsa Mirgjindi mbaroi fakultetin e inxhinierisë elektrike dhe atë të eko-
nomisë (për tregtinë e jashtme).    

Për të gjithë ata që e njohën, Sabriu mbetet mjek i përkryer, me 
njohuri të thella dhe me përkushtim të pashembullt, atdhetar i madh, njeri 
fisnik dhe modest. Figurat e shquara të mjekësisë tonë që kanë punuar nën 
drejtimin e tij, si Shefqet Ndroqi, Kadri Kërçiku, Selaudin Bekteshi, Qazim 
Bakalli, Koci Moisiu, Pandeli Çina etj., këtë personalitet të shkëlqyer e kanë 
vlerësuar si gjigand të patologjisë, të palodhur, shkencëtar dhe njeri të 
rrallë, të thjeshtë në kuvendime e në mendime. Ata janë të bindur se “kemi të 
bëjmë me themeluesin e shërbimit të sëmundjeve të brendshme” e për këtë thonë 
ata “do të jetë në nderin e mjekësisë tonë që, Departamenti i sëmundjeve të 
brendshme të QSUT të marri emrin “Dr. Sabri Tefiku”.  

Bashkia e Tiranës, në vitin 2000, me motivacionin “Për vlerat e larta 
qytetare dhe intelektuale të vënë në shërbim të qytetit të Tiranës”, për të cilat 
qytetarët e saj shprehin mirënjohje”, e ka vlerësuar atë me titullin “Mirënjohja  e 
Qytetit të Tiranës”.  
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HAMDI ADEM BIMBASHI 
                            

- Shkolla e Lartë “Mylkie” - 
- Stamboll, Turqi - 

 
Hamdi Bimbashi, bir i një familje të hershme vendase, lindi në 

Tiranë në vitin 1886. Po e hershme ishte edhe tradita familjare për kulturë e 
dije. I ati i tij, Ademi, ishte diplomuar inxhinier për rruga-ura. Vetë 
Hamdiu, pasi kishte kryer arsimin e mesëm në Manastir, mbaroi studimet e 
larta për drejtësi në Shkollën “Mylkie”, në vitin 1911. Në planet mësimore të 
atij institucioni, me vendim të Ministrisë së Arsimit të Shtetit Otoman, 
përmes disa lëndëve të posaçme si: “Sistemi i administratës civile”, “E drejta 
themelore publike” e të tjera si këto, veç përgatitjes juridike të studentit, pe-
shonte edhe ajo e problemeve administrative.  

Me këtë formim shkencor, krahas bindjeve të përhershme atdhe-
tare, Hamdiu kthehet në Shqipëri, për t’i shërbyer vendit të tij e pikërisht në 
atë kohë kur shpallja e Pavarësisë ishte fare afër. Kreu disa detyra në 
administratën e re të Shtetit Shqiptar: gjyqtar në nënprefekturën e Gramshit 
(1912); gjyqtar në Tiranë (1913); prokuror i Gjyqit të Apelit në Durrës (1914); 
prokuror në Elbasan (1915); kryetar i Gjykatës së Tiranës (1920); ndihmës-
anëtar i Gjykatës së Lartë të Diktimit (1921) dhe Këshilltar ligjor në Minis-
trine e Financave kur dikasteri drejtohej nga Myfit Libohova (1925). Veç 
këtyre, në vitet 1922-1925, ishte zgjedhur anëtar i Këshillit të përhershëm të 
Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që, gjatë kësaj periudhe, ishte emëruar edhe 
Kryetar i Dhomës së Ekonomisë Kombëtare.  

Në karrierën e Hamdiut, vend të rëndësishëm zë angazhimi i tij në 
profesionin e avokatisë gjatë viteve 1825-1941, hapësirë në të cilën ai ren-
ditet ndër të parët. Me nivelin dhe personalitetin që pat krijuar, ishte 
njëherësh nga avokatët e njohur në të gjithë Shqipërinë dhe si i tillë ishte i 
pranishëm edhe në konsulta të rëndësishme deri të niveleve të larta shte-
tërore. Me këto veçori, ai ka marrë pjesë edhe në takimin që kryeministri i 
kohës, Mehdi Frashëri, organizoi me disa avokatë të Tiranës më 5 dhjetor 
1935, për probleme të lidhura me ndryshimet ligjore mbi avokatinë dhe 
noterinë shqiptare. Pas çlirimit të vendit punoi me detyrën e juristit në 
Ministrinë e Ndërtimit dhe më vonë edhe në atë të Minierave.  

Hamdiu ka aktivitet të shquar edhe në planin shoqëror e patriotik. 
Eshtë pjesëmarrës në ngritjen e flamurit në Peqin (26-11-1912) dhe simpati-
zant i Lëvizjes Fanoliste e i Lëvizjes Nacionalçlirimtare. Pas çlirimit të ven-
dit u zgjodh kryetar i Frontit të Lagjes nr. 5 të Tiranës. Vdiq në vitin 1952.   

Frymën intelektuale e përçoi edhe te fëmijët e tij. Prej tyre, Hilmiu 
ka titullin “Profesor”; ndërsa Agimi është inxhinier i njohur. 
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MARIA LLAZAR ZORAQI 
 

- Kolegji amerikan i Stambollit, Turqi - 
- Drejtimi i Pedagogjisë - 

 
Maria Zoraqi, e lindur në vitin 1886 nga një familje e njohur e 

Tiranës, prej së vogli, u edukua në një ambient qytetar e të përparuar, ku 
arsimin e konsideronin domosdoshmëri jo vetëm për djemtë. Mësimet e 
para i kreu në shkollën e vajzave orthodokse të Tiranës. Me mbështetjen 
financiare të familjes dhe falë rezultateve të shkëlqyera e sjelljeve shem-
bullore të saj, për gjashtë vjet, ajo mësoi për pedagogji në shkollën e mirë-
njohur të kolegjit amerikan të Stambollit, ku zotëroi edhe gjuhët angleze, 
latine, turke e greke. Me këto arritje, kronologjikisht, Maria evidentohet si 
lulja e parë e asaj tufe vajzash tiranase që, duke thyer mentalitetet e kohës, 
shkuan për studime jashtë shtetit, e për rrjedhojë është edhe femra e parë 
protagoniste në këtë libër. Falë formimit të tyre, këto intelektuale dhanë 
kontribute të rëndësishme për emancipimin dhe përparimin e shoqërisë në 
tërësi e të gruas shqiptare në veçanti.  

Kur u kthye në Tiranë, gjatë gjithë karrierës së saj, Maria ushtroi 
detyrën e mësueses; në fillim për gjuhët greke e arumune (të trashëguar nga 
prindët e vet të kësaj origjine) e më pas edhe me atë shqipe. Sipas arkivit 
dokumentar historik të Tiranës, që ndodhet në Bashkinë e qytetit, ajo 
figuron mësuese në Shkollën plotore, në Shkollën femërore “Ruhije Zogu” 
dhe në Shkollën ushtrimore pesëklasëshe, ku ka qenë edhe drejtoreshë e saj. 
Po në Tiranë, ajo ishte mësuese dhe njëherësh drejtoreshë edhe në shkollën 
e vajzave “Hoxha Tasim”. Në të gjitha angazhimet e veta, Maria u shqua 
për mentalitetin kombëtar e qytetar si dhe për kulturën, tolerancën dhe 
taktin e përdorur. Duke qenë nga figurat e hershme e të shquara të shkollës 
shqipe, fotografia e Maries është vendosur edhe në Korçë, në Muzeun e 
Shkollës “Mësonjëtorja e parë shqipe”.  

Me nivelin e një intelektualeje të mirëfilltë dhe me personalitetin 
shoqëror të krijuar prej saj, ajo ishte e suksesshme edhe brenda familjes 
Zoraqi, ku kishte autoritetin dhe respektin e padiskutueshëm; madje edhe 
mbi vëllezërit e vet. Me formimin që kishte, ajo kujdesej deri te emrat e 
fëmijëve të sapolindur. Janë të njohura zgjedhjet e saj me modele nga 
korifenjtë e njerëzimit: Sokrat, Napoleon, Llazar e të tjerë dhe nga vlerat 
shqiptare si: Dritan, Kastriot e të tjerë.  

Maria Zoraqi vdiq në moshën 72 vjeç (1958) në qytetin e saj të lin-
djes, përherë e respektuar nga familjarët e nga të gjithë tiranasit dhe kole-
gët me të cilët punoi e veçanërisht nga nxënësit e saj. Ajo duhet dhe mund 
të ishte më shumë e vlerësuar nga organet e qeverisjes qendrore e lokale. 
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ALEKSANDER JOVAN HOBDARI 
 

- Akademia Tregtare - 
- Vjenë, Austri - 

 
Aleksandër Hobdari, që përbën figurën më të spikatur të kësaj 

familje të madhe e mjaft të njohur dhe që ka nxjerrë dhe vazhdon të nxjerrë 
intelektualë të formuar me arsim të lartë, ka lindur në Tiranë në vitin 1888. 
Ky personalitet i ardhshëm i ekonomisë, arsimin e lartë do t’a përfundonte 
në vitin 1913 në Akademinë Tregtare të Vjenës, prej nga do të kthehej me-
njëherë në Tiranë. Bashkë me vëllanë e tij, Alqin, që kishte studiuar në Greqi 
për industrinë e lehtë, evidentohen ndër iniciatorët e parë të zhvillimeve 
ekonomike në Shqipëri.  

Si biznesmen i shquar në sferat e afarizmit, gjithnjë i prirur për 
iniciativa ekonomike dhe me ide të mëdha, ai punoi me zell për zhvillimin e 
qytetit të tij, madje edhe më gjerë. Sipas teknologjisë bashkëkohore, në vitin 
1914, ai dhe vëllezërit e vet ringritën në Tiranë fabrikën e sapunit. Kjo fabri-
kë, e ndodhur në afërsi të Selvisë së njohur në Tiranë, kishte punuar edhe 
më parë, por në mënyrë artizanale, mostrat e prodhimeve të të të cilave 
ruhen ende nga familjarët e Aleksandrit. Iniciativat e vëllezërve Hobdari 
shkuan edhe më tej; ata ndërtuan të parën fabrikë të miellit (1917) që 
punonte me energji elektrike dhe jo me ujë, fabrikën e alkoolit (1922) si dhe 
fabrikën e akullit e të pijeve freskuese. Këto arritje të para ishin inkurajuese 
për më tej, madje edhe për jashtë qytetit të tyre.  

Në Durrës, të dy vëllezërit Hobdari ndërmorën një aktivitet akoma 
më të fuqishëm. Mbi baza krejt ligjore, bashkë me tregtarë të tjerë vendas, e 
sidomos me ato të familjes Beshiri po nga Tirana, ngritën Shoqërinë 
Aksionere STAMLES të duhanit me makineri dhe teknologji të ardhur filli-
misht nga firma e njohur “Papastratos” e më pas edhe prej markave të tjera 
e të mirënjohura europiane. Kjo shoqëri aksionere, si ndër të parat e kapita-
lizmit shqiptar dhe e ngritur në vitin 1924, kishte statut bashkëkohor dhe 
me administratë model. Në këtë biznes shumë të fuqishëm, që vazhdoi deri 
më 1946, kohë kur nga qeveria komuniste u bënë shtetëzimet e aktiviteteve 
private, Aleksandri drejtoi me mjaft kompetencë gjatë dy viteve të para për 
t’ja lënë më vonë këtë detyrë partnerëve të tjerë.  

Por, angazhimi më madhor mbetet ai i vitit 1927, kur Aleksandri 
themeloi shoqërinë tjetër aksionere, atë “SITA”, me një statut përsëri mjaft 
modern. Kjo shoqëri mori përsipër monopolin e kripës të prodhuar në Vlorë 
e në Kavajë, si dhe shitjen e saj me çmim unik në të gjithë territorin e vendit. 
Me të u bashkua më pas edhe monopoli i shkrepëseve të importuara nga 
Suedia dhe aktiviteti tjetër edhe më i rëndësishëm, ai i ndriçimit elektrik, 
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duke përfshirë në të edhe kryerjen e instalimeve përkatëse nëpër banesat e 
qytetit të Tiranës.  

Shitja e aksioneve të shoqërisë, çka përcaktonte edhe mundësinë e 
hapjes së këtij aktiviteti, ishte ndër problemet më të rëndësishme të saj. Këtë 
detyrë Aleksandri ja ngarkoi bashkëqytetarit dhe mikut të tij, patriotit dhe 
tiranasit të ndershëm, Musa Vathit. Karakteri dhe personaliteti i këtyre bu-
rrave, si dhe sukseset e arritura nga bizneset e mëparshme, u bënë garanci e 
shitjes së aksioneve, vlera e të cilave rritesh vazhdimisht. Edhe për Shoqë-
rinë SITA, po ashtu, u krijua një administratë model dhe shumë bashkë-
kohore, që paguante deri në 14 muaj rrogë në vit e që konsideronte siguri-
met shoqërore dhe kontributet për pensionet.  

Me kapitalin e grumbulluar, nga investimet më të rëndësishme të 
shoqërisë ishin ato për centralin elektrik të Tiranës (1928), godina e të cilit, e 
ndodhur përballë Gjimnazit aktual “Qemal Stafa”, ekziston edhe sot, pava-
rësisht se me destinacion tjetër. Motogjeneratorët e tij u importuan nga 
Austria. Përfundimi i krejt punimeve shënoi elektrifikimin e qytetit. Gjith-
një me shpirt krijues dhe novator, vëllezërit Hobdari shkuan edhe më tej. 
Shoqëria SITA mori në ekskluzivitet edhe tregtimin e prodhimeve te famsh-
me elektrike “Siemens”. Po kështu, ajo, duke u shtrirë edhe në drejtime të 
tjera të ekonomisë, ngriti një aktivitet tjetër dhe mjaft të nevojshëm për 
shërbimet publike të kohës, atë për larjen e teshave dhe për pastrimin kimik 
të tyre. Për këtë, kjo shoqëri solli nga jashtë shtetit madje edhe specialistët e 
nevojshëm. 

Të pajisur me bindjet dhe shpirtin e biznesmenit të qytetëruar, pje-
sëtarë të familjes Hobdari, bashkë me ortakë të tjerë, duke ngritur shoqë-
rinë e parë kinematografike në Shqipëri, kishin investuar edhe në kulturë. 
Është thënë edhe më sipër se, në vitin 1930, të gjitha aksionet e këtij bisnesi 
iu shitën familjes tjetër tiranase, asaj Beshiri dhe po aq të mirënjohur. Më 
vonë, kjo e fundit ndërtoi kinemanë “Rex”, me parametra krejt bashkë-
kohorë, e cila pas çlirimit të vendit, mori emrin ”17 Nëntori”.   

Falë personalitetit të krijuar; në vitin 1926, Aleksandri mundi të 
riorganizojë edhe Dhomën e Tregëtisë së Shqipërisë. Në godinën e këtij 
institucioni, fotografia e tij është e vendosur edhe sot.  

Kualitetet e Aleksandrit ishin ato që e ngritën atë dhe e bënë të njo-
hur edhe në fusha jashtë biznesit. Në marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet 
e huaja, ai ishte shpallur konsull i nderit për Austrinë (1931) dhe për 
Japoninë (1932). Familja Hobdari ruan kopjet e vendimeve përkatëse. Për të 
gjitha këto vlera, emri i tij ndodhet edhe në faqen 459 të Enciklopedisë “Who 
is it” të vitit 1935, për çka megjithëse me vonesë, merita të veçanta ka 
zbuluesi i këtij fakti, Isa Salica.  

Aleksandri, kjo figurë e ndritur dhe mjaft e çmuar tiranase, vdiq në 
vitin 1962, pa lënë mbrapa asnjë trashëgimtar. 
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TAHIR XHEMAL BESHIRI 
 

- Universiteti i Selanikut, Greqi - 
- Fakulteti i Veterinarisë - 

 
Sikurse për disa prej protagonistëve të këtij libri, edhe për Tahirin 

kemi pak informacione. Ai lindi aty nga viti 1888, po në Tiranë dhe po në 
atë familje të hershme e mjaft të njohur tiranase. Të atit të tij, Xhemalit, për 
kontributet e dhëna për çlirim kombëtar dhe për përhapjen e arsimit shqip, 
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Sali Berisha, më datën 8-7-1995, i ka 
dhënë, medaljen “Për veprimtari patriotike”, me motivacionin “Ka kontribuar 
në luftën për çlirim kombëtar dhe pavarësinë e vendit. Eshtë shquar për përhapjen e 
arsimit shqip”.  

Tahiri, një nga të tre vëllezërit e renditur në këtë libër; studimet për 
veterinari të filluara në Universitetin e Selanikut, pas mbarimit të shkollës 
së mesme i vazhdoi jo më tepër se dy vjet. Më tutje, duke u diplomuar me 
mjaft sukses dhe po në këtë profil, ai i përfundoi ato në Universitetin e 
Stambollit. 

Me detyrën e mjekut veterinar, për disa vjet rresht, punoi në Tiranë. 
Rrethanat bënë që ai të heqë dorë nga ky angazhim dhe të merrej vetëm me 
problemet ekonomike të familjes. Duke qëndruar kryesisht në qytetin e 
Durrësit, ai shtriu aktivitetin e tij edhe më gjerë, madje deri në Sarandë, ku 
kishte edhe një fabrikë për prodhimin e makaronave. Kështu vazhdoi Tahiri 
deri në shtetëzimin e pasurisë nga pushteti komunist, dukuri që nisi prej 
vitit 1945. Por, për të, do të kishte ngjarje të tjera edhe më të rënda. Në 
korrik të vitit 1951, atë e burgosën për motive politike. Nuk arriti as të 
gjykohej sepse ndërroi jetë në hetuesi, dhe sigurisht në rrethana të 
panjohura e që nuk do të njihen kurrë.        
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HAMID OSMAN SHEHI 
 

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Drejtësisë - 

 
Hamid Shehi, pinjoll i familjes shumë të njohur të Sheh Abazit, ka 

lindur në Petrelë të Tiranës më 20 tetor të vitit 1889. Kjo familje, sa pat-
riotike dhe po aq arsimdashëse, ka kontribute të veçanta. Edhe në ato ko-
hëra, kur të gjithë djemtë e saj u dërguan për të mësuar në Tiranë, nuk u 
harruan as vajzat. Nga një person i caktuar prej vetë familjes, bashkë me 
shoqe të tjera të lagjes, ata merrnin mësim privat në shtëpi.  

Prej katër djemve të Abazit, Xhemali dhe Selimi ishin mësues në 
Tiranë; kur tjetri, Qamili u vra në luftën e Jemenit, ku ishte me shërbim 
ushtarak. Vetëm Osmani, i ati i Hamidit qëndroi në Petrelë. Kontributet e 
konsiderueshme të kësaj familje patriotike shkuan edhe më tej, madje edhe 
me të rënë të tjerë; Abdullai, i biri i Osmanit dhe vëllai i Hamidit, u vra në 
Luftën e Shkodrës (1912-1913) për të mbrojtur qytetin nga agresioni serbo-
malazez; ndërsa Hakiu, i biri i Selimit, mes 104 të tjerëve, mbeti në kampin 
gjerman të Prishtinës, gjatë luftës së dytë botërore, ku atje ishte i internuar. 

Edhe Hamidi, sikurse paraardhësit e vet, mësimet e para i mori në 
Tiranë. Falë aftësive të tij dhe në moshë fare të re, i ati e dërgoi në Turqi. 
Atje, me rezultate mjaft të mira, plotësoi gjithë formimin parauniversitar 
dhe u përgatit për studimet e larta, të cilat i filloi më 1910 në Fakultetin e 
Drejtësisë të Universitetit “Daryl Fynun” të Stambollit. Por, kundër dëshi-
rës së tij, megjithëse me sukses, ai nuk mundi për më shumë dhe i ndërpreu 
ato pas një viti. Lufta e parë Ballkanike shënoi një kthesë të rëndësishme në 
jetën e Hamidit. Në pragun e saj, në vitin 1912, kur Turqia kalonte krizën 
më të rëndë në historinë e vet, mësimet u mbyllën. Në mbrojtje të kufijve të 
Perandorisë osmane, Hamidi u dërgua në Damask (Sham) të Sirisë.  

Prej kësaj kohe, informacionet për jetën e tij janë edhe më të pakta; 
por, siç mendohet, pas mossuksesit të Ushtrisë turke dhe shkëputjes së 
zotërimeve të gjëra të Perandorisë Osmane, mjaft prej pjesëtarëve të kësaj 
ushtrie mbetën atje, të lirë dhe për të gjetur vetë mënyrën e jetesës. Ndër to 
ishte edhe Hamidi. Për shkak të veprimeve të armatosura ndërmjet shte-
teve mesdhetare dhe të atyre të Lindjes së Afërme, ushtarët kishin humbur 
lidhjet me familjet e veta, sepse ishin ndërprerë të gjitha komunikimet pos-
tare dhe telefonike me zonat ku ata ndodheshin. 

Megjithëse kjo gjendje shkoi relativisht gjatë, edhe pse nuk i dis-
pononte më dokumentet e nevojshme personale, i bindur për rrugën që 
kishte zgjedhur për t’u formuar si intelektual, Hamidi, ky njeri i dëshiruar 
për arsim, nuk ndenji kot. Krahas mësimit të frëngjishtes, falë kontakteve 
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me studentë dhe me pedagogë të një Instituti të Inxhinierisë së Ndërtimit të 
ndodhur në sektorin perëndimor të qytetit të Shamit dhe larg qendrës së 
vjetër historike, atij iu dha mundësia të ndërrojë profilin e arsimimit të ni-
sur në Turqi. Hamidi iu përvesh seriozisht këtyre studimeve dhe përsëri me 
sukses e me ritmin e nevojshëm mbylli edhe këtë herë të gjitha provimet. 
Ndërkohë, për të përballuar jetesën, punoi edhe në zyrën teknike të 
Damaskut, kryeqytetit sirian.  

Gjithsesi, atij nuk i eci në jetë. Pa e mbaruar fakultetin, pasi më parë 
kishte marrë vendimin përkatës, me një anije që lundronte nëpër portet 
turke e greke, ai u kthye në Atdhe, në vitin 1927. Si teknik i ndërtimit, 
Hamidi punoi në Bashkinë e Tiranës. Me këtë detyrë, ai drejtoi disa puni-
me, ndër të cilat, ato për ndërtimin e rrugës së re “Hoxha Tahsin”, vepër që 
edhe sot ka vlerat e veta.  

Por, përsëri me probleme. Në vitet 1930-1931, iu shfaq një miopi e 
thellë optike, sëmundje që, jo vetëm e detyroi të largohet nga puna, por 
edhe e dëmtoi ekonomikisht me shpenzimet e bëra nëpër klinikat e Vjenës, 
Romës, Janinës e Stambollit. I vetmi dokument i asaj kohe, pasaporta e 
Shtetit Shqiptar, pasqyron të gjitha veprimet përkatëse të kryera në postat 
kufitare, gjatë udhëtimeve të tij.  

Tentoi edhe në tregëti, por u bind shpejt se nuk ia dilte. Për shkak të 
gjendjes së vështirë shëndetësore dhe ekonomike, nga organet shtetërore, 
përfitoi për disa kohë edhe një ndihmë mujore. Pas luftës së dytë botërore, 
duke ruajtur gjithnjë karakterin e tij, atë të një njeriu të ndershëm dhe të një 
intelektuali me vlera, kërkoi të shiste pjesën e pasurisë bujqësore në Petrelë, 
por që sigurisht nuk mund të lejohej nga ligjet e kohës së diktaturës. Për të 
përballuar shpenzimet e jetës, para vdekjes së tij që i erdhi më 7 prill 1963, ai 
kishte shitur në dy faza shtëpinë e vet që ndodhej në rrugën “Qemal Stafa” 
të Tiranës. U varros me nderime në Petrelë. 
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JONUZ MAHMUD TAFAJ 
 

- Universiteti i Selanikut, Greqi - 
- Fakulteti i Drejtësisë - 

 
Jonuz Tafaj ka lindur në Tiranë në vitin 1889, në një familje venda-

se, sa të hershme aq edhe të njohur. Si mjaft të rij të atij brezi, arsimimin e 
parë e mori në shkollën e Filip Ashikut. Studimet e larta të nisura në Uni-
versitetin e Selanikut që në vitin 1908, nuk arriti t’i përfundojë për shkak të 
përfshirjes së tij në aktivitetet nacionaliste.  

Gjatë periudhës 1912-1915, Jonuzi dallohet në angazhimet e tij për 
pavarësinë dhe për konsolidimin e shtetit të sapoformuar shqiptar, ku, në 
mbështetje të qeverisë së re, kishte lidhje edhe me të birin e Ismail Qemalit. 
Ka qenë ndër themeluesit e klubit “Bashkimi” dhe më vonë, kur ishte 
student, edhe i çetës së Selanikut që luftoi me armë kundër pushtuesve 
turq. I vendosur dhe i bindur në pikëpamjet e tij madje që në moshë të re, 
ishte objekt i forcave kundërshtare; prandaj, për t’i shpëtuar arrestimit, u 
largua nga Tirana për në Shkodër, prej nga kaloi në San Demetrio Corona të 
Kalabrisë. Në këto rrethana të reja, ai rinisi studimet e larta, por këtë herë në 
Universitetin e Napolit, ku u diplomua “jurist”, në vitin 1925. 

Karriera e gjatë profesionale e Jonuzit, që ai filloi me t’u kthyer në 
Atdhe, ishte e një niveli të lartë. Si jurist i përgatitur, ishte i emëruar në 
Gjykatën Pajtuese të Ersekës, deri në vitin 1927, kohë kur, duke ardhur në 
Tiranë, ndryshon drejtimin e tij, për të punuar përfundimisht si noter 
publik. Falë përgatitjes së tij dhe kontributit të shumtë që dha, puna e tij në 
këtë fushë mbetet gjithnjë e vlerësuar. Juristët e sotëm ndjejnë ende saktë-
sinë ligjore të dokumenteve të përgatitura prej tij; ndërsa bashkëqytetarët e 
vet, tiranas dhe jotiranas, kujtojnë korrektësinë dhe ndershmërinë e Jonuzit. 

Megjithatë, edhe individë të këtij lloji, të kulturuar në çdo plan: 
profesional, shoqëror, patriotik dhe familjar u detyruan të përballen me 
vuajtjet e diktaturës. Ky njeri me pikëpamje perëndimore dhe të cilit i 
pëlqente vetëm e drejta, mundi të punojë deri në vitin 1947. Ai u arrestua 
nga sistemi diktatorial i kohës dhe u dënua me pesë vjet heqje lirie. Me-
gjithate, pas lirimit, pa mundur të ushtrojë më profesionin e tij, ai nuk 
ndenji kot. Deri në fund të jetës, kur vdiq në moshën 81 vjeçare (1970), 
punoi për mbledhjen e folklorit të trevës së Tiranës, sikurse shkroi edhe 
poezi dhe tregime satirike. Vajzat e tij, prej të cilave tre përfunduan arsimin 
e lartë: Violeta, arsimtare; Lili, muzikante dhe Afërdita, juriste, këto shkrime 
i botuan në vëllimin “Mesazhe nga jeta“, 279 faqe, Tiranë 2002.  

Jonuz Tafaj u dekorua vetëm në vitin 1992. Presidenti i Republikës i 
ka dhënë Urdhërin “Për veprimtari patriotike” të klasit III. 
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OSMAN SALI MYDERRIZI 
                            

 - Shkolla e Lartë Pedagogjike - 
- Stambull, Turqi -  

 
Osmani lindi në Tiranë, në vitin 1891, në një familje vendase dhe me 

traditë. Si ndër intelektualët më të hershëm tiranas, ai i përket atij brezi 
personalitetesh kulturore dhe politike, të cilët, si dijetarë, shkencëtarë dhe 
patriotë dhe duke ndjekur traditën e krijuar gjatë Rilindjes Kombëtare, pu-
nuan me të gjithë energjitë e tyre për zhvillimin dhe përparimin e kombit. 
Arsimin parauniversitar e kreu në Tiranë, prej nga, në vitet 1909-1913, Shko-
llën e lartë pedagogjike e përfundoi në Stamboll. 

Ndjenjat atdhetare dhe përgjegjësia e tij intelektuale bënë që me-
njëherë pas mbarimit të këtyre studimeve, kohë kur sapo ishte shpallur 
edhe pavarësia e Shqipërisë, ai të ishte i pranishëm dhe aktiv në ngjarjet dhe 
zhvillimet aktuale. Fill pas kthimit në Atdhe, veprimtaria e Osmanit nis me 
hapjen e të parës shkollë shqipe në Ndroq të Tiranës. Ndër angazhimet e 
tjera, me iniciativën e vetë atij, në Tiranë, krijohet shoqëria “Dituria” (1917), 
shumë e rëndësishme në ngjarjet politike të kohës, dhe del e para gazetë e 
Tiranës, ajo “Zani i Ri” (1920).  Për vlerat që kishte, Osmani zgjidhet, më 
1922, deputet i Tiranës në Parlamentin e parë Shqiptar, ndërsa më 1924, për-
faqësues i saj në Asamblenë Kushtetuese. Në një kërkesë të djelmërisë së 
Tiranës drejtuar kryetarit të Partisë Popullore më 1-6-1922 kërkohet zgjedhja 
e z. Myderrizi si “kandidat i djelmënisë në Këshillin e naltë”. Për pikëpamjet e 
tij demokratike dhe antifashiste, ai u largua në mërgim si pjesëmarrës në 
Revolucionin e qershorit të vitit 1924 dhe u internua për rreth një vit në Itali 
në kohën e pushtimit fashist.  

Duke punuar gjithnjë në arsim, por i përkushtuar kryesisht në har-
timin e teksteve shkollore sidomos për gjuhën shqipe, falë formimit dhe 
pasionit të tij, ai la trashëgim vlera të rëndësishme shkencore e kulturore, 
madje në disa drejtime. Në gjuhësinë dhe filologjinë shqiptare, Osmani u 
shqua si gramatikan e leksikograf; në historinë e letërsisë, si studiues i 
teksteve të vjetra shqipe shkruar me alfabet arab etj.. Me po këto kualitete, 
ai punoi njëkohësisht edhe në fushat e historisë së popullit shqiptar, të 
onomastikës etj.. Në vitin 1944 botoi për shkollat e mesme librin “Gramatika 
e re e shqipes”. Me vëllimin e parë të këtij libri, “Fonologjia e Morfologjia” me 
284 faqe, të botuar nga Shtypshkronja “Guranjaku”, kjo vepër paraqet në 
mënyrë të plotë strukturën morfologjike të variantit të mesëm të gjuhës 
shqipe dhe konceptet themelore të sistemit fonetik sintaksor.  

Prej vitit 1947 deri më vitin 1966, në Institutin e Shkencave dhe më 
pas në Institutin e Historisë dhe të Gjuhësisë, ai ishte punonjës shkencor në 
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fushën e gjuhësisë dhe të historisë së letërsisë. Osmani është bashkautor në 
botimin “Fjalori i gjuhës shqipe” të vitit 1954, i pari fjalor shpjegues që luajti 
një rol të rëndësishëm në kodifikimin e kësaj gjuhe. Ai gjithashtu ka trans-
kriptuar në alfabetin e sotëm të shqipes “Fjalorin shqip-turqisht” të Hafëz Ali 
Ulqinakut dhe e ka pajisur atë me shënime për historinë e fjalëve, për trajtat 
fonetike, kuptimet dhe përhapjen gjeografike të tyre. Puna e tij për këtë 
fjalor është botuar në revistën “Studime filologjike” (1965: 3-4).    

Studimet më të rëndësishme të Osman Myderrizit konsistojnë mbi 
historinë e letërsisë shqipe, veçanërisht mbi atë të shkruar me alfabet arab. 
Puna e tij në këtë fushë është zhvilluar në tri drejtime: gjetja dhe mbledhja e 
dorëshkrimeve shqip, transkriptimi integral i tyre dhe së fundi studimi i 
kësaj krijimtarie. Në sajë të kërkimeve të kryera kryesisht në rajonet qen-
drore dhe jugore të Shqipërisë si dhe përpjekjeve të tij, ai mundësoi gjetjen e 
dorëshkrimeve kryesore të kësaj letërsie, bazë mbi të cilën, sot diskonohet 
krijimtaria e mjaft poetëve të këtyre trevave. Përveç kësaj, Osmani trans-
kriptoi integralisht në alfabetin e sotëm të shqipes krijimtarinë e Nezim 
Beratit (Frakulla), Muhamet Çamit, Hasan Zyko Kamberit dhe Shahin e 
Dalip Frashërit. Duke studjuar jetën dhe krijimtarinë e këtyre poetëve, ai 
bëhet studiuesi i parë shqiptar që është marrë në mënyrë sistematike dhe 
rigoroze me studimin e letërsisë së bejtexhinjve.  

Lidhur me historinë e Shqipërisë, që në vitet ’30-të shekullit XX, në 
revista të ndryshme shkencore e kulturore, ai ka botuar artikuj mbi lokali-
zimin e Albanoi-it të Ptolemeut, mbi shtrirjen e emrit të vjetër etnik të po-
pullit shqiptar në mesjetë si dhe mbi rrethanat historiko-kulturore në të cilat 
u përhap emri i ri etnik “shqiptar”. Në artikullin “Mbi disa probleme të 
historisë së lashtë të vendit tonë”, të botuar në revistën “Studime historike” 
(1966:1), ai ka tërhequr vëmendjen rreth çështjeve më të rëndësishme të 
Shqipërisë, duke mbajtur qëndrim kritik ndaj disa tezave të historiografisë 
sllave dhe ndikimeve të tyre në historiografinë tonë. Në vitin 1937, ai ishte 
autor i botimit “Tirana 1604-1937” të Bashkisë, me 75 faqe dhe që është e     
para histori e shkruar për qytetin e Tiranës.  

Osmani, që vdiq në dhjetor të vitit 1973, do të mbahet mend për 
veprimtarinë e tij atdhetare dhe punën e frytshme në fushën e dijes dhe të 
shkencës, si një studiues dhe veprimtar i palodhur që punoi për të nxjerrë 
në dritë vlerat historike, kulturore dhe gjuhësore të popullit shqiptar. Për 
meritat në fushën e arsimit, kontributet e tij në shkencat albanologjike dhe 
veprimtarinë e tij politike e kulturore, ai kishte titullin “Bashkëpunëtor i vjetër 
shkencor” dhe është vlerësuar me “Mësues i popullit” (1994), “Punonjës i 
shquar i shkencës dhe teknikës” (1995) dhe “Simbol i qytetit të Tiranës” (2000).  
Në Tiranë, sot një rrugë dhe një shkollë 9-vjeçare mbajnë emrin “Osman 
Myderrizi”.     
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SAID MURAT TOPTANI 
                            

- Shkolla e Lartë e Bujqësisë - 
-  Vjenë, Austri -  

 
Said Toptani (i riu) ishte më i madhi i krejt vëllezërve të shkolluar 

me arsim të lartë dhe që bënë emër jo vetëm në historinë e Tiranës, por edhe 
në atë të të gjithë Shqipërisë. Ai lindi në vitin 1891 në ato zona të Peran-
dorisë së atëhershme Osmane, ku ishte internuar familja e Murat Toptanit, 
të atit të tij, atij patrioti të shquar që po ashtu ka emër të madh në historinë e 
Shqipërisë,. 

Pas shkollës fillore, të kryer në vendlindje, nisi në Stamboll arsimin 
e mesëm, të cilin e përfundoi në vitin 1909, jo atje, por në Austri, në Gjim-
nazin Perandorak “Theresiena” të Vjenës. Aftësitë e tij intelektuale, ndjenjat 
patriotike, ekonomia familjare dhe faktorë të tjerë objektivë determinuan 
rrugën e formimit dhe të karrierës së Saidit. Po në Austri, ai filloi Shkollën e 
Lartë të Bujqësisë, të cilën më vonë e ndoqën edhe shqiptarë të tjerë, dhe në 
vitin 1916, merr titullin “inxhinier-agronom”. Duke qëndruar gjithnjë me të 
njëjtat pikëpamje patriotike dhe falë situatave të favorshme politike, ai 
kthehet në Shqipëri ku angazhohet me administrimin fermave bujqësore, 
prona të familjes së tij. Përgatitja profesionale dhe shkencore e Saidit në këtë 
fushë natyrisht që dha rezultatet e duhura ekonomike.  

I edukuar nga prindërit e vet, pinjollë të dy familjeve mjaft të njo-
hura (e ëma, Asija, ishte e bija e Naim Frashërit), ai asnjëherë nuk ndenji 
larg interesave të kombit e në këtë drejtim, ai mbetet gjithnjë një figurë e 
shquar. Saidi merr pjesë dhe dallohet në Luftën e Vlorës të vitit 1920, madje 
duke qenë edhe komandant i Batalionit të Tiranës, të përbërë nga të paktën 
200 vullnetarë. Por edhe në politikë, Saidi është protagonist i rëndësishëm 
dhe një figurë mjaft e nderuar dhe e respektuar. Në vitin 1925, ai bëhet pjesë 
e aparatit shtetëror. Mban detyra nga ato të specialistit të Ministrisë së Buj-
qësisë e deri të sekretarit të përgjithshëm të saj. Nivelet më të larta i arriti 
kur, gjatë viteve 1931-1933, ishte ministër i këtij dikasteri dhe i zgjedhur 
gjashtë herë deputet i Tiranës (1921, 1923, 1925, 1928, 1932 e 1937). 

Me ndjenjën e qytetarit dhe të tiranasit të devotshëm, Said Toptani 
ka dhënë kontribut të rëndësishëm edhe në aktivitetet kulturore e sportive, 
e veçanërisht në atë të futbollit. Ai njihet edhe si një ndër personalitetet 
kryesore tiranase që riçelën “Sport Klub Tirana”, fakt që është përmendur 
edhe në librin tonë të mëparshëm “TIRANA-PERSONALITETE-SPORT”. 
Ka të ngjarë që disa vite të ketë qenë kryetar i tij. Është fjala për atë klub që 
ka bërë histori në futbollin shqiptar dhe që deri tani ka fituar gjithsej 24 tituj 
të kampionit, veç shumë trofeve të tjera të rëndësishme. 
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ATHANAS MATEO SHUNDI 
                            

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Farmacisë -  

 
Lindi në Tiranë në vitin 1892 nga një familje zanatçinjsh. Në shko-

llën e bashkësisë ortodokse të këtij qyteti, ai kreu edhe arsimin plotor. Më 
tutje, deri në vitin 1910, vazhdoi gjimnazin klasik grek të Manastirit të cilin, 
si gjithnjë, e mbylli po me rezultate mjaft të mira. Prej vitit 1912, nisi 
studimet për farmaci në Universitetin e Stambollit, por që nuk zgjatën më 
shumë se një vit. Trazirat e kohës dhe lufta ballkanike e detyruan Athanasin 
të kthehet në Atdhe. 

I formuar në arsim e në kulturë nga njëra anë dhe falë atdhetarisë së 
tij, nga na tjetër, Athanasi ushtroi detyrën e mësuesit, fillimisht në shkollën 
e bashkësisë ortodokse, aty ku kishte mësuar edhe vetë, e më pas në atë 
shqipe, ku ishte drejtor mësuesi i njohur tiranas Jorgji Pano. Ai ka punuar 
edhe si sekretar në Bashkinë e Tiranës (katundarinë, siç quhej atëherë).  

Por, Athanasi nuk iu nda dhe nuk e harroi aspiratën e tij. Në vitin 
1919 shkoi në Itali, për të mbyllur studimet e larta. Me rezultatet maksi-
male, ai kreu Universitetin e Napolit (1924), duke u diplomuar për kimi dhe 
farmaci. Gjatë kohës së studimeve, luajti rol të rëndësishëm si një ndër 
nismëtarët e themelimit të Shoqërisë “Naim Frashëri” të studentëve shqip-
tarë. Fillimisht u zgjodh sekretar dhe më pas kryetar i saj. Duke qëndruar 
edhe për një vit në Fakultet, mbajti detyrën e asistentit pranë profesorit të 
tij. Në Tiranë, ku hapi farmacinë e vet dhe ku punoi gjithnjë e me sukses, 
kthehet përfundimisht më 1925. Për tiranasit, farmacia “Shundi” mbeti emër 
i njohur dhe i respektuar për një kohë mjaft të gjatë. 

Krahas biznesit të tij, ai ishte mjaft aktiv edhe në çdo veprimtari 
patriotike dhe shoqërore në favor të shoqërisë tiranase. Disa herë radhazi ka 
qenë zgjedhur anëtar i Këshillit bashkiak të Tiranës. Si një besimtar i mirë, 
Athanasi ka dhënë po ashtu ndihmesë edhe për forcimin dhe organizimin e 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë (KOASh). Në vitn 1928, ishte 
delegat i Tiranës në Kongresin e dytë të këtij institucioni që u mblodh në 
Korçë. Atje e ngarkuan për të marrë pjesë në Komisionin e posaçëm të 
Projektstatutit që u miratua po në këtë kongres. Në atë vit, u zgjodh edhe 
anëtar i Këshillit Kishtar të Komunitetit Ortodoks të Tiranës. 

Ky qytetar i kulturuar tiranas e njohës i gjuhëve greke, turke, 
frenge, italiane e latine dhe i pasionuar pas profesionit të tij vdiq në një 
sanatorium të Italisë më 19 shkurt të vitit 1940. Jo vetëm sa qe gjallë, por 
edhe pas vdekjes, ai gëzoi dhe gëzon pandërprerë nderimin e bashkëqyte-
tarëve të tij. 
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            QAZIM RESHIT MULLETI 
 

            - Akademia Ushtarake - 
                  -  Vjenë, Austri - 

 
Me sa duket, Qazim Mulleti është ndër figurat më interesante, jo 

vetëm për Tiranën por edhe më gjerë. Lindi më 20 dhjetor të vitit 1893 në një 
familje arsimdashëse: tre vëllezër, të tre me arsim të lartë. Pas fillores në 
Tiranë dhe të mesmes në gjimnazin e mirënjohur “Zosimea” të Janinës, 
ndoqi edhe Kolegjin Perandorak të Gallatasarait. Më 1912, me studentë të 
tjerë shqiptarë, ishte i pranishëm në ngritjen e flamurit në Tiranë e në Vlorë. 
Duke qenë ndër katër adjutantët e Princ Vidit, në vitin 1914, ai u largua 
bashkë me të në Austri, ku qëndroi deri më 1920, e tamam atëherë kur i 
vëllai i tij, Hakiu, ishte student atje. Me ndihmën e mareshalit Trolman, ai 
vazhdon në Vjenë arsimimin e tij, ku kryen Akademinë e Shtatmadhorisë  
dhe kualifikohet për marrëdhënie ndërkombëtare. Në mbarim të këtij pro-
cesi, si një poliglot i vërtetë, ai njihte gjuhët turke, osmane, arabe, gjermane, 
frenge, italiane, latine, serbokroate dhe greke; sikurse kishte hobi hipizmin, 
gjuetinë, patinazhin dhe koleksionet antikuare. 

Prej kësaj kohe, Qazimi nuk iu nda më politikës; jeta e tij shkoi 
“syrgjyn gjallë e syrgjyn vdekur”. Si pjesëmarrës i Kongresit të Lushnjes, më 
1920, bashkë me Myhtesin Këlliçin (daja i tij), Refik Toptanin e të tjerë, ai ka 
rol të rëndësishëm për vendosjen e Qeverisë në Tiranë. Siç ndodhi me mjaft 
tiranas që dhanë pronat e tyre për institucionet e reja; po kështu, në një 
shtëpi të mulletëve u vendos Ministria e parë e Bujqësisë. Aktiviteti pat-
riotik i Qazimit vazhdoi edhe me forma të tjera: po këtë vit, ai është 
komandant i forcave vullnetare kundër serbëve; ndërsa nga 25 prilli deri më 
3 maj të vitit 1921, duke qenë përfaqësues i shoqërisë “Vllaznija-Zgjimi”, ba-
shkë me Hafiz Ibrahim Dalliun dhe Musa Maçin, që ishin përfaqësuesë të 
shoqërisë “Lidhja Kombëtare”, mori pjesë në Kongresin për Bashkimin 
Kombëtar, të zhvilluar në Vlorë. Dokumentat e kohës e cilësojnë këtë si “një 
pikë historike me rëndësi”. Në kohën e qeverive të Sulejman Delvinës e të Fan 
Nolit, ai pati detyrat e prefektit në Dibër e në Burrel.  

Si antizogist, Qazimi ka marrë pjesë në varrimin e Avni Rustemit të 
zhvilluar në Vlorë. Duke mbajtur të njëjtin pozicion politik, ai u largua nga 
Shqipëria pas dështimit të revolucionit të 1924-ës. Në Vjenë, ku, qëndroi si 
emigrant politik deri në vitin 1931, bëri edhe martesën e tij me vajzën tira-
nase Hajrije Kusi, për të cilën mendohet se ka qenë po ashtu e arsimuar. 
Dënimi me vdekje që ju dha në mungesë për shkak të atentatit kundër 
mbretit Zog, e detyroi atë të zhvendoset në Paris, ku bashkohet me vëllanë 
tjetër, Hysniun, që në atë kohë ishte student. Të dy, ata administrojnë atje 
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një restorant të ndodhur afër Harkut të Triumfit. Gjithnjë brenda politikës 
së zgjedhur prej tij, dhe duke mbajtur miqësi me figura të njohura si Luigj 
Gurakuqi, Hasan Prishtina, Mustafa Kruja, Eqrem Vlora e të tjerë, atë e 
ngarkojnë me detyrën e kryetarit të Emigracionit Politik jashtë Atdheut, 
organizatë e njohur edhe nga Lidhja e Kombeve.  

Kur kthehet në Shqipëri, në qershor të vitit 1939, zgjidhet kryetar i 
Bashkisë së Tiranës; ndërsa pas dy vjetësh, emërohet komisar i jashtëza-
konshëm për lirimin e tokave të robëruara. Më 1942, gjatë qeverisjes së 
regjencës, që është edhe pika më e diskutueshme e karrierës së tij, emërohet 
prefekt i klasit të parë për Tiranën. Me këtë funksion që kishte kopetenca të 
shumta, ai mbulonte bashkitë, policinë, rendin, forcat e ndërhyrjes së shpej-
të etj.. Megjithatë, në këtë detyrë, ai zbatoi dhe respektoi pikëpamjet e veta 
sidomos në drejtim të rregullit, stabilitetit dhe sigurisë. Me iniciativën e tij, 
u ndalua hakmarrja; ndërsa në plane të tjera, duhet pranuar se, me investi-
met e rëndësishme sidomos në ndërtim, rrugë, ujësjellësa etj., gjatë asaj 
kohe, në Tiranë filluan të duken tiparet e qytetit perëndimor. 

Si antikomunist i vendosur dhe me mundësitë që i jepte posti që 
mbante, Qazimi kishte edhe forma personale dhe origjinale të punës së tij. 
Deri në arkivat e shtetit, janë të dokumentuara dhe të njohura mjaft raste të 
ndihmave dhe të këshillave që ai i jepte drejtpërdrejt të rinjve për t’ju lar-
guar atyre bindjeve. Po kështu, ai ndihmoi edhe të rinj të tjerë, duke i liruar 
ato me garanci nga burgjet dhe deri nga kampet e përqendrimit. Ka edhe 
raste kur, atyre i krijoi edhe mundësinë për t’u arsimuar jashtë shtetit. 
Jashtë planit kombëtar, janë të njohura ndihmat dhe kontributet që ai ka 
dhënë gjatë luftës për hebrenjtë e ndodhur në vendin tonë. 

Pas largimit nga Shqipëria në mbarim të luftës, ai shkoi përsëri në 
Austri. Atje iu dorëzua forcave aleate angloamerikane, të cilat pas hetime-
ve të rastit e lanë të lirë dhe madje, me afrimin e trupave sovjetike, e kë-
shilluan të largohet prej këtij vendi. Dhe, këtë herë, ai do të bënte zhven-
dosjen e fundit. Bashkë me Hysniun, përfundimisht, vendoset në Itali. Për 
disa kohë, në organizma të huaja, ishte konsulent për probleme të emigra-
cionit politik të shqiptarëve. Qazimi, ky njeri autoritar dhe njëkohësisht 
bujar që, edhe në kryeqytetet e ishperandorive, jetoi me dinjitet, vdiq në 
Romë më 28 gusht 1956. Atë e varrosën në “Rocco di Papa”.     

Në Shqipëri, e gjithë pasuria, e luajtëshme dhe e paluajtëshme, iu 
shtetëzua. Ju morën deri antikuaret e ralla dhe dokumentat me rëndësi his-
torike. Familja e tij, e mbetur në Shqipëri, u internua; ajo kaloi 45 vjet në 
kampet e përqendrimit të Tepelenës, Savrës, Gradishtit, Porto Palermos etj.. 
E shoqja i vdiq, më 1980 në Savër; ndërsa i biri i vetëm, Reshiti, i kthyer pas 
vendosjes së demokracisë dhe që nuk shprehu asnjëherë ndonjë shenjë 
hakmarrje, arriti të jetojë vetëm pak vite në qytetin e tij të Tiranës. 
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JANKO NAUN THEODHOSI 
                            

         - Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Megjithëse nuk ishte tiranas autokton, duke ushtruar aktivitetin e tij 

mjekësor vetëm në Tiranë dhe në atë kohë specifike kur ky qytet ishte i 
vogël, ai u integrua plotësisht me komunitetin vendas, çka te pasardhësit e 
vet, që sot ushqejnë të njëjtat aspirata, kjo dukuri vihet re edhe më duk-
shëm. Për familjet tiranase, kontributi i Janko Theodhosit është i paharruar, 
ai mbetet i nderuar edhe tani, megjithëse kanë kaluar mbi 40 vjet nga vdekja 
e tij (1968). Ky rast i veçantë, për mënyrën dhe misionin se si erdhi në Tiranë 
ky “jabanxhi”, është një shembull i shkëlqyer i qytetarisë dhe i bujarisë së 
viseve dhe kombeve të ndryshme. Për të gjithë vendasit, tani, ai konside-
rohet dhe pranohet si “autokton”. Madje, kjo është “sanksionnuar” edhe nga 
Këshilli Bashkiak i qytetit përmes çertifikatës “Mirënjohja e Qytetit të 
Tiranës”, me motivacionin “Për vlerat e larta qytetare dhe intelektuale të vëna në 
shërbim të qytetit të Tiranës dhe për të cilat qytetarët e saj i shprehin mirënjohjen e 
tyre” (21-4-2000). 

Janko lindi në Ohër më 25-12-1893, në familjen e një intelektuali të 
mirëfilltë, me profesion jurist. Pas arsimit fillor e të mesëm në Manastir 
diplomohet mjek në Universitetin e Athinës (1919). Por, dëshira dhe vull-
neti i tij për një formim sa më të plotë shkencor nuk mbyllet këtu. Gjatë vi-
teve 1920-1925, në fakultetin e mjekësisë në Universitetin “Sorbonne” të 
Parisit, ai kryen specializimin e plotë pesëvjeçar për fushën e patologjisë. 
Ndërmjet mjekëve të rinj, francezë dhe atyre të ardhur nga vende të tjera, ai 
u dallua për aftësitë diagnostikuese dhe për nuhatje klinike, elementë të 
cilat gjatë karrierës së tij i zhvilloi gjithnjë e më tej. I kompletuar me dije të 
thella dhe zotërues i gjashtë gjuhëve, përkundrejt ofertave të atjeshme, 
preferoi të kthehet në vendlindje.  

Por, jeta ka edhe kthesat e saj. Më 1927, nga vendi i tij, ai zhven-
doset në Shqipëri, ku filloi aktivitetin e tij mjekësor. Në Tiranë, ku ai u ven-
dos përfundimisht takoi edhe shokun e ngushtë të Gjimnazit të Manastirit, 
autoktonin farmacist Athanas Shundi, për të cilin gjatë gjithë jetës pat konsi-
derata të veçanta. Po në këtë vit, bashkë me mjekët vendas Sabri Tefiku etj., 
ai bëhet ndër themeluesit e Spitalit të Tiranës, i cili u vendos në një godinë 
pranë kullës së sahatit, por që sot nuk ekziston. Në detyrën e patologut, 
krahas vetive të dukshme morale e njerëzore, u shqua si mjek i aftë dhe i 
padiskutueshëm, me horizont të gjërë dhe me profesionalizëm të thellë. Me 
veshin e tij, ishte në gjendje të dallonte bronkopneumoninë, të cilën e mje-
konte me miksturat e tij të pavdekshme nga tuberkulozi. Me kolegët e vet të 
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kohës, gjithnjë po me këto tipare, profesionin e nderuar të mjekut e ushtroi 
edhe jashtë specialitetit të tij. Në detyrën e reanimatorit, si pjesë e ekipit të 
Osman Jonuzit, ai ka marrë pjesë edhe në mjaft operacione kirurgjikale, 
madje të vështira për kohën e të vlerësuara mjaft edhe nga profesorët aus-
triakë Dengu dhe Bauri. 

Për këto vlera, Janko mbeti përherë një mik i familjeve tiranase, pa 
bërë asnjë dallim ndërmjet tyre. Sikundër edhe mjekë të tjerë, me humaniz-
min e tij, për raste të caktuara, ai shërbente edhe falas. Për të gjitha këto, 
meritoi vlerësimin e pacientëve. 

Si një intelektual i përparuar, nuk qëndroi indiferent ndaj proble-
meve të mjekësisë. Veçse në administratën shtetërore, edhe në shtypin e 
kohës, përmes artikujve të shumtë, ai argumentoi nevojën për ngritjen e 
spitaleve e të ambulancave si dhe rrugët për përmirësimin e sistemit 
shëndetësor. Kontribut po kaq të rëndësishëm, ka dhënë edhe gjatë viteve të 
luftës për mjekimin e të plagosurve. Më 20 nëntor të vitit 1944, menjëherë 
pas çlirimit të Tiranës, Janko Theodhosi ishte nga mjekët e parë që u emërua 
të punonte në Spitalin e Përgjithshëm Ushtarak të Tiranës, edhe pse gjithnjë 
mbeti i vetmi mjek pa veshje ushtarake. Detyrën e shefit të patologjisë e 
ushtroi, me mjaft kompetencë e profesionalizëm, deri në vitin 1958. Më 
tutje, e deri sa doli në pension më 1964, duke punuar me të njëjtin sukses, ai 
ishte konsulent i patologjisë dhe anëtar i përhershëm i komisionit mjekësor 
ushtarak e të rrethit shkencor të këtij institucioni. 

Karriera e tij profesionale karakterizohet nga studimi, observimi 
dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive klinike për kurimin e pacientit; si 
dhe nga shërbimi i vazhdueshëm mjekësor ndaj tij. Nga ana tjetër, Janko 
Theodhosi, që mbante edhe gradën “kandidat i shkencave”, mbeti përherë i 
kujdesshëm dhe i komunikueshëm edhe me kolegët e veçanërisht me 
mjekët e rinj, si e ardhmja e këtij profesioni mjaft të rëndësishëm e fisnik. 
Me këto koncepte, dhe përherë i ndershëm e modest, ai vlerësonte edhe 
këmbimin e përvojës ndërmjet tyre. 

Por, me të drejtë, ai kishte edhe një merak. Një nga djemtë e tij 
duhej të studionte për mjekësi. Dhe kjo sepse, siç thoshte ai “që të jesh mjek 
nuk do të thotë se ke zanat, por je misionar në shërbim të nevojtarëve, qofshin këto 
të pasur ose të varfër, të gjithëve duhet t’i shërbehet njëlloj”. Në këtë mënyrë, 
edhe Nuni, duke punuar me profesionalizëm, përkushtim dhe ndershmëri, 
çoi në vend amanetin e të jatit, ai u bë mjek. Me të njëjtat tipare, u përgatitën 
edhe djemtë e tjerë të tij. Telemaku ka përfunduar fakultetin e inxhinierisë 
elek-trike, duke qenë njëherësh edhe një atlet i shkëlqyer. Me këto kualitete, 
ai është vlerësuar edhe me medaljen e artë në sport dhe vetëm për shkaqe 
thjesht teknike, nuk është pjesë e librit tonë të dytë “Sport” në serialin 
“TIRANA-PERSONALITETE”. Djali tjetër, Dhimitri, është diplomuar në 
fakultetin e agronomisë. 

Për meritat e tij, Janko Theodhosi është dekoruar nga Kuvendi 
Popullor me “Urdhërin e Punës” të klasit III dhe me atë të klasit të I. 
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QAZIM ISLAM BODINAKU 
                            

- Kolegji Turk i Selanikut - 
- Greqi - 

 
Qazimi lindi në Tiranë në vitin 1893, në një familje mjaft të njohur. 

Po këtu kreu arsimin fillor, kur shkollimin e mesëm e mbylli në gjimnazin e 
Durrësit. Më tutje, ai vazhdoi jashtë Shqipërisë, në Kolegjin Turk të Sela-
nikut. Me kthimin në Atdhe, që në rininë e tij dhe duke qenë i mbrujtur me 
ndjenjat patriotike, u përfshi aktivisht në politikë. I përndjekur fuqimisht 
nga Haxhi Qamili, kur forcat e të cilit vepronin në Tiranë, ishte i detyruar të 
kalojë në ilegalitet. 

Me formimin intelektual të tij, ai shërbeu në detyra mjaft të rën-
dësishme: drejtor i departamentit politik (1919-1920); komisar i policisë në 
Tiranë (1920-1922) dhe nënprefekt i Tiranës (1922-1925). Duke qenë përkra-
hës i sistemit mbretëror, ai u largua nga Shqipëria kur në pushtet erdhi qe-
veria e Fan Nolit dhe  për t’u rikthyer shumë shpejt me triumfin e Partisë së 
Legalitetit. Më pas, kryesisht me detyrën e Prefektit, Qazimi ishte në Kukës 
e në Dibër (1925-1927), në Vlorë (1927-1929), në Elbasan (1929-1930), në 
Berat (1931-1932 e përsëri 1935-1939), në Gjirokastër (1932-1933) dhe në 
Shkodër (1933-1934). 

Gjatë gjithë veprimtarisë së tij të gjerë në kryerjen e detyrave shte-
tërore, ai u shqua si patriot në mbrojtje të interesave kombëtare ndaj ndër-
hyrjeve shoviniste greke dhe fashiste italiane. Për t’u përmendur janë si-
domos kundërvëniet e fuqishme e të herëpashershme të tij ndaj shërbimeve 
të fshehta të këtyre shteteve dhe të agjenturave të tyre në Shqipëri. Për 
shkak të këtij qëndrimi të vendosur atdhetar, e sidomos pas viteve tridhje-
të, nga agjentë të paguar të agjenturës profashiste, atë e vranë më 6 prill të 
vitit 1939, duke qenë për së dyti në detyrën e prefektit të Beratit. 

Mbi aktivitetin e këtij personaliteti ka një dokumentacion të gjerë 
dhe që ruhet në Arkivin qendror të Shtetit. Ka njëherësh mjaft botime, 
madje jo vetëm në shqip, që përshkruajnë ngjarje të kohës dhe ku Qazimi 
është ndër protagonistët e tyre. Në to, ai vlerësohet si ndër njerëzit më me 
përvojë dhe si një ndër figurat me autoritet gjatë periudhës së mbretërisë. 
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REXHEP JUSUF JELLA 
                            

- Universiteti i Kembrixhit, Londër, Angli - 
- Fakulteti i Shkencave Politike - 

 
Ai  lindi në Tiranë në vitin 1895 prej një familje autoktone, mjaft të 

hershme e të vendosur në këtë qytet që nga themelimi i tij. Falë frymës dhe 
bindjeve arsimdashëse të saj, ajo u kujdes për edukimin e djalit të vet. Me 
kontributet e saj financiare, pas përfundimit të mësimeve të fillores në 
qytetin e lindjes, arsimin e mesëm Rexhepi e kreu në Stamboll.  

Rezultatet shumë të mira që arriti atje ishin kriteri që, me vetë bur-
sën e kolegjit, në vitin 1914, ai të fillojë studimet e larta për shkencat politi-
ke në Fakultetin e Jurispundencës të Universitetit të famshëm të Kembrixhit 
në Londër, të cilin gjithashtu e mbylli me mjaft sukses. Ky fakt, që përfaqë-
son një dallim nga zgjedhja e përgjithshme e shqiptarëve, për të kryer stu-
dimet e larta në vendet më të afërta europiane si Itali, Francë, Austri etj., e 
evidenton Rexhepin si ndër shumë të paktit shqiptarë dhe tiranas të shko-
lluar në Angli, por që më vonë do të pasohej edhe me tiranas të tjerë. Pas 
mbarimit të studimeve të larta, dhe duke qenë gjithnjë i mbrujtur me 
frymën patriotike, Rexhep Jella, ky patriot e intelektual i ri me këtë formim 
të lartë perëndimor, kthehet në Atdhe.  

Falë kësaj përgatitje, megjithëse e nisi si jurist në administratën e 
atëhershme, ai bëhet një protagonist i rëndësishëm në jetën politike e shoqë-
rore të vendit, ku edhe bën karrierë të shkëlqyer, e sidomos pas zgjedhjeve 
parlamentare të vitit 1921. Në vitin 1918, me dërgatën shqiptare, ai mori 
pjesë në Konferencën e Paqes në Paris; ndërsa, më 1920, edhe në Kongresin 
e Lushnjës. Me një vlerësim të konsiderueshëm nga mbreti Zog, me të cilin 
kishte qenë edhe bashkënxënës në Stamboll, atij iu ngarkuan disa detyra të 
larta e të rëndësishme. Duke qenë njëherësh edhe deputet i Parlamentit të 
Shqipërisë (më 1923 dhe 1937); deri në vitin 1926, ai drejtoi prefekturat e 
Elbasanit, Durrësit, Beratit dhe Gjirokastrës. Gjatë viteve 1929-1936, Rexhepi 
është në krye të Prefekturës së Tiranës, çka në historinë e këtij organi (1926-
2008), nga të 24 prefektët paraardhës të derisotëm, ai shënon edhe peri-
udhën më të gjatë të qeverisjes. Gjatë këtij angazhimi, për tre vjet (1930-
1933), dhe tamam atëherë kur u ndërtua qendra e qytetit, ai kishte edhe 
drejtimin e Bashkisë së Tiranës, më e madhja e vendit dhe njëherësh të Entit 
kombëtar “Djelmënia Shqiptare”. Sheshi “Skënderbej” dhe Ministritë, në të 
cilat pa dyshim ka ndikuar edhe kultura dhe dora e Rexhepit, gjithnjë i kanë 
qëndruar kohës, madje edhe me mjaft sukses.  

Po në këtë periudhë u ndërtua edhe godina e Ambasadës Ameri-
kane, që formoi një nga zonat më të bukura të qytetit. Nga Kryqi i Kuq 
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Amerikan u ngrit Shkolla Teknike dhe Spitali i qytetit, i cili njëherësh mbeti 
bazë edhe për të gjithë spitalet e tjera. Në inaugurimin e këtyre objekteve të 
destinuara për kulturën dhe për shëndetin e njeriut, Rexhep Jella, në de-
tyrën e prefektit, por me bindjet e një anglosaksoni të mirëfilltë, fliste me 
simpati e dashuri për popullin amerikan dhe për kontributin e tij në pava-
rësinë politike të Shqipërisë. Gjithnjë ishte i bindur se, Amerika, që prej 
Uillsonit, dhe Anglia janë miqtë më të mirë të Shqipërisë; “këtë e kam ndjerë 
që në Konferencën e Parisit” thoshte ai. Koha tregoi se Rexhepi kishte patur të 
drejtë. Edhe sot, pas shtatëdhjetë vjetësh, të gjithë jemi dëshmitarë të kësaj 
miqësie, kulmi i të cilave arriti me pavarësinë e Kosovës, aspiratë e hershme 
e të gjithë shqiptarëve. Më vonë, për një periudhë të shkurtër (1936-1937), 
Rexhepi ishte prefekt i Durrësit.  

Formimin dhe bindjet e tij anglosaksone dhe kulturën e tij të gjerë 
veçanërisht si poliglot e në letërsi, ai e reflektonte edhe në iniciativat priva-
te; madje ato i shfaqi deri në arkitekturën e shtëpisë që ndërtoi në Tiranë 
përballë Urës së Tabakëve. Ky njeri i ngritur dashuronte edhe sportet; veç 
futbollit (më 1930, ai ka qenë President i FShF), Rexhepi nuk harronte 
basketbollin dhe kanotazhin që e kishte mësuar kur ishte student në Angli.  

Për karrierën dhe kontributet e shquara, mbreti Zog i kishte dhënë 
atij “Kordonin e Skënderbeut” (1937) dhe titullin “Prefekt i klasit të parë” (1938). 
Me largimin e Zogut nga Shqipëria, Rexhepi e ndërpret aktivitetin politik. 
Megjithatë, të këqijat erdhën më pas, më 1944. I akuzuar si agjent i anglezë-
ve dhe se kishte qenë nëpunës i lartë i Mbretërisë, ky potencial i madh, deri 
në vitin 1952, kaloi dy herë nëpër burgje; iu burgos i biri; iu vra i vëllai në 
paraarrest dhe iu konfiskua pasuria. Pas daljes nga burgu, u internua në një 
fshat të Kavajës, duke mos i dhënë as pension, sepse ligji në fuqi e përjash-
tonte këtë mundësi. Për shkak të gjendjes së dobët ekonomike, pjesë-pjesë e 
me vlera qesharake, ai shiste librat që i kishin shpëtuar nga sekuestrimi.  

Orhan Sakiqi, djali i kushërirës së parë të Rexhepit, jep disa kujtime, 
megjithëse të përjetuara në moshë mjaft të re. Kur, Rexhepi vinte në Tiranë, 
e ku do të kalonte natën, përmes “Librit të shtëpisë”, duhej njoftuar Dega e 
Punëve të Brendshme. Ky regjistrim i detyruar ishte pjesë e rregullave të 
caktuara nga sistemi i kohës. Ardhjet e tij u rralluan sidomos pas vitit 1967, 
me acarimin e luftës së klasave. Ndërkohë, i bindur në mentalitetin e vet, ai 
nuk harronte kurrë të përsëriste besimin te ShBA dhe Anglia si dhe te 
përmbysja e sistemit komunist. Është vetëm çështje kohe, thoshte ai.  

Për shpirtin human dhe personalitetin e këtij njeriu tregon një epi-
sod edhe Agim Zajmi, kushëririn e të cilit, Rexhepi, që sapo kishte dalë nga 
burgu, e shoqëroi për vizitë mjekësore. Edhe pse atëherë ishte vetëm 15-16 
vjeç, ai kujton se te doktor Kalmari, një mjek hungarez që ka punuar e jetuar 
në Tiranë, lexoheshin dukshëm respekti dhe konsideratat e jashtëzakonësh-
me për Rexhepin. 

Ky intelektual i shquar vdiq në mjerim në vitin 1974. Në shkrimin e 
vet të datës 30-11-2006, gazeta “ABC” ka gjetur një titull mallëngjyes 
“Rexhep Jella, lypësi që u diplomua në Kembrixh”. 
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HAKI RESHIT MULLETI 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Ekonomisë -  

 
I lindur në Tiranë më 2 janar 1896, mësimet parauniversitare i nisi 

në qytetin e tij dhe i përfundoi në atë të Manastirit. Studimet e larta në 
Universitetin e Vjenës, që i filloi me njohuri të italishtes, frëngjishtes, gjer-
manishtes, latinishtes, turqishtes, osmanishtes dhe arabishtes, i mbaroi në 
vitin 1920. Sipas rekomandimeve të dhëna, ai u profilua për buxhetet në 
legjislacionin e kontabilitetit.  

Po  këtë vit, u emërua sekretar i dytë në Ministrinë e Brendshme të 
qeverisë së Sulejman Delvinës, ku qëndroi deri më 1924; më tutje, është kë-
shilltar për buxhetin e shtetit, në qeverinë e Fan Nolit, prej nga, më 1925, 
shkarkohet me ardhjen e Ahmet Zogut si kryeministër. Duke shtuar faktin 
se atij i duhej të administronte edhe pronat e familjes për shkak të munge-
sës së dy vëllezërve të tjerë, Qazimit dhe Hysniut si emigrantë politikë, 
Hakiu hapi një zyrë private avokatie. Diçka më vonë, në Komunitetin 
Mysliman të Shqipërisë, emërohet sekretar i përgjithshëm administrativ.  

Prej vitit 1931, kur e arrestojnë pas atentatit që ju bë mbretit Zog në 
Vjenë, në jetën dhe në aktivitetin e tij ndikojnë faktorët politikë. Atë e arres-
tuan edhe më 1935, me kryengritjen e Fierit; por, në të dy rastet doli i pa-
fajshëm pas një viti burgim. Por, për të, ka edhe një arrestim të tretë e më të 
veçantë. Ai ndodhi në Selanik, në fund të vitit 1944, atëherë kur komunistët 
grekë, në bashkëpunim me ata shqiptarë të grupit të Korçës, e dërgojnë në 
Shqipëri. Edhe se deri më 1948, kreu dënimin e dhënë nga trupi gjykues 
special, ai nuk mund të qëndronte më në qytetin e tij, në Tiranë. I internuar 
familjarisht në Gosë të Kavajës, ka punuar në fermën bujqësore dhe në 
ndërtim. Hakiu mbeti gjithnjë nën survejimin e sigurimit dhe nën presionet 
sociale, psikologjike e deri ato fizike; megjithatë, ai nuk u nënshtrua asnjë-
herë, madje deri në eliminimin e tij fizik në tetor të vitit 1958 dhe pasi më 
parë kishte përjetuar vdekjen e një vajze në moshën 17 vjeçare. 

Bilanci i jetës së tij mund të karakterizohet nga fakti se, ai asnjëherë 
nuk u përfshi në politikë, por gjithnjë e pësoi nga politika dhe se pat një rini 
të gëzueshme, por një pleqëri të vuajtur e të mjeruar. Çka ndodhi me të, 
ishte rrjedhim tipik i luftës së klasave. Ai ishte njeri bujar, qytetar i mirë-
njohur, besimtar i devotshëm dhe familjar shembullor.  

Vetëm për aftësitë e tyre, nga fëmijët e tij, Tanushi ka mbaruar për 
matematikë; ndërsa Fatbardha për biologji. Në vitet e demokracisë, ajo ka 
marrë edhe titullin “mësuese e merituar” (1993) dhe ka shkruar dy libra për 
gratë. 
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HAMID MUSTAFA GREBLLESHI 
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Stamboll, Turqi -  

 
Si mjaft të tjerë të asaj plejade njerëzish, që me shpirt të madh e me 

guxim, me mund e me djersë, iu përkushtuan formimit të identitetit të 
kombit të tyre deri sa dhanë edhe jetën, edhe tiranasi Hamid Greblleshi ka 
kontributin e vet. Këto fjalë përcaktojnë saktë portretin karakterin, ndersh-
mërinë dhe drejtësinë e këtij personaliteti. 

Ai lindi në Tiranë më 6 janar të vitit 1897. Me që i ati i tij u nda 
shpejt nga jeta, pesha e familjes dhe e pesë fëmijëve të saj mbeti te e ëma, 
Aishja, e cila e përballoi atë falë punës së vazhdueshme në veshjet karak-
teristike tiranase dhe te vetë Hamiti me detyrën e mësuesit në fshatrat e 
Tiranës. Më tutje, xhaxhai i tij, Myslymi, që jetonte e punonte në Turqi, e 
mori Hamitin atje, nën kujdesin e të cilit, në Akademinë Ushtarake të 
Stambollit, ai kreu arsimin e lartë për prapavijë.   

Angazhimin në Ushtrinë Kombëtare Shqiptare e filloi me gradën e 
nëntogerit, më 1 mars 1915. Në vitet e mbretërisë, kur gjithnjë e më shumë 
po dukesh shteti i organizuar, Hamidi, i brumosur me bindjet e tij naciona-
liste për një Shqipëri demokratike dhe të orientuar për nga perëndimi, duke 
ngjitur shkallët e karrierës, arriti deri në gradën e majorit. Zaptimi i Shqi-
përisë nga Italia fashiste e gjen Hamidin në Burrel, pasi më parë kishte 
kaluar edhe nëpër qytete të tjera. Kjo kohë përkoi me keqësimin e shëndetit 
të tij, si rrjedhojë e të cilit, pas qëndrimit prej disa muajsh në spital, me 
dekretin nr. 131, datë 31 tetor 1939, dhe duke gëzuar të drejtën e pensionit 
për shërbimin 24 vjeçar, lirohet përfundimisht nga ushtria. Pas kësaj kohe, 
ai u angazhua me formimin dhe shkollimin e fëmijëve të tij, nga të cilët, veç 
dy vajzave të tij, Jalldizi dhe Vjollca, që më vonë u bënë mësuese, spikat 
shkrimtari i mirënjohur, Mustafa Greblleshi. 

Përmirësimi i shëndetit dhe nevojat ekonomike bënë që në gusht të 
vitit 1944, Hamiti të kthehet përsëri në ushtri dhe gjithnjë në detyrat e 
prapavijës. Por ky eveniment jo vetëm se nuk vazhdoi gjatë (gjithsej tre 
muaj), por edhe ishte fatal për jetën e tij. Në mëngjesin e 28 tetorit të po këtij 
viti, forcat partizane e morën nga shtëpia e tij në rrugën e tabakëve (sot 
Shyqyri Ishmi), “për disa pyetje në komandë”, siç thanë ata. E pushkatuan pa 
gjyq dhe po atë natë. Megjithëse kanë kaluar shumë vite, sikurse edhe për 
mjaft të tjerë, varri i tij mbetet i panjohur. 

Në vitin 1993, Presidenti i Republikës së Shqipërisë e ka vlerësuar 
me medaljen “Për veprimtari patriotike”.  
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HAMID QAZIM TIRANA 
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Modena, Itali -  

 
Hamidi është pinjoll i asaj familje të vjetër e të njohur vendase, nga 

e cila më shumë emër ka bërë stërgjyshi i tij, Haxhi Et’hem Tirana. I thirur 
zakonisht vetëm Haxhi Et’hem Beu, të paktën për 30 vjetët e para të she-
kullit të 19-të, ai ishte figura më e rëndësishme e qytetit. Molla Beu, i ati i tij 
dhe kushëri i parë me Ahmet Pashën (stërnip i Sulejman Pashë Bargjinit), ka 
patur rol të ndjeshëm në zhvillimet historike të kohës, kur, po në këtë trevë, 
shquheshin edhe toptanët. Gjyshi i Hamidit, Aliu, në kohën e Perandorisë, 
kishte arritur deri në detyrën e nënprefektit të Nishit; ndërsa i ati, sekretar 
në Prefekturën e Durrësit, prej nga varesh në atë kohë Tirana. Haxhi Et’hem 
Beu, që njihet për kontributin madhor sidomos në urbanisti-kën e qytetit të 
Tiranës, përfundoi më 1821 xhaminë e filluar nga i ati, Molla Beu, që vdiq 
më 1807. Më tutje, pranë këtij objekti, me kontributet e tij dhe të vetë 
banorëve të Tiranës, ai përfundoi në vitin 1830 edhe kullën e sahatit.    

Hamidi, që ka lindur më 13 shtator të vitit 1897, arsimin fillestar e 
kreu në Tiranë. Që në rini, ai shquhesh për aftësitë intelektuale të tij; ndër-
kohë, që ishte i njohur edhe për pasionin dhe aspiratën ndaj karrierës 
ushtarake. Mbi këtë dëshirë, ai filloi shkollën interajonale të Torinos dhe më 
pas Akademinë ushtarake në Modena të Italisë, ku më vonë do të kishte 
edhe tiranas të tjerë. Nuk është krejt e qartë ecuria e shkollimit të tij, por 
dihet se, për shkak të situatave politike dhe hyrjes së Italisë në luftë kundër 
austrohungarezëve, afatet e studimit ishin të përshpejtuara, proces që 
vazhdoi edhe më tutje. Ato u stabilizuan vetëm në vitin 1944. Me gradën e 
nëntogerit për këmbësorinë, ai i përfundoi këto studime në vitin 1915. Për 
disa kohë ka punuar në qytetin e Napolit dhe ka luftuar kundër austro-
hungarezëve. 

Kur u kthye në Atdhe më 1921, Hamidi, si oficer i përgatitur dhe si 
zotërues i disa gjuhëve të huaja, u bë pjesë e ushtrisë shqiptare, ku kontribu-
tin më të rëndësishëm e dha në drejtimin organizativ. Më pas, ka shërbyer 
edhe në degët e mobilizimit të Ushtrisë si dhe në rradhët e milicisë. Për 
profesionalizmin, kontributet dhe kulturën e tij, që i shfaqi në të gjitha 
detyrat e ngarkuara, është vlerësuar edhe me mjaft medalje.  

Pas vitit 1944, ai nuk mund të punonte më në ushtri. Për të siguruar 
jetesën, u angazhua me punët më të rëndomta të ekonomisë komunale. 
Vdiq në Tiranë më 18 tetor 1978. 

Formimin dhe edukatën e vet ja transmetoi edhe vajzës Sejla dhe 
djalit Ali.  
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NJAZI ET’HEM TIRANA 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
 Siç u fol edhe më sipër, Haxhi Et’hem Tirana, i njohur thjesht si 

Haxhi Et’hem Beu, i shkolluar në Turqi, dhe për të cilin mendohet se ka 
pasë edhe krijimtari letrare, është më i shquari nga familja e tij vendase, sa e 
vjetër aq edhe me emër. Objektet e ndërtuara nga ai, xhamija, e përfunduar 
më 1821, që shquhet për formën e gjetur, për pikturat e saj dhe veçanërisht 
për hijeshinë e minares, bashkë me kullën e sahatit, me lartësi 30 m, edhe 
aktualisht përbëjnë simbolin e qytetit tonë. E, këto vlera të këtij kompleksi 
ishin faktori më i rëndësishëm që, edhe pse gati një shekull më vonë (në 
kohën e mbretërisë), qendra e qytetit duhej të zhvendosej atje.  

Bashkë me motrën Rasime dhe vëllezërit Mehmet e Sadik, Njaziu 
përfaqëson brezin e pestë të kësaj familje mjaft të njohur e të respektuar, 
duke nisur nga Molla beu. Këta ishin fëmijë të Et’hem Tiranës (i riu) dhe 
kushërinj të dytë me Hamid Tiranën, e për të cilin si protagonist i këtij libri 
sapo u fol më lart. Njaziu, që më vonë mbeti trashëgimtar i vetëm, lindi më 
2 prill të vitit 1900 në Tiranë. Duke ruajtur të përherëshme virtytet e 
ndershmërisë dhe të qytetarisë, po në Tiranë, ai mori edhe mësimet para-
universitare. Ndërkohë, përballoi me sukses edhe barrën e rëndë të familjes 
që i ra pas vdekjes së të jatit, madje kur ishte në moshë të re.  

Njaziu pat vetëm një fëmijë, Suzanën, e cila lindi nga martesa e tij 
me Qefserin, të bijën e Murat e Toptanit, që sikurse e ëma e saj, Asija (vajza 
e Naim Frashërit) ishte mjaft e kulturuar dhe dinte disa gjuhë.  

Pasi mbaroi studimet e larta në Vjenë në vitin 1925 dhe mori diplo-
mën për inxhinier nafte, Njaziu u kthye në Shqipëri, ku u punësua si për-
faqësues në shoqërinë italiane të naftës “AGIP”. Me tiparet më të mira që e 
karakterizonin atë dhe të reflektuara gjatë gjithë jetës së tij, si dhe me kul-
turën e njohjen e gjuhëve të huaja, ai u angazhua me mjaft profesionalizëm 
në detyrën e tij. Falë bindjeve të tij patriotike, kundërshtoi të gjitha postet e 
propozuara nga italianët.  

Ky intelektual i formuar, dhe njëherësh ky qytetar, familjar dhe 
prind i shkëlqyer vdiq shpejt, pa mbushur 39 vjeç. Aksidenti i ndodhur më 
datën 15 mars 1939, i preu fillin e jetës dhe nuk e mundësoi atë për zbati-
min e disa projekteve që kishte, e sidomos në drejtim të arsimit.   

Pas vdekjes së tij, vajza e vet, Suzana, vazhdoi arsimimin në Romë, 
ku kreu shkollën e mesme në Institutin Sant’Angelo Merichi. E shoqja e 
Njaziut nuk pranoi ofertat tunduese për të investuar atje. Të dyja bashkë u 
kthyen dhe jetuan në Tiranë. 
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MILTO JAKOV HOBDARI 
                            

- Universiteti i Napolit, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 Milto lindi në Tiranë në vitin 1900. I mbetur jetim në moshë fare të 
vogël, u rrit vetëm nën kujdesin e të atit, Dr. Hobdarit, njeri me mjaft emër 
në Tiranë dhe që bëri gjithçka për edukimin dhe formimin e të birit. 
Shkollën fillore e kreu në Korfuz; ndërsa të lartën për farmaci, e përfundoi 
në Universitetin  “Federico II” të Napolit, në vitin 1924. Gjithnjë i dalluar jo 
vetëm për rezultatet e mira që arriti në mësime dhe për edukatën e tij, por 
njëherësh edhe si një aktivist i grupit të shqiptarëve, që asokohe studionin 
atje. Pas mbarimit të studimeve, ai u kthye në Tiranë. 
 Atë sektor farmacie të hapur më parë nga i ati, Milto e strukturoi 
mbi bazën e koncepteve më të fundit teknologjike dhe të furnizimeve bash-
këkohore. “Farmacia Milto Hobdari”, siç u quajt ajo, jo vetëm se furnizo-
hesh nga firmat më të dëgjuara, por, në forma e mënyra të ndryshme, 
propagandonte te banorët e Tiranës edhe ilaçe dhe shurupe të veçanta në 
mbrojtje të shëndetit. 

Por, fatkeqësisht, Milto nuk punoi gjatë, vetëm tre vjet. Në pamun-
dësi të shërimit të sëmundjes së tij, ai vdiq në moshën 27 vjeçare, më 20 maj, 
atëherë kur sapo kishte filluar aktivitetin dhe krijimtarinë e tij. Edhe pse, aq 
i ri, sa që nuk mundi të shijojë as mundin dhe as djersën e derdhur për 
fitimin e dijeve, ai kishte krijuar personalitetin dhe respektin te të gjithë 
tiranasit dhe, për këtë, prej tyre, ai u varros me mjaft nderime. Lidhur me 
këtë ngjarje, revista e kohës “Ilustrata Shqiptare”, shkruante “Maji na dha erë 
të këndëshme, po na rrëmbeu edhe lule të mira. Mueji i kangëtimeve dhe i dëfrimit, 
në vend që të kujtohet si muaji i stinës së lulëzimit, ky sivjet, për shtëpin’e Hobdarit 
qe nji muej i duhive të përfrigueshme, pse thau nji lule të asaj shtëpije që gjithë 
Tiranës i erdhi keq.”       

Megjithatë, farmacia e tij përkujtohet përsëri, me që ka një për-
puthje të bukur. Edhe pse jo me lidhje të drejtpërdrejtë; por, po nga trungu i 
asaj familje, sot ka përsëri një “Farmaci Hobdari”. 
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XHEMAL OSMAN HERRI 
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Stamboll, Turqi - 

 
 Xhemali, që lindi në Tiranë më 1900, është i biri i patriotit Osman 

Herri, të dekoruar më 1995 nga Presidenti i Republikës. Arsimin e mesëm e 
kreu në një shkollë ushtarake të Stambollit rreth vitit 1918, pas së cilës nisi 
edhe Akademinë, por që nuk ka të dhëna të sigurta nëse e mbaroi atë. Me 
këtë përgatitje, ai kthehet në Shqipëri. Pasi punoi disa kohë me gradën e 
kapitenit, në vitin 1923, kreu edhe një kualifikim njëvjeçar në Akademinë 
Ushtarake të Romës. Më tutje, falë aftësive të tij dhe gradës së majorit, ai 
rezulton komisar i përgjithshëm i policisë dhe komandant i ushtrisë në 
Korçë, Vlorë e Durrës. Në vitin 1939, Xhemali drejtoi batalionin e katërt të 
mbrojtjes; për të cilin, fatkeqësisht, forcat dhe mjetet e shumta kundërshtare 
fashiste ishin të papërballueshme. Me rënien e monarkisë, ai u detyrua të 
largohet nga Shqipëria. Gjatë ndalimit të përkohshëm në Serbi, fashistët e 
kapën dhe e internuan në Siena të Italisë, ku qëndroi deri më 1943.  

I bindur në pikëpamjet e tij legaliste dhe anglofile, pasi u kthye në 
Shqipëri; në Zall-Herr të Tiranës formoi çetën antifashiste me të cilën kreu 
disa aksione, si atë në zonën e Qaf-Shtamës kundër shoqërisë SIA që ndo-
dhej në Sukth, atë kundër shoqërisë Belloti në afërsi të Tiranës etj.. Po ashtu, 
njihet akti i tij kur shpëtoi pilotin anglez të hedhur me parashutë në Brrar të 
Tiranës dhe që, para se t’a kapnin gjermanët, e drejtoi për në misionin bri-
tanik me të cilin kishte lidhje të vazhdueshme. Për këtë, ai pati falënderi-
met e rastit dhe ndihmat e nevojshme për çetën që drejtonte. Xhemali ka 
qenë pjesëmarrës edhe në mbledhjen e njohur të Mukjes. Karakteri antigjer-
man e njëherësh njerëzor i Xhemalit shihet edhe sepse, gjatë luftës, në 
pronat e tij në Zall-Herr, kishte strehuar mbi njëzet familje hebreje. Ky fakt 
ka edhe diçka të veçantë; i vëllai i tij, Haxhiu, u martua me një vajzë të tyre.  

Xhemali, që fliste disa gjuhë dhe që u vra në fillim të vitit 1944 gjatë 
një grindje e në rrethana pabesie, la pas vetes tre djem. Për secilin prej tyre 
ishin rezervuar peripecitë e veta. I madhi, Zyhdiu, që është edhe pjesë e 
këtij libri, pasi kishte mbaruar studimet e larta në Itali, u pushkatua më 1951 
me akuzën për “bombën” në ambasadën Sovjetike; i dyti, Samiu, ndonëse 
me Liceun e Korçës dhe i njohur për qytetarinë e tij, kaloi tortura, persekuti-
me dhe burgime; ndërsa i fundit, Osmani, përjetoi deri në vdekje punën e 
rëndomtë të pastrimit të oxhaqeve të Tiranës. Të gjitha këto ndoshta lidhe-
shin edhe me një ngjarje të hershme. Në vitin 1937, kur Xhemali ishte me 
detyrë në Korçë, pat marrë masë disiplinore ndaj Enver Hoxhës për një 
skandal që ky i fundit kishte krijuar në një aktivitet festiv.  
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SHERIF MURAT TOPTANI 
                            

-Instituti i Tekonologjisë, Mynih, Gjermani - 
- Fakulteti i Industrisë së naftës - 

 
Sherif Toptani, djali i dytë i Murat Toptanit, patriotit të shquar 

tiranas, dhe i Asijes, bijës së Naim Frashërit, lindi në korrik të vitit 1901, dhe 
sikurse vëllai më i madh Saidi po në Kanie të Turqisë. Kjo ndodhi në kohët 
kur i ati i tyre bashkë me familjen ishte internuar nga Sulltani Abdyl Hamit. 
Por, pas shpalljes së Hyrjetit, kur ato kthehen në Atdhe më 1908, ndryshe 
nga i vëllai i vet, Sherifi fillon dhe mbaron shkollën fillore në Tiranë. Më tut-
je, atëherë kur Shqipëria drejtohej nga Princ Vidi, ai shkoi në Austri. Ishin 
tamam ato vite gjatë të cilave familjet Toptani dërguan për t’u arsimuar në 
atë vend mjaft nga fëmijët e tyre e bashkë me ta edhe Sherifin. Fillimisht, ai 
mësoi në Krems e më pas, prej vitit 1920, në Gjimnazin real të Grazit. 
 Largpamësia në ekonomi dhe ndjenja patriotike e prindërve të 
Sherifit, si dhe e vetë atij, përcaktuan një formim të rrallë për atë kohë, 
arsimin e lartë për industrinë e naftës, të cilin e mbylli me sukses në vitin 
1928 në Mynih të Gjermanisë. Sherifi, ky intelektual i formuar për gati dy 
dekada me frymë perëndimore dhe me një përgatitje profesionale të gjërë e 
të thellë, po këtë vit, kthehet në Shqipëri.  

Punësohet në Kuçovë në Shoqërinë AIPA të naftës, si i vetmi in-
xhinier shqiptar dhe pikërisht atëherë kur kjo industri ishte në fillimet e saj. 
Kuçova e atyre viteve ishte një qytezë industriale, ku italianët kishin krijuar 
një farë standardi europian, ambient në të cilin inxhinieri i ri gjeti me leh-
tësi vendin e tij. Te ky njeri i kulturuar, italianët shihnin njeriun e aftë e të 
zot. Me këto tregues, ai punoi edhe kur, pas kapitullimit, vendin e italia-
nëve e zunë gjermanët, dhe që, kur u larguan nga Kuçova në Tetor të vitit 
1944, lanë të minuara objektet kryesore të industrisë së naftës. Çaktivizimi i 
tyre ishte detyra kryesore që dilte pas çlirimit të vendit në rrethanat e 
menjëhershme të pasluftës. Sherifi, inxhinier tashmë me përvojë dhe ndër 
specialistët më kryesorë, i angazhuar në ndërmarrjet shtetërore të prodhimit 
e të përpunimit të naftës, iu përgjigj thirrjes së Komisariatit të atëhershëm 
për rivënien në punë të të gjitha nyjeve dhe impianteve të prodhimit e të 
përpunimit të naftës. Megjithëse i ndërgjegjshëm për këtë detyrë jashtëza-
konisht të vështirë, kur në këtë kantier gjigand gjithçka ishte e shkatërruar, 
falë ndërgjegjes së lartë, atdhetarisë dhe profesionalizmit të tij, ai dha një 
kontribut të shquar.  

Ai ishte i pranishëm në të gjitha projektet dhe nyjet e impianteve. 
Pas rivënies në punë të Distilerisë nr. 1, Sherifi përpunoi gjithashtu edhe 
skemat teknologjike të distilerisë nr. 2. Brenda një periudhe të shkurtër, më 
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pak se dy vjet, gjithçka erdhi në treguesit normalë tekniko-ekonomikë. E, 
për këto merita dhe, duke qenë si një ndër të parët, Sherifi u dekorua nga 
Kuvendi Popullor me “Urdhërin e Punës” të klasit të parë. 

Emri i tij, lidhet edhe me projektin e Rafinerisë së Naftës të ndër-
tuar në Kuçovë gjatë viteve 1960-1962, ku ai u angazhua me shumë për-
kushtim. Me ngritjen e këtij impianti, industria jonë përpunuese, përveç 
benzinës, vajgurit e bitumit, ishte në gjendje të prodhonte edhe nënproduk-
te të reja si grason, sapunin naftalik etj.. Kontributi i tij është i padiskutue-
shëm edhe në një ngjarje tejet të veçantë. Në vitin 1957, gjatë hapjes së një 
pusi të naftës në fushën e Marinzës, flakët e shpërthyera nga zjarri i rëndë 
që ra atje arritën në disa dhjetra metra. Duke ideuar mënyrën e shuarjes së 
këtij zjarri dhe të vendosjes së mekanizmit përkatës, si dhe të sakrificave 
personale, ai tregoi edhe një herë vlerat e veta. Për zgjidhjen e suksesshme 
dhe për guximin e treguar, Sherifin e dekoruan me “Urdhërin e Trimërisë”.  

Pasioni dhe përkushtimi për këtë profesion shfaqet edhe me kon-
tributin e tij në formimin profesional brezit më të ri. Në arsimin e mesëm, 
për disa vite rrjesht, ai ka dhënë mësim në Teknikumin e atëhershëm të 
naftës. Prej katër fëmijëve të vet, vajza e tij, Gjyzepina, që ndoqi të jatin, 
është diplomuar po ashtu inxhiniere për naftën. 

Edhe pas daljes në pension në vitin 1961, Sherifi vazhdoi të punojë, 
por, sigurisht me orar të reduktuar. Ai vdiq papritmas, më 18 janar të vitit 
1965 dhe po atje, duke punuar në zyrë.  

Inxhinier Toptani, duke punuar dhe jetuar në Kuçovë bashkë me 
fëmijët e tij la përshtypje të paharruara. I formuar me disiplinën shkencore, 
korrekt ndaj saj e gjithnjë me ide të reja, ky bir i asaj familje të njohur 
tiranase, që për 32 vjet rresht punoi jashtë qytetit të tij, nuk diti të pushojë, 
ishte i palodhur dhe i gatshëm të bëjë çdo sakrificë. Vështirësitë dhe për-
kushtimi i tij në punë, nuk e kishin lodhur aq sa të harronte sjelljen dhe 
xhentilencën, e për këtë, ky intelektual i shquar kujtohet njëherësh si shumë 
njerëzor, i dashur me të tjerët, që dinte të bënte humor dhe të dhuronte 
gjithnjë buzëqeshje.  

Kontributi i vyer i atij specialisti dhe patrioti të pamposhtur e që, 
gjithnjë kishte besim në idealet për zhvillimin e Shqipërisë, ka vlera të shu-
mëanëshme e të admirueshme. Megjithate, vlerësimet që ju bënë atij, nuk 
“mjaftuan”, që nga politika e kohës, ai të ngrihej në shkallën që meritonte. 
Gjithsesi, ky autor i dhjetëra projekteve të hartuara e të zbatuara me sukses 
në ekonominë e naftës, mbetet përherë i paharruar. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 78 - 

 

 
 

 

RESHAT MAS’HAR KELLIÇI 
                            

- Shkolla e Lartë Politiko-Ushtarake - 
- Moskë, BS - 

 
 Reshat Këlliçi, që, ndaj protagonistëve të tjerë të këtij libri, ka një 
pikënisje krejt të veçantë të arsimimit të tij të lartë, lindi në Tiranë, më 1901. 
Që në moshë parashkollore, familjarisht, shkon në Turqi, ku i ati, Mas’har 
Këlliçi, ishte nënpunës në administratën turke. Me dy motrat e veta mbaroi 
në Stamboll arsimin e ulët. Më vonë, krejt familja e tij, së cilës i ishin shtuar 
edhe tre fëmijë të tjerë, kthehet në Tiranë në vitin 1915. 

Arsimin e mesëm e kreu në Gjimnazin e njohur italo-arbëresh të San 
Demetrio Corona të Italisë, ku kishte edhe nxënës të tjerë nga Shqipëria. 
Miqësia e atjeshme e Reshatit me Avni Rustemin, Sejfulla Maleshovën, Zoi 
Xoxen e të tjerë, ndikoi në forcimin e ideve të tij bolshevike. Lidhja e tyre 
shkoi më tej, kur ata u kthyen në Atdhe, e sidomos me Shoqatën e njohur 
“Bashkimi”, të krijuar nga Fan Noli, në krye të organit të së cilës, që kishte të 
njëjtin emër u vu Reshati. Më vonë, si pjesëmarrës në Revolucionin e Qer-
shorit të 1924-ës, ai dha kontribut të ndjeshëm përmes shkrimeve të tij të 
karakterit politik, atdhetar e kulturor. Me kthimin e Zogut, për Reshatin 
mbeti vetëm një rrugë, mërgimi. Sipas porosisë së Nolit, më 1925, së bashku 
me të tjerë, u vendos në Moskë, ku qëndroi tetë vjet, periudhë gjatë së cilës 
kreu studimet në Shkollën e Lartë Politiko-Ushtarake.  

Në BS, ai pësoi zhgënjimin e parë, kur përjetoi zinë e bukës, mjeri-
min dhe skamjen e popullit, si dhe përndjekjen e zhdukjen e intelektualëve 
e të ushtarakëve të njohur. Pa u larguar nga bindjet e tij, ai përfitoi prej një 
amnistie të shpallur nga mbreti Zog dhe më 1933 kthehet në Atdhe. Në 
Tiranë, bashkë me shkrimtarin e njohur Petro Marko, nisi botimin e revis-
tës “ABC”, e cila, për shkak të qëndrimit të saj kritik, u ndalua shpejt, pas 
tre numrave të parë. Gjithnjë i survejuar, ai lëvizi nga një punë në tjetrën 
dhe nga një qytet në tjetrin, duke simpatizuar më vonë edhe Luftën 
nacionalçlirimtare. Kur në Shqipëri u vendos diktatura komuniste, gjithnjë e 
më shumë te ai evidentohej zhgënjimi i dytë, madje edhe më i madh. Si në 
BS, edhe në Shqipëri, ai pa po ato forma të përndjekjes: vrasjet, burgimet e 
internimet dhe po ato qëndrime ndaj shtresave të caktuara shoqërore. Ai u 
trondit sidomos nga denigrimi dhe internimi që ju bë mikut të tij Sejfulla 
Malëshovës, të cilit nuk iu nda për 50 vjet, deri në fund të jetës, në nëntor 
1966. Më vonë, ai punoi si përkthyes dhe redaktor në ShB “Naim Frashëri”. 

Të gjitha kujtimet e tij, faktet dhe ngjarjet historike, të përjetuara 
deri në fillimin e luftës, me një linjë mjaft mbresëlënëse, ai i përmblodhi në 
librin “Me djemtë e Bashkimit“, i cili, u hoq nga qarkullimi në vitin 1974. 
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KASEM ZENEL ÇOKU 
                            

- Universiteti “Al-Az’har” i Kajros, Egjipt - 
- Fakulteti i Teologjisë e Filozofisë - 

 
Me aftësitë dhe dijet që ai dispononte, emri i këtij intelektuali dhe 

teologu të mirëfilltë duhet të ishte shumë më i njohur. Ato ishin të duk-
shme që në shkollimin e ulët, çka, për ato kohëra, në fshatrat e Tiranës, ku ai 
lindi më 13-5-1903, bëhej vetëm nëpër shtëpija. Arsimin e mesëm, po me 
rezultate  shumë të mira, e kreu në Turqi, prej nga dërgohet për studime të 
larta në Egjipt, të cilat i përfundoi në vitin 1937. Pasi mbylli edhe një prak-
tikë disamujore në Turqi, ai rikthehet po në institucionin shkollor ku u dip-
lomua e që njihej ndër më të mirët e vendeve islame. Për dy vjet të tjera, 
Kasemi kreu edhe specializimin në fushën e teologjisë.  

Gjatë gjithë shkollimit të tij, ku veç vendasve egjiptianë, kishte edhe 
studentë të huaj e të ardhur nga jashtë atij vendi, si: boshnjakë, turq, arabë, 
bullgarë, etj.; nga trupi pedagogjik, Kasemi u vlerësua ndër më të mirët. Me 
inteligjencën e tij, dallohej jo vetëm për përvetësimin e të gjitha lëndëve, por 
edhe për aftësitë në interpretimin e Kur’an-it. Po kështu, përmes bashkësisë 
studentore dhe me të cilën u përpoq të mbajë lidhje edhe pas viteve të  
shkollimit, ai kishte fituar simpati edhe jashtë procesit mësimor.  

Kthehet në Shqipëri në vitin 1939. Por, pavarësisht nga përgatitja e 
thellë shkencore dhe dijet e shumta që kishte e fituar nga arsimi i plotë uni-
versitar dhe deri nga kualifikimi pasuniversitar, ai punoi kryesisht në zonat 
periferike. Megjithatë, mbeti përherë i ndërgjegjshëm dhe i vendosur. Duke 
shtuar edhe rrethanat e luftës së dytë botërore, deri në vitin 1945, ai u anga-
zhua me detyrën e imamit të xhamisë së fshatit të tij. Më tutje, me vendime 
të posaçme të Komunitetit Mysliman Shqiptar, caktohet imam në qytetin e 
Gramshit (1945-1950) dhe në Pashkashesh të Tiranës (1950-1961).  

Por, edhe emërimi për të kontribuar si mësues në Medresenë e 
Tiranës, institucion mjaft i njohur dhe me mjaft përvojë (ishte hapur në tetor 
1924), nuk eci. Me gjithë dëshirën dhe pasionin, ai nuk mundi të qëndrojë 
më shumë se një vit. Ligji i pasaportizimit dhe predispozicioni i shtetit ko-
munist për të penguar arsimin fetar, si dhe faktorë të tjerë politikë të kohës 
nuk mundësuan qëndrimin në Tiranë. Megjithatë, përherë i bindur në mi-
sionin e vet, ai punoi po me aq nder dhe profesionalizëm jo vetëm në zonën 
e tij të lindjes, por edhe në krahina të tjera të thella të vendit. 

Për vlerat e këtij intelektuali dhe teologu të shquar tiranas, që ndë-
rroi jetë më 9 maj 1979, kanë folur mjaft nga drejtuesit e Komunitetit Mysli-
man Shqiptar dhe nga arsimtarët e Medresesë së Tiranës. Mosshfrytëzimin 
e bagazhit të dijeve të kësaj figure të shkëlqyer, ata e konsiderojnë fatkeqësi.  
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JORGJ PERIKLI JORGONI 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 Jorgj Jorgoni, i lindur në Tiranë më 16 gusht të vitit 1903, do të bëhej 
një nga mjekët më të aftë e më të dëgjuar në lëmin e pediatrisë. Perikliu, i ati 
i tij, ai patriot dhe mik i Kristoforidhit, fëmijët i la të vegjël. E ëma, Vitoria, 
ndonëse jo me shkollë të lartë, por me intuitën e saj dhe falë mentalitetit 
përparimtar e arsimdashës, dalloi te Jorgji prirjet intelektuale dhe forcën e 
duhur të karakterit për shkollim. Pas mësimeve të para në Tiranë, megji-
thëse mjaft i ri, Jorgji shkon në Korfuz e prej andej në Athinë, ku, në korrik 
1922, përfundoi krejt shkollimin e mesëm. Veç greqishtes së re, atje mësoi 
mjaft mirë edhe greqishten e vjetër, italishten dhe frëngjishten, arritje që 
ishin një siguri më shumë në rrugën e nisur prej tij. 

Prej andej, në vitin 1923, shkoi në Austri, fillimisht në Universitetin 
e Vjenës dhe më pas në atë të Grazit, ku, me rezultate mjaft të mira, u 
diplomua “mjek”, më 2-2-1929. Po në Vjenë, Jorgji përfundoi (deri më 30-12-
1931) edhe specializimin dyvjeçar në fushën e pediatrisë.  

I kthyer në Atdhe, pasi nuk pranoi thirrjen për të punuar atje, me 
dekret mbretëror, siç ishte në atë kohë, emërohet mjek pediatër në Spitalin 
Civil të Tiranës, duke qenë njëherësh edhe anëtar i këshillit shkencor të këtij 
institucioni. Si i pari mjek me këtë specializim, ky fakt përkon njëherazi me 
hapjen e pavijonit të Pediatrisë në Shqipëri. Profesori austriak, Nobel, që 
kishte drejtuar përkohësisht këtë shërbim, pas largimit të tij, detyrën ia 
besoi Jorgj Jorgonit. Vlerësimi i tij u provua edhe më vonë, kur, në vitin 
1939, me pushtimin e Shqipërisë, në pavijonin e pediatrisë të spitalit u futën 
vetëm disa “suora”, pa qenë nevoja për asnjë mjek italian. 

Për doktor Jorgonin, si pediatër mjaft i aftë dhe mjaft i njohur në 
Tiranë e në krejt Shqipërinë dhe madje deri tani, mund të përmenden mjaft 
veçori tejet të rëndësishme. Gjithnjë i avancuar me kohën dhe jo vetëm me 
shërbimet krejt profesionale te pacientët, por edhe me dëshirën për të vënë 
mjekësinë shqiptare në baza të vërteta, ai ka kontribute të rëndësishme me 
një numër të madh shkrimesh mjekësore dhe shoqërore të botuara në 
revistat më të rëndësishme të kohës, si “Përpjekja Shqiptare”, “Ilyria”, “Hylli i 
dritës” etj..  

Si njeri i plotësuar nga të gjitha drejtimet dhe si një atdhedashës i 
vlerësuar, ai u bashkua luftës për çlirim. Pas konferencës së Pezës bëhet nis-
mëtar i krijimit të Lidhjes së Mjekëve në mbështetje të luftës. Veç ndihmës 
me medikamente dhe me mjekime, ai drejtoi edhe kurse ilegale mjekësore. 
Në kohën e okupimit, është arrestuar dy herë: së pari më 15 dhjetor 1943, 
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kur u lirua për mungesë provash, dhe së dyti, më 23 dhjetor të po atij viti. 
Në dosjet e hetuesisë dëshmohet për qëndrimin burrëror të tij, çka tregon 
se, ai mori parasysh të gjithë pasojat, përfshirë edhe faktin që familjen e vet 
e kishte lënë krejtësisht pa mbështetje. Më 13 mars 1944, pasi arratiset nga 
burgu bashkë me 14 të tjerë, inkuadrohet në rradhët e ushtrisë nacional-
çlirimtare, ku qëndron deri në mbarim të luftës. Po këtë vit, ai mori pjesë 
edhe në Kongresin e Rinisë në Helmës, në Kongresin e Përmetit (ku zgjidhet 
anëtar i Këshillit të Përgjithshëm) dhe në Mbledhjen e Beratit. 

Ashtu siç është në mentalitetin e tiranasve, që mbrojtjen e vendit e 
quajnë thjesht detyrë, edhe Jorgji, pas çlirimit, iu përkushtua profesionit 
fisnik të mjekut. Ai nuk pranoi as ofiqet më të larta, madje deri atë të nivelit 
të ministrit të shëndetësisë apo të dekanit të fakultetit të mjekësisë.  

Si një organizator i shkëlqyer, deri në vitin 1950, ishte shef i pa-
vionit të pediatrisë në Spitalin Civil të Tiranës, prej nga më pas transferohet 
në Poliambulancën e qytetit. Në 1 janar 1957, emërohet në krye të shtëpisë 
së foshnjes në Tiranë, institucion i lidhur me problemet e shëndetit të nënës 
e të fëmijës që e bëri shembullor për të gjithë Shqipërinë dhe ku, për shumë 
vjet, deri kur mbylli sytë 24 maj 1968, ai drejtoi atje me përkushtim dhe 
profesionalizëm. Si njeri i edukuar, human e bamirës, ai ishte pjesë e atij 
grupi mjekësh të Tiranës që, krahas kujdesit të padiskutueshëm të pacien-
tëve në spital, në klinikën e tij private, për nevojtarët, bënte edhe vizita 
falas; ndërsa, si njeri i ndershëm e me karakter, mendimet e tij i shprehte 
edhe po të binin ndesh me ato të superiorëve. Është i njohur rasti kur, ai 
nuk lejoi zbatimin e urdhrit verbal të titullarit të atëhershëm të dikasterit 
për të eksperimentuar në shtëpinë e fëmijës një vaksinë të re të prodhuar në 
vend.  

U varros me shumë nderime nga qindra njerëz, të cilët te ai kishin 
ndeshur mjekun profesionist e shkencëtar, mjekun e popullit e të të varfër-
ve, siç e quanin nënat tiranase; që, në shërbimin pediatrik kishte futur me-
toda bashkëkohore, që la mjaft kumtesa dhe mbi 15 botime shkencore.   

Krahas literaturës mjekësore, ai lexonte në disa gjuhë autorë të më-
dhej botërorë, ashtu siç njihte mirë edhe muzikën, veçanërisht atë klasike. Si 
një familjar i shkëlqyer, ky personalitet i njohur mbarti mentalitetin arsim-
dashës të prindërve të tij, madje, të shprehur në mënyrë universale. Të tre 
djemtë kryen arsimin e lartë, megjithëse asnjëri në mjekësi. Më i madhi, 
Perikliu, me botimet e tij, ka bërë emër në fushën e letërsisë. I dyti, Mihali, 
është nga inxhinierët elektrikë më të njohur të vendit tonë, sidomos në 
projektimin dhe ndërtimin e hidrocentraleve; ndërsa i treti, Arbeni, që nuk 
jeton më, ishte po ashtu mjaft i dëgjuar si specialist i shquar në edukimin 
fizik e në sport si dhe për kontribut në lëvizjen olimpike.  

Jorgj Jorgoni, ky mjek i aftë dhe qytetar mjaft i njohur tiranas është 
nderuar me “Urdhërin e Flamurit” dhe me “Urdhërin e punës” të klasit të tretë 
e të dytë. Ai është përfshirë në Fjalorin Encilkpedik Shqiptar; ndërkohë që, 
një rrugë në Tiranë ka emrin e tij. 
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TAHIR ABDULLA GJINALI 
                            

- Universiteti i Kembrixhit, Angli - 
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
 Ka lindur në Tiranë më 20-9-1903 në një familje vendase e tregëtare. 

I ati i tij, Abdullai, intelektual për kohën, ka qenë i njohur edhe si një ndër 
nënshkruesit e telegramit që ju dërgua Ismail Qemalit në Vlorë, kur më 26 
nëntor 1912 u ngrit flamuri në Tiranë; ndërsa xhaxhai i vet, Jusufi, pasi 
kishte kryer studimet në Stamboll, disa vjet punoi si ushtarak në Tobruk 
(Tripoli). Në Shqipëri, ai ishte një personalitet i njohur shoqëror e politik e 
që shumë vite kishte qenë edhe deputet në Parlamentin Shqiptar. Bindjet 
atdhetare u transmetuan edhe te Tahiri. Ishte vetëm 13 vjeç kur ai luftoi 
kundër serbëve që u sulën për të pushtuar Shqipërinë, kohë kur kaloi edhe 
një plevit të rëndë.  

Pas shkollës qytetëse të Tiranës, Tahiri përfundoi më 27-6-1927 edhe 
atë Teknike Amerikane (të Harry Fultzit). Më pas, me mbështetjen e pjes-
shme financiare të familjes së vet dhe me gjysëm burse të shtetit, ai shkoi në 
Angli për të studiuar në fushën e tregtisë. Me përfundimin e këtyre 
studimeve, aktiviteti i tij ekonomik u përqendrua po në tregti.  

Në atë bisnes familjar, Tahiri reflektoi më së miri formimin e tij 
teorik që kishte marrë gjatë viteve të shkollimit të lartë. Ky aktivitet ishte 
nga të paktët në Shqipëri që aplikonte të gjitha rregullat bashkëkohore të 
këtij profesioni, duke filluar nga problemet e organizimit e deri te bilancet e 
kontabilitetit. 

Po falë kësaj përgatitje, Tahiri ishte zgjedhur edhe kryetar i Shoqa-
tës “Laboremos”; organizim jopolitik e ku bënin pjesë ishnxënësit e shkollës 
teknike. Kjo shoqatë interesohej për problemet e anëtarëve të saj, duke fillu-
ar nga punësimi, ndihmat ekonomike dhe deri ato shëndetësore, brenda 
vendit apo jashtë tij. Ai ishte njëherësh edhe drejtor i revistës tekniko-
shkencore “Shekulli 20”, që botohej nga Shkolla Teknike Amerikane.  

Për nivelin, karakterin dhe qytetarinë e tij, Tahirin, që në gazetat e 
kohës kishte botuar edhe mjaft shkrime të ndryshme e deri poezi, e kishin 
zgjedhur në vitin 1931 anëtar të Këshillit Bashkiak të Tiranës.  

Si shumica e tregtarëve dhe intelektualëve të formuar në perëndim, 
edhe Tahiri pati pasoja të luftës së klasave, me ardhjen e pushtetit komunist. 

Gjithsesi, këtij intelektuali të njohur, që vdiq i nderuar në nëntor të 
vitit 1991; më 1995, Presidenti i Republikës i dha medaljet: “Për veprimtari 
patriotike”, me motivacionin “Pjesëmarrës i ideve të Rilindjes Kombëtare” dhe 
“Pishtar i demokracisë” me motivacionin “Patriot i shquar intelektual që ideoi pa 
reshtur për një Shqipëri të lirë e demokratike”.  
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SHADAN MURAT TOPTANI 
                            

- Akademia e Arteve të Bukura “Brera” -  
 - Milano, Itali - 

 
I lindur më 25 shtator 1903, madje edhe ky në Turqi, si edhe vëlle-

zërit e vet dhe për të njëjtën arsye, atëherë kur familja e tij ishte e internuar, 
është djali i tretë i patriotit tiranas Murat Toptani, prej nga, në Atdhe, ata u 
kthyen në vitin 1912.  

Për moshën më të vogël që kishte ndaj vëllezërve të tij dhe ndaj disa 
prej fëmijëve të tjerë të familjeve Toptani që shkuan për t’u arsimuar në 
Austri; edhe shkollën fillore, Shadani e kishte nisur dhe e kishte kryer po 
atje. Më pas, gjatë viteve 1921-1925, ai përfundoi Gjimnazin San Demetrio 
Corona të Kalabrisë, kohë kur, për të vazhduar prirjet artistike të të jatit, si 
skulptori i parë shqiptar, fiton të drejtën për të filluar studimet e larta për 
arkitekturë në Akademinë e Arteve të Bukura “Brera” të Milanos. Me mba-
rimin e tyre dhe me rezultate të shkëlqyera, prej vitit 1931, ai specializohet 
edhe për dy vjet të tjera në fushën e skenografisë, duke përmbushur kështu 
dëshirën dhe pasionin e tij. 

Kur kthehet në Shqipëri, brenda mundësive të përcaktuara nga 
situatat kohore, formimin e tij artistik e zbatoi me detyrën e disenjatorit në 
Drejtorinë e Turizmit, të cilin e mbajti deri në mbarim të Luftës së Dytë 
Botërore. Megjithëse i paangazhuar aktivisht në politikë, duke mbartur tra-
shëgimninë dhe formimin patriotik të familjes, ai mbeti gjithnjë kundërshtar 
i vendosur i pushtimit fashist. 

 Prej vitit 1945 deri më 1947, Shadani i kushtohet artit; hapi dy eks-
pozita të sukseshme, njërën në Zagreb të Jugosllavisë së atëhershme dhe 
tjetrën në Sofje të Bullgarisë, kohë kur detyrohet t’a ndërpresë këtë kriji-
mtari. I arrestuar nga rregjimi komunist në korrik të vitit 1947, ai u dënua 
me dhjetë vjet burg, si një intelektual me origjinë bejlerësh. Ngjarjet politike 
të prishjes së marrëdhënieve me Jugosllavinë, bënë që, për fatin e tij, ai të 
kryejë vetëm 21 muaj. Pas daljes nga burgu, po në fushën e pikturës, duke 
punuar në Drejtorinë e Postave, realizoi 15 edicione pullash me 31 pamje. 
Këto arritje, i ekspozoi edhe në aktivitete filatelike jashtë vendit, të cilat, si 
prodhime të pasionit dhe të nivelit të tij të lartë artistik, u vlerësuan edhe 
me çmime të rëndësishme.   

Falë talentit të tij, ai u shqua në zbukurimin e faqeve të sallave, 
basorelieveve dhe dekoracioneve të ndryshme të Kinostudios “Shqipëria e 
re”. Bashkë me vëllanë e vet, Enverin, ai është marrë edhe me mjaft nga 
skenat e filmit artistik “Skënderbeu”. Më tutje, prej vitit 1953, me hapjen e 
Teatrit të Operas dhe të Baletit, Shadani bëhet skenograf i parë i këtij insti-
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tucioni, detyrë me të cilën u angazhua gjatë gjithë jetës, madje edhe pasi 
doli në pension. Për këto kontribute, megjithëse për të është folur pak, 
realisht, ai futet në grupin e artistëve që kanë bërë historinë e këtij insti-
tucioni dhe për rrjedhojë, ai është pjesë e saj. Si një ndër specialistët e parë të 
kohës, Shadani konsiderohet si një figurë tepër poliedrike në fushën e 
skenografisë dhe të arkitekturës. Ai arriti të realizojë skenografitë e baleteve 
e të operave të para shqiptare, ndonëse gjithçka nisi nga fillimi. Në krijim-
tarinë e tij dallohet edhe puna në arkitekturë për realizimin e disa objekteve 
në shtëpija të veçanta të kulturës dhe në muzeume të disa prej rretheve të 
vëndit tonë, si në Përmet, Pogradec, Shkodër, Peshkopi etj..  

Falë bashkëpunimit me regjizorët, ai pat arritje të shkëlqyera. Me 
një kontribut sa të gjerë aq edhe të fuqishëm, nga punimet e realizuara prej 
Shadanit mund të përmenden realizimet skenografike te “Kujdesi i kotë” i 
Hertelit më 1957, apo dekoret e operave “Kavaleria Rustikana”, “Berberi i 
seviljes”, “Don Paskuale”, “Pranvera”, “Palaçot”, “Peshkatarët e perlave”, 
“Borëbardha”, si dhe dekoret e baleteve “Romeo dhe Zhuljeta”, “Zhurale” dhe 
“Fadeta e Laurencia”.  

Me këtë linjë, ai ka punuar, po ashtu me mjaft sukses, edhe në 
Teatrin Kombëtar. Hysen Devolli, një nga skenografët po aq të njohur, thotë 
“Nuk mundem të veçoj asgjë nga momentet që kam kaluar me Shadanin. Të gjitha 
janë të mrekullueshme, por unë nuk do të harroj kurrë ato që kam mësuar prej tij”.  

Nga fëmijët, vajza më e madhe e tij, Asika, kishte trashëguar prirje 
artistike nga vetë i ati. Me gjithë zërin e saj të mrekullueshëm të sopranos, 
situatat kohore nuk i mundësuan karrierë profesionale.   

Ky njeri i ngritur, zotërues i mjaft gjuhëve të huaja: turqishten e 
vjetër e të re, italishten, frëngjishten dhe gjermanishten, me një zë të bukur 
deri në ariet e operave, me një humor të hollë dhe që, sidomos në rininë i tij 
kishte hobi edhe sportin, sidomos gjimnastikën e notin, vdiq në vitin 1979. 
Shadan Toptani mbetet nga personalitetet e shquara jo vetëm të Tiranës, por 
edhe të krejt Shqipërisë. 
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EQREM DERVISH STERMASI 
                            

- Instituti i Lartë i Edukimit Fizik -  
 - Romë, Itali - 

 
Lindi në Tiranë më 12 mars të vitit 1904, në një familje vendase sa të 

njohur aq edhe të madhe dhe vdiq nga një aksident më 19-11-1959. I ati i tij, 
që, nga një pneumoni, kishte ndërruar jetë kur ishte edhe më i ri, madje 
vetëm 27 vjeç, Eqremin e kishte lënë jetim e në moshë fare të vogël. Pas 
arsimit fillor të kryer në qytetin e lindjes, nisi atë të mesëm në Normalen e 
Elbasanit, të cilën me rezultate mjaft të mira e mbylli në qershor të vitit 
1925, prej nga për pak kohë punoi si mësues në shkollën e Jellës.  

Kushtet ekonomike e kulturore të kohës kishin shtruar edhe nevo-
jën për përgatitjen e intelektualëve që do të merreshin me zhvillimin e kul-
turës fizike dhe të sporteve. E, në këto rrethana, mbretëria dërgoi në Romë 
për të studiuar në edukatën fizike dhjetë shqiptarët e parë, të cilët u bënë 
më vonë figura të shquara të edukimit fizik, edhe pse pak të vlerësuara. 
Ndër to ishin edhe dy tiranasit, njëherësh dy stërmasët: Eqremi, për të cilin 
po shkruhet këtu dhe Selmani, për të cilin do të shkruhet në vazhdim.  

Kur u kthye në Shqipëri, Eqremi krejt karrierën e tij e pat të larmi-
shme e po aq të suksesshme. Me dekrete të kohës, ai ishte mësues i eduki-
mit fizik në Kavajë (1930-1931) e më pas në Gjimnazin e Shtetit të Tiranës. 
Pas çlirimit, si mësues punoi pak kohë: dhe vetëm në shkollën tregtare të 
Durrësit (1945-1946) e në shkollën “Ali Demi” të Tiranës (1952-1953). Ky 
specialist i mirëfilltë i sporteve në përgjithësi, kontributin më të madh e dha 
në problemet organizative. Prej vitit 1947, duke qenë për disa kohë edhe 
anëtar i Federatës Shqiptare të Sporteve, u ngarkua me një detyrë të veçan-
të. Me urdhër të Shtabit qendror të ndërtimit të hekurudhave, ai duhet të 
zgjidhte elementët e aftë për degë të ndryshme të sportit me të cilët heku-
rudha do të përfaqësohej në aktivitetet sportive. Gjatë kësaj kohe, përsëri 
falë nivelit intelektual të tij, ai ka kryer edhe profesionin e financierit.  

Roli i tij i rëndësishëm ishte edhe në aktivitetet masive. Si një spe-
cialist shumësportësh, ka kryer detyrën e drejtorit të Parkut Sportiv  nr. 1 në 
Tiranë, sikurse ishte ngarkuar edhe për përgatitjen e pjesëmarrjes së sta-
bilimentit “Mihal Duri” në manifestimet për festimet e 15 vjetorit të çlirimit 
të vendit. Po me këto kualitete, ai ka dhënë kontribute të rëndësishme që 
nga Lojërat ballkanike e deri në komisionet qendrore të volejbollit e të notit. 
Kur ishte student, ishte njohur edhe me sportet dimërore, por që, këtu në 
Shqipëri, megjithëse natyra ishte; kushtet e Cortina d’Ampezzos mungonin.   

Ky njeri që jetojë dhe punojë gjithnjë me dinjitet, mbetet përherë i 
nderuar dhe i respektuar nga të gjithë.     
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MEHMETALI SEIT BESHIRI 
                            

- Akademia Tregtare - 
 -  Linz, Austri - 

 
Mehmetaliu, që ka lindur në Tiranë në vitin 1904, ku kreu edhe krejt 

mësimet parauniversitare, madje gjithnjë me rezultate shumë të mira, është 
pinjoll i njërës prej familjeve më të mëdha e më të hershme tiranase, mjaft e 
njohur për ndjenjat e saj patriotike dhe njëherësh mjaft e fuqishme për 
angazhimet ekonomike. Në moshën 18 vjeç, ai shkon në Austri, ku, gjatë 
viteve 1922-1928, vazhdoi dhe përfundoi studimet e larta në Akademinë 
Tregëtare të Linzit. Duke u martuar me një vajzë vendase, krijoi edhe famil-
jen e tij. Prej kësaj martese lindi vetëm një fëmijë, e quajtur Mejreme, dhe që 
më vonë u martua në Tiranë.  

Falë formimit të tij të suksesshëm dhe cilësor, kur kthehet në 
Shqipëri, Mehmetaliun e emërojnë sekretar të dytë të Kryeministrisë, detyrë 
prej së cilës u largua shumë shpejt. Në nëntor të vitit 1928, atij i japin një 
funksion tjetër më të rëndësishëm, atë të sekretarit arkivist të shtëpisë civile 
të oborrit mbretëror. Me bindjet e tij të Partisë së Legalitetit, këtë angazhim 
e mbajti gjatë krejt funksionimit të monarkisë, pra deri në 7 prill të vitit 
1939, kur Shqipëria u pushtua nga forcat italiane. Më vonë, ai ishte sekretar 
i parë i Ministrisë së Financave në të gjitha qeveritë e kohës së luftës. Po me 
këtë detyrë, ai vazhdoi edhe pas mbarimit të luftës nën qeverisjen e push-
tetit komunist, kur atë e arrestuan më 17 qershor të vitit 1946. Si mjaft nga 
intelektualët shqiptarë të formuar në perëndim, edhe Mehmetali Beshirin e 
gjykuan me akuzën për “tradhti karshi Atdheut”. “Fryma revolucionare” e 
gjyqeve të atëhershme dha rezultate të shpejta; më 2 korrik të po atij viti, 
pra shumë shpejt pas arrestimit, atë intelektual të mirëfilltë e pushkatojnë 
në një moshë krejt të re.  

Veç angazhimeve të mësipërme shtetërore, Mehmetaliu njihet edhe 
si një ndër përkthyesit më të mirë nga gjuha gjermane. 
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MINELLA PERIKLI JORGONI 
                            

- Universiteti i Bukureshtit, Rumani -  
 - Fakulteti i Ekonomisë - 

 
Lindi në Tiranë më 6 janar të vitit 1905. Mësimet e fillores, gjatë pe-

riudhës 1914-1921, i bëri në Janinë dhe në Tiranë; ndërsa ato të mesme për 
ekonomi, i përfundoi gjatë viteve 1922-1926 në Bukuresht të Rumanisë. 
Sikurse vëllai më i madh i tij Jorgji, studimet e larta i kreu edhe Minella, por 
ndryshe nga ai, për ekonomi. Ato i filloi në Rumani, ku i vazhdoi deri në 
vitin 1930, për t’i mbyllur në vitin 1931 në Leçe të Italisë, madje edhe me një 
specializim për ekonomist kontabël. 

Kur kthehet në Shqipëri emërohet në Doganën e Portit të Durrësit. 
Si një kuadër i përgatitur, atij ju besua zbatimi i ligjshmërisë në detyrën e 
ekonomistit dhe të doganierit, çka e kreu me profesionalizëm, ndërgjegje 
dhe devotshmëri të lartë, duke dhënë njëherësh ndihmesën e tij edhe në 
Portin e Sarandës. Prej vitit 1932, kur filloi me këtë detyrë, e gjatë gjithë 
jetës, ai punoi dhe jetoi në Durrës, ku më 1936 krijoi edhe familjen e vet, 
duke u martuar me vajzën tiranase Kthansipi Vava, i ati i së cilës, Vasili, 
kishte shkuar atje për probleme tregtie. Kështu, duke shpalosur vlerat e tij, 
ai vazhdoi deri në mbarim të luftës së dytë botërore, kur edhe për të, si dhe 
për intelektualë të tjerë nisi kalvari i vuajtjeve.  

Keqtrajtimi i kësaj shtrese nga regjimi komunist preku edhe Mine-
llën, i cili donte të punonte jashtë politikës. U burgos për disa vite me 
akuzën “Për tradhti të lartë karshi Atdheut”, por, gjithsesi, nuk u mposht 
edhe pse më vonë, deri sa doli në pension, punoi si kopshtar i thjeshtë në 
Muzeun arkeologjik të Durrësit. Pas vendosjes së demokracisë, falë kultu-
rës së tij dhe njohjes së disa gjuhëve, Minella e tregoi veten edhe si ciceron i 
aftë, veçanërisht me të huajt. Ai i shpjegonte vizitorëve për lashtësinë e 
vendit të tij; për luftërat e kryera në Shqipëri; për Cezarin, që kreu Aka-
deminë ushtarake në Iliri dhe që luftoi në Qafë të Palit, diku te mali i Robit; 
për Astin, predikuesin e parë të krishterimit në vitet 50-60 të erës sonë e për 
sa e sa ngjarje të tjera. Ai shpjegonte gjithashtu edhe për figura të ndryshme 
historike e të ekspozuara në vende të ndryshme të Europës.  

Në karakterin e tij, kishte pasion lulet, madje duke dërguar farërat e 
tyre edhe te ata që e kishin porositur, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kështu 
jetoi ai, gjithnjë punëtor e i ndershëm, deri kur vdiq në vitin 2001. 

Po me ndjenjën e dashurisë për punën dhe të dëshirës për  
demokraci, ai edukoi edhe pasardhësit  e tij, djemtë: Nikollën, mjek i njohur 
dhe “Qytetar Nderi” i Durrësit; Petraqin, mjek veteriner;  Pavlin, inxhinier 
mekanik; sikurse edhe vajzën Roberta. 
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ALAJDIN MURAT TOPTANI 
                            

- Universiteti i Napolit, Itali - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Për të njëjtat motive, si edhe vëllezërit e tij, edhe Alajdini lindi po në 

Kanie të Turqisë. Me datëlindjen 20 maj 1905, ai renditet si djali i katërt i 
Murat Toptanit, patriotit e arsimdashësit të shkëlqyer tiranas, dhe i Asije 
Frashërit. Pasi, më 1918, kreu arsimin fillor në shkollën e Mati Logorecit të 
qytetit të tij të Tiranës, në vitin 1924, përfundoi gjimnazin në Graz të 
Austrisë. Me këtë përgatitje, ai filloi studimet e larta për agronomi në 
Napoli të Italisë, të cilat, më 1929, i përfundoi me rezultate shumë të mira. 

Menjëherë kthehet në Atdhe, ku deri në vitin 1939 dha mësim në 
shkollat e mesme bujqësore në Golem të Kavajës e në Lushnje dhe më pas ai 
ishte specialist në zyrën e bujqësisë të Durrësit. Me pushtimin fashist, meqe-
nëse nuk iu përgjigj thirrjes së autoriteteve për të veshur këmishën e zezë, e 
transferojnë në Berat. Për këtë motiv, gjatë vizitës së mbretit Viktor 
Emanueli III në vitin 1941, ai u mbajt i izoluar për disa ditë.  

I rikthyer në Tiranë në vitin 1943, merret me menaxhimin e pro-
nave bujqësore të familjes, angazhim, që, natyrisht, nuk mund të vazhdon-
te pas vitit 1944, kur gjithçka kaloi në zotërim të shtetit. Në këto rrethana, 
Alajdini punoi si agronom apo edhe me detyra të tjera në disa ndërmarrje 
shtetërore bujqësore të rrethit të Tiranës, të Vlorës (deri më 1948) dhe të 
Lezhës (deri më 1951). Fillimin e shfaqjes së luftës së klasave, ai e përjetoi 
me pushim nga puna. Megjithatë, pas një farë periudhe, është përsëri në 
sektorin e bujqësisë. Deri sa doli në pension në vitin 1966, punoi në NB e 
Kamzës dhe në atë “Gjergj Dimitrov” dhe si gjithnjë, me ndershmëri dhe 
përkushtim. 

Gjatë karrierës së tij 35 vjeçare, falë aftësisë dhe pasionit për profe-
sionin e vet, e veçanërisht në fushën e frutikulturës, si dhe të kulturës së 
gjërë intelektuale dhe zotërimit të disa gjuhëve, ai dha kontribut të shkël-
qyer. Duke sjellë bashkëkohoren dhe përvojën e jashtme, u dallua sidomos 
në implementimin e metodave të reja. 

Jashtë profesionit të tij të agronomit, për të cilin ishte përgatitur, 
kishte edhe prirje të tjera. Duke trashëguar prej familjes së vet, ai dallohej si 
piktor, si adhurues i muzikës klasike, si dhe për dijenitë e përgjithshme në 
fusha të ndryshme të shkencës e të teknikës e sidomos për aftësitë e veçanta 
narrative të tij. 

Ai vdiq në Tiranë në vitin 1979, kur ishte në moshën 74 vjeçare. 
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HYSNI RESHIT MULLETI 
                            

- Universiteti i Lillës, Francë - 
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
 Lindi në Tiranë më 1905, ku, prej vitit 1913 deri më 1918, kreu arsi-
min fillor. Falë karakterit arsimdashës të prindërve të tij, më tutje, Hysniu 
shkollohet në Korçë. Atje, krahas mësimeve, merr pjesë aktive në veprim-
taritë letrare të Shoqërisë “Shpresa”, në të cilën, së bashku me shokë të tjerë 
formojnë edhe degën e Shoqërisë “Bashkimi” të Rinisë Shqiptare, të njohur 
për pikëpamjet demokratike dhe për përkrahjen e saj ndaj Revolucionit të 
Qershorit të vitit 1924.  

Në këto rrethana, më 1926, Hysniu ndërpret mësimet e mesme në 
Liceun e Korçës për t’i mbyllur në Monpellie të Francës më 1928. I pajisur 
edhe me bakaloreatin përkatës, po këtë vit, ai filloi studimet e larta në 
Universitetin e Lillës, ku kishte edhe shqiptarë të tjerë, shkollim të cilin me 
diplomën “inxhinier komercial” e përfundoi në vitin 1932. Për pikëpamjet e tij 
antizogiste, ai zgjodhi rrugën e mosardhjes në Shqipëri. Duke qenë në 
Francë, qëndroi në Paris te Qazim Mulleti, vëllai i vet më i madh, që, për-
mes një restoranti, ushtronte biznesin e tij privat. Këtë personazh të njohur 
të politikës shqiptare, gjyqi i zhvilluar në Tiranë e kishte dënuar me vdekje 
në mungesë. Ai kishte qenë ndër organizatorët dhe pjesëmarrësit e atentatit 
kundër Mbretit Zog, më 21 shkurt 1931 në Vjenë.  

Të dy vëllezërit, mjaft të njohur për fisnikërinë e tyre, u kthyen në 
Shqipëri vetëm në vitin 1939. Krahas miqve të tij si R. Turdiu, S. Demneri e 
të tjerë, ai ruajti të njëjtat pikëpamje politike. Gjatë qëndrimit në vendin e 
vet, Hysniu nuk u angazhua në veprimtaritë shtetërore, edhe pse nga 
Qeveria e regjencës ju ofrua posti i Guvernatorit të Bankës Kombëtare.  

Ai do të emigronte më 1944, në vitin që shënoi kthesën politike për 
fatet e vendit. Pas qëndrimeve të shkurtra në Austri dhe në Zvicër, bashkë 
me të vëllanë, u vendos përfundimisht në Itali më 1945, ku jetoi në Romë 
deri më 1956, atëherë kur vdiq Qazimi. Prej kësaj kohe dhe deri sa ndërroi 
jetë më 7-2-1979, ky burrë i pashëm e altruist, që ndihmonte shqiptarët në 
Itali, që nuk krijoi kurrë familje por gjithnjë i palëkundur në pikëpamjet e tij 
antikomuniste, qëndroi në Bolonja.  

I bindur se një ditë do të rikthehej në vendin e tij dhe se për këtë 
duhet të ishte aktiv, aspiratë që nuk iu plotësua asnjëherë, ai merret edhe 
me politikë. Ishte konsulent në Partinë Agrare. Si figurë e rëndësishme, në 
vitin 1949, mori pjesë në themelimin e Komitetit “Shqipëria e lirë”, ku u 
zgjodh edhe në organet drejtuese të tij. Disa herë ka folë edhe në Radio 
Londra dhe në atë “Zëri i Amerikës”. 
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KADRI SULEJMAN KERÇIKU 
                            

- Universiteti i Grazit, Austri -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 Kadri Kërçiku, që edhe sot njihet si një nga emrat më të shquar të 
mjekësisë shqiptare, ka lindur në Tiranë më 14 janar të vitit 1906 në një 
familje të njohur e të nderuar. Rezultatet e shkëlqyera të Kadriut në shko-
llën fillore e qytetëse dhe natyra arsimdashëse e tiranasve ishin arsyet që, 
prindët e tij, Sulejmani dhe Hajrija, pasi kishin konstatuar prirjet intelek-
tuale të tij, investuan për djalin e tyre dhe e dërguan në Austri që në vitin 
1922. I ati i Kadriut, pas mësimeve të para në Tiranë, kishte mbaruar një 
shkollë të mesme ushtarake në Stamboll. Si punoi disa kohë në organe të 
ndryshme, në vitin 1914 emërohet nënprefekt i Tiranës (në atë kohë kjo 
krahinë varej nga Prefektura e Durrësit). Më pas, prej vitit 1920, ai u tërhoq 
në jetën e tij private. 

Rezultatet shumë të mira që Kadriu arriti në Gjimnazin real të 
Freystadit, pranë Linzit të Austrisë, kur përfundoi me sukses arsimin e me-
sëm, i vazhdoi më tutje. Prej vitit 1926 dhe deri më 1933 ndoqi studimet e 
larta në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Gratzit, ku diplomohet 
“mjek”, prej nga, deri në vitin 1933, ai u specializua në Universitetin e Vjenës 
për dermatologji e venerologji.  

Në Atdhe, u kthye menjëherë dhe pasi nuk kishte pranuar ofertat e 
profesorit të tij për t’u punësuar në Klinikën Universitare të Vjenës. Me një 
përgatitje të nivelit evropian për profilin e tij, emërohet mjek dermatolog 
dhe venerolog në ambulancat e Tiranës, Durrësit dhe Krujës, nga ku, më 
1935, kalon në repartin e dermatologjisë të Spitalit Civil të Tiranës. Në de-
tyrën fisnike të mjekut, dhe aq më tepër të specialitetit të tij, gjithnjë është 
karakterizuar nga humanizmi dhe kërkimi shkencor. Ai është mjeku i parë 
shqiptar që u angazhua në hulumtimet mbi përhapjen e sifilizit, gonorresë e 
lebrës dhe në luftën kundër tyre. Gjatë viteve 1935-1946, punoi me përkush-
tim për zbulimin e vatrave të infeksionit jo vetëm në Tiranë, por edhe në të 
gjithë Shqipërinë. Megjithatë, diktatura e arrestoi atë në vitin 1947, si pjesë 
të grupit të intelektualëve. Vetëm pas dy vjetësh, ai u lirua krejt i pafajshëm. 

Menjëherë, Kadriu rifilloi kërkimin shkencor. Plot pasion, lodhje 
dhe mundime dhe pa përfillur dyshimet që ende rëndonin mbi të, ai ndër-
mori një punë kolosale e vetëmohuese, duke shkuar në të gjitha anët e 
Shqipërisë. Kërkesat e mjekësisë bashkëkohore për ato sëmundje, ai i 
shoqëroi edhe me të gjitha skedimet dhe kartelat e nevojshme. Është e 
njohur puna e tij këmbëngulëse për luftimin e sëmundjes së lebrës, madje 
në dy drejtime: së pari, ai duhet të bindte organet shtetërore për hapjen e një 
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spitali të posaçëm, çka u arrit në Shtepaj të Elbasanit dhe së dyti, duhet të 
bindte, një-herësh edhe familjarët e të prekurve mbi nevojën e evidentimit 
të kësaj sëmundje e të nënshtrimit ndaj mjekimeve të posaçme dhe në 
kushtet e izolimit të plotë. Po kështu, ai ka studiuar sëmundjet e gonorresë 
dhe të leishmanisë kutane dhe ka organizuar luftën kundër tyre.  

Me sensin e tij prej kërkuesi, ai asnjëherë nuk iu nda botimeve. Në 
revistën “Djalëria” njihet artikulli “Sëmundjet gjenitale, rreziqet dhe luftimi i 
tyre” (1927), të cilin e kishte shkruar që kur ishte student. Më tutje, në revis-
tën “Ilyria”, me temën “Randësia shoqnore dhe luftimi i sëmundjeve gjinore”, ai 
shkruan një seri prej pesë artikujsh (1935-1936), megjithëse në atë kohë ishte 
mjek i ri dhe në formim.  

Duke qenë ndër pedagogët e parë të Institutit të Lartë të Mjekësisë, 
që u hap në vitin 1951 (paraardhës i fakultetit të mjekësisë, pjesë e Universi-
tetit të Tiranës), ai zhvillon lëndën e dermatologjisë, çka kujtohet me shumë 
konsideratë nga studentët e kohës. Angazhimin shkencor, e ndoqi gjatë 
gjithë karrierës së tij, madje edhe me më shumë arritje. Në vitet 50-60 të 
shekullit XX, në BShN, ka botuar artikujt shkencorë “Historia e sifilizit”, Nr. 
2/1954; “Përhapja e sifilizit në Tiranë”, Nr. 1/1955 dhe Nr. 4/1965; “Përhapja dhe 
luftimi i sifilizit në qytetin dhe qarkun e Durrësit”, Nr. 1-2/1957; “Derma-
tomukozat në Shqipëri”, Nr. 3/1955 (me bashkautor) etj..  

Në planin akademik, si pjesë e rëndësishme e kontributit të tij për 
mjekësinë shqiptare, është libri “Dermatologjia”. Kjo vepër bashkëkohore e 
me shumë vlera, edhe pse u botua pas vdekjes, shënon kontribute të çmuara 
dhe pranohet si një thesar i madh që Dr. Kërçiku la për mjekët më të rinj.  

Krahas detyrës së shefit të klinikës universitare të dermatologjisë, 
që ju ngarkua prej krijimit të saj, ai ishte njëherësh edhe këshilltar në Minis-
trinë e Shëndetësisë, për problemet e sifilizit dhe të sëmundjeve të tjera 
veneriane e mykotike. Falë kulturës së gjerë të tij dhe pasionit për të hartuar 
historinë e mjekësisë shqiptare, Kadriu u mor edhe me probleme demogra-
fike, të cilat, sidomos për fushën e dermatologjisë, i kombinoi dhe i kana-
lizoi me metodat e avancuara të mjekësisë popullore. Nga të gjitha viset 
tona të Shqipërisë, prej burrave dhe grave të njohur si mjekë popullorë, ai 
grumbulloi një numër recetash dhe formulash, me qëllim që një ditë t’i 
ndriçonte ato në një traktat të posaçëm.  

Ai ka edhe një meritë të veçantë megjithëse jashtë formimit të tij 
profesional e shkencor. Me artikullin “Kontribut në historinë e Shkollës Shqip-
tare” (Gazeta “Mësuesi”, 10-17 korrik 1964, fq 3), Kadriu ka dhënë ndihmesë 
të madhe edhe në lëmin e historisë e të pedagogjisë shqiptare. Përfundimet  
që arriti ai janë rezultat i punës së tij në vrojtimin e dosjeve “Missionen 
Tirana” të Arkivave të Vjenës që përmbajnë raportet e konsujve austro-
hungarezë në Durrës e Tiranë gjatë viteve 1871-1911 dhe 1911-1918. Nga 
këto hulumtime të tij, ne mësojmë një fakt mjaft të rëndësishëm, shkolla e 
parë shqipe është hapur në Tiranë që më 1886 (një vit para asaj të Korçës).  

Si pjesë të punës së tij kërkimore, ky intelektual i njohur e me njo-
huri të thella derdhi jo pak energji për një kryevepër të historisë së mjekësi-
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së shqiptare. Punimi i tij, i titulluar “Zhvillimi i shëndetësisë në Shkodër, gjatë 
shekujve XVIII-XX”, Tiranë, 1962, dhe me të cilin ka mbrojtur disertacionin, 
është një kontribut mjaft i rëndësishëm që ai i ka lënë pasardhësve. Për kua-
litetet e larta të tij, kishte titullin shkencor “Profesor” dhe gradën shkencore 
“Doktor”.  

Kadriu ishte anëtar i Shoqatës Ndërkombëtare të Dermatologjisë”. 
Ndonëse i sëmurë nga zemra, ai vazhdoi të punojë, të luftojë dhe të 

kontribuojë deri në fund të jetës së tij për eliminimin e atyre sëmundjeve aq 
të rënda e të rrezikshme, veçanërisht asaj të sifilizit dhe të lebrës. Më 29 te-
tor 1972, ai vdiq nga infarkti i miokardit. 

Prof. Dr. Kadri Kërçiku për brezat që pasojnë mbetet shembulli i një 
mjeku të papërtuar, i një shkencëtari të palodhur, i një pedagogu energjik 
dhe i një patrioti demokrat. Si qytetar, ai ishte po aq i vlerësuar; gjithnjë i 
gatshëm dhe në shërbim të pacientëve të vet.  

Me këtë frymë, ai edukoi edhe fëmijët e tij. E bija, Eva, pasi kreu 
studimet e larta, bëhet një arsimtare model e shkollave të mesme të Tira-
nës, kur sot është edhe nënkryetare e Shoqatës tonë “Tirana”; i biri, Ariani, 
ndoqi rrugën e të jatit, bëhet mjek, por nuk jetojë gjatë; ndërsa Arbeni, një 
inxhinier shumë i mirë.  

Më 21-4-2000, me vendim të këshillit bashkiak të Tiranës, Kadriut iu 
dha titulli “Mirënjohje e qytetit të Tiranës”, me motivacionin “Për vlerat e larta 
qytetare dhe intelektuale, të vëna në shërbim të qytetit të Tiranës dhe për të cilat, 
qytetarët e saj i shprehin mirënjohje”.  

Po në nderim të këtij personaliteti të shquar e të mirënjohur të 
mjekësisë shqiptare, klinika universitare e dermatologjisë në Qendrën Spita-
lore Universitare “Nënë Tereza”, me shumë të drejtë, ka emrin e birit të 
Tiranës, “Prof. Dr. Kadri Kërçiku”. 
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    ATHANAS VASIL SHKURTI 
                            

    - Akademia Komerciale -  
     - Bukuresht, Rumani - 

 
 Athanasi lindi në Tiranë më 11 janar 1906 nga një familje vendase e 

shtresës punëtore. Që i ri, për shkak të gjendjes së dobët ekonomike të 
familjes, ai ndihmonte të jatin e tij në profesionin tradicional të rremtarit 
(bakërpunuesit), edhe pse vazhdonte rregullisht shkollën. 

Kështu vazhdoi ai deri në vitin 1922, atëherë kur Shoqata Bamirëse 
e Arumunëve, prej nga e kishte prejardhjen edhe familja e Athanasit, krijoi 
mundësinë për të dërguar në shkollim disa të rij të kësaj bashkësie. Si pjesë 
e këtij grupi, ishte edhe ai, ku qëndroi deri në vitin 1935. Në Satumare dhe 
në Bukuresht, ai vazhdoi arsimimin parauniversitar për të kaluar më pas në 
shkollën e lartë, Akademinë Komerciale të Bukureshtit. Familja e tij admi-
nistron edhe sot një dokument origjinal të datës 30-3-1933, të lëshuar nga ky 
institucion arsimor. Pas diplomimit “ekonomist”, në vitin 1935, Athanasi u 
kthye përfundimisht në Shqipëri.     

Në Tiranë punoi në vende të ndryshme. Deri në vitin 1944, ishte në 
Bankën e Shtetit dhe më pas, po me profesionin e ekonomistit, u angazhua 
në ndërmarrje të veçanta private, ku gjithnjë mbeti i suksesshëm dhe i nde-
ruar. Pas çlirimit të vendit dhe shtetëzimit të ekonomisë, ai sigurisht punoi 
vetëm në institucionet shtetërore. Përveç se në dikasteret qendrore, si në 
Ministrinë e Industrisë, të Ekonomisë Komunale apo në DPCE, Athanasi 
punoi edhe në ndërmarrje të ndryshme dhe gjithnjë me përkushtim e me 
nder. Kështu vazhdoi ai deri kur doli në pension, duke punuar madje edhe 
tej moshës ligjore. 

 Tiparet qytetare dhe devotshmëria në punë që e karakterizuan 
vazhdimisht atë ishin treguesit kryesorë të personalitetit të tij. Athanasi nuk 
u shkëput kurrë prej tyre gjatë gjithë jetës, çka ndikojë te ai për të qenë për-
herë i fortë dhe optimist, deri kur, në vitin 1982, sëmundja ja bëri të pamun-
dur vazhdimin e saj. 

Po me këto mendësi, ai rriti dhe edukoi edhe pesë fëmijët e tij, të 
cilët ndoqën po ashtu shembullin e të jatit. 
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SPIRO PROSI 
                            

- Universiteti “Sorbone” i Parisit, Francë -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 Spiro Prosi lindi në Tiranë më 9 janar të vitit 1907 dhe është ndër 

pinjollët e familjes tiranase Prosi, sa të njohur dhe po aq qytetare e me tra-
dita intelektuale.  

Megjithëse disponohen shumë pak të dhëna për karrierën e tij, dihet 
se ai, bashkë me një pjesë të mirë të brezit të vet, formimin arsimor e nisi në 
shkollën fillore të Mati Logorecit të Tiranës, për të vazhduar, më tutje, me 
bursë të shtetit, në Austri. Arsimin e mesëm, të filluar në vitin 1921, në 
Gjimnazin “Franz Josef”, pranë Linzit, e përfundoi në vitin 1928, dhe po në 
Austri, por në Gjimnazin e Gracit. 

Përsëri me bursë të shtetit, por këtë herë, të akorduar nga Koman-
da e përgjithshme e mbrojtjes kombëtare në vitin 1929,  Spiro filloi studimet 
e larta për mjekësi në Universitetin “Sorbonne” të Parisit, të cilat i përfundoi 
më 1935. Megjithatë, me kthimin e tij në Atdhe, nuk punoi në ushtri. Arsyet 
e kësaj zhvendosje nuk janë të qarta, ata ndoshta lidhen me kushtet poli-
tiko-historike të kohës, por gjithsesi dihet se, ai hapi një klinikë private, me 
të cilën punoi me mjaft dinjitet dhe profesionalizëm deri pak kohë pas 
pushtimit të vendit tonë nga Italia. 

Pas kësaj kohe, ai zhvendoset familjarisht në Rumani, për të mos u 
kthyer më në Shqipëri.  
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QAZIM KASEM XHEPA 
                            

- Universiteti Teknik i Vjenës, Austri -  
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Qazim Xhepa, kjo figurë e njohur tiranase, e që lindi më 25 shkurt të 

vitit 1907, kishte prejardhje zanatçiu. Krejt arsimin parauniversitar, shkollën 
fillore dhe atë mesme teknike e përfundoi po në Tiranë në vitin 1926. Dik-
tuar nga nevojat ekonomike, ai punoi deri në vitin 1929. Ishte sekretar pro-
tokollist në Shoqërinë private “SITA”. Me dëshirën për arsimin e lartë, falë 
kursimeve të bëra gjatë këtyre viteve, po më 1929, ai shkoi në Austri. Në 
përputhje me rregullat e atjeshme, iu desh të kryente fillimisht gjimnazin e 
Badenit, pranë Vjenës. Me kushte tashmë të plotësuara, pasi kishte tërhequr 
atje edhe nënën e tij, filloi studimet e rregullta universitare në vitin 1932, të 
cilat me diplomën “inxhinier elektrik” i përfundoi më 1938. Për rezultatet e 
mira që arriti, gjatë periudhës 1933-1936 u ndihmua ekonomikisht edhe nga 
një bursë e akorduar prej Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë.  

Periudha njëvjeçare që Qazimi punoi në firmën AEG në Berlin të 
Gjermanisë, të njohur për prodhimin e pajisjeve elektrike, sigurisht, që i 
shërbeu për formimin e mëtejshëm të këtij inxhinieri të ri. Nuk ishin dimrat 
e ftohtë të Austrisë dhe të Gjermanisë, por bindjet atdhetare që njeriu ndjen 
për vendin e tij, të cilat bënë që ai të kthehet për të jetuar e punuar në 
Shqipëri, edhe pse ndërkohë ishte i martuar me shtetasen austriake 
Hildegard Hochleitner dhe me të cilën i lindën dy fëmijë. Dhe kjo ndodhi në 
vitin 1939, kohë në të cilën familjarisht, ai u vendos në shtëpinë e sapondër-
tuar (pasi kishte shitur të vjetrën). Për një vit Qazimi punoi në Centralin 
Elektrik të Durrësit (atëherë nuk kishte sistem energjetik të përgjithshëm, 
por qytetet furnizoheshin nga centrale të veçantë të tipit Diesel) dhe prej 
andej kaloi në Tiranë, po në Centralin Elektrik të saj. Në vitin 1943, ishte 
zgjedhur edhe deputet në Asamblenë Kushtetuese.  

Gjithnjë me ndërgjegje dhe profesionalizëm të lartë, ai punoi atje 
deri në vitin 1947, pra edhe pas çlirimit të vendit. Më tej, ka pasë disa 
detyra: deri më 1949, inxhinier dhe më tutje shef i seksionit të planit në 
Degën Teknike të Administratës Shtetërore të Elektrikut; deri më 1951, 
kryeenergjetik, në Degën Elektrike të Ministrisë së Industrisë dhe pastaj 
inxhinier në seksionin teknik të Drejtorisë së Elektrocentraleve. 

Por, ky njeri i shkolluar dhe tejet paqësor pat edhe dramë në jetën e 
tij. Politika diktatoriale e kohës, bashkë me dhjetra të tjerë intelektualë, e 
arrestoi atë natën e 23 shkurtit të vitit 1951, gjoja për pjesëmarrje në hedh-
jen e bombës në ambasadën e atëhershme Sovjetike. Por, edhe pse i shpëtoi 
pushkatimit, 18 muaj të qëndrimit të tij në qeli, deri në 1 shtator të vitit 1952, 
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kur u lirua si i pafajshëm, shkaktuan trauma të rënda për të dhe familjen e 
tij. Veç hijes së “biografisë”, e ëma, e shoqja dhe dy fëmijët ishin të detyruar 
të përballonin edhe masa të tjera absurde. Në shtëpinë e vet prej dy katesh, 
ata duhet të banonin vetëm në një dhomë, të tjerat i ishin dhënë të ardhurve 
rishtaz në Tiranë. Po kështu, për të përballuar pasojat ekonomike dhe masat 
drastike të mosdhënies së triskave të bukës, ata shitën edhe sende mjaft të 
nevojshme të përdorimit vetjak.  

Në bilancin e vet, Qazimi ka kontribut të rëndësishëm edhe në his-
torinë dhe funksionimin e centraleve elektrikë. Ai mbahet mend ende si 
ndër inxhinierët më të vjetër e më të aftë për prodhimin e energjisë elek-
trike. Në parimin e tij ishte sentenca “në shërbim të shoqërisë; më tepër duhet t’i 
japim se sa të marrim prej saj”. Falë motiveve të dijes, të drejtësisë njerëzore 
dhe të patriotizmit, ky intelektual më tutje u shqua edhe në arsim Për 
shkaqe shëndetësore, deri kur doli në pension, punoi si mësues në shkollën 
e mesme profesionale, Politeknikumi “7 Nëntori”, ku u çmua nga breza të 
tërë ishnxënësish të tij, teknikë dhe inxhinierë të mëvonshëm. Ai u shqua jo 
vetëm për metodën dhe komunikimin me nxënësit, por edhe sepse veç boti-
meve shkollore të teknikës elektrike, dha edhe botime të tjera me mjaft 
interes.  

Me këtë moral, formoi edhe fëmijët e vet. I biri, Kurti, që nuk jeton 
më, ndoqi rrugën e të jatit, mbaroi Fakultetin e Inxhinierisë të UShT, po me 
diplomën “inxhinier elektrik”; por, që gjithë jetën e kaloi larg Tiranës, në mi-
nierat e Pishkashit. Mbas vendosjes së demokracisë më 1990, për disa vjet, ai 
ishte zgjedhur deputet i Kuvendit të Shqipërisë. E bija, Birgit, u arsimua në 
fushën e muzikës.     

Por, Qazimi, që vdiq në korrik të vitit 1987, ishte edhe një qytetar i 
mirë. Për këtë, për profesionalizmin, për kontributet që ai dha, si dhe për 
atdhetarizmin e tij, krahas kulturës europiane dhe demokratike që kishte, 
mbahet mend dhe me mjaft respekt prej krejt komunitetit tiranas.  

Aktiviteti i tij i merituar u vlerësua vonë, ai ka titujt “Mësues i 
merituar”, me motivacionin “Ka dhënë një kontribut të çmuar në fushën e arsimit 
të trevës së Tiranës. Eshtë dalluar për pasion e përkushtim në shkollimin dhe 
edukimin e nxënësve me ndjenja patriotike” (1994); “Pishtar i demokracisë“, me 
motivacionin “Patriot i shquar, intelektual i shkollës teknike të Fullzit që ideoi pa 
reshtur për një Shqipëri të lirë, të përparuar e demokratike” (1995) dhe vlerë-
simin “Mirënjohja e qytetit të Tiranës” (2000).    
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HAMID MAHMUD BEGEJA 
                            

- Universiteti i Montpeliesë, Francë -  
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
 Ka lindur më 13 mars 1907 në Tiranë, ku kreu edhe arsimin fillor. 

Bindjet arsimdashëse të të jatit, tregtar i manifaturës, dhe të nënës së tij, 
amvisë, bënë që fëmija i pestë i tyre të aspirojë për gjithnjë e më tepër. 
Arsimin e mesëm, të filluar në Selanik, e mbaroi në Korçë  në vitin 1927. 

Rezultatet shumë të mira të arritura në atë shkollë ishin garanci për 
të ardhmen intelektuale të tij. Përsëri familja, dhe sigurisht me shpenzimet e 
veta, e dërgon për studime, por këtë herë më lart. Për këtë synim u zgjodh 
Universiteti i Montpeliesë në Francë, ku kishte edhe studentë të tjerë nga 
Shqipëria, ndër to edhe tiranasi Hysni Mulleti. Fakulteti i Ekonomisë që 
ndoqi Hamidi dhe të cilin e përfundoi më 1932, me titullin “inxhinier 
komercial”, ishte një mundësi për të vazhduar traditën tregtare të Mahmud 
Begesë. Megjithate, nga ky objektiv, pat paksa devijim. I kthyer në Tiranë, ai 
filloi menjëherë si nëpunës i lartë në Bankën Tregtare të Napolit; kohë kur 
martohet edhe me vajzën tiranase Sebiha Petrela, me të cilën pati një djalë 
dhe dy vajza. Ky njeri i formuar, i pajisur me kulturë të gjërë, i ndershëm 
dhe i suksesshëm në të gjitha angazhimet e tij, gjatë periudhës 1933-1937, ka 
qenë edhe anëtar i kryesisë së Dhomës së Tregëtisë së Tiranës. Pasi, në vitin 
1938, kreu në Itali edhe një specializim gjashtëmujor, ai punoi po në atë 
bankë deri në okupimin italian në prill të vitit 1939. 

Më tutje, madje edhe në vitet e luftës së dytë botërore, bashkë me të 
jatin dhe me vëllezërit e tij, Hamidi ishte pjesë e aktivitetit tregtar familjar 
“Magazina Nacionale e Manifaturës, Vllazën Begeja”. Me vendosjen e dikta-
turës komuniste, në Dhjetor 1944, edhe për të nis persekucioni ekonomik 
dhe politik. Pasi pasuria e tyre, e tundshme dhe e patundshme, u konfiskua, 
vëllezërit Begeja u arrestuan. Kur ky tregtar, i pari me arsim të lartë, u lirua 
nga burgu, ishte i detyruar të pranojë çfarëdo lloj pune, që nga ato më të 
rënda fizike e deri në bujqësi, në ndërtim dhe më vonë shitës frutash etj., 
prej nga edhe doli në pension.  

Gjithsesi, ai mbeti përherë i palodhur, optimist dhe i bindur për 
moton e tij “puna është nder dhe njeriu duhet të punojë sa të ketë mundësi”, të 
cilën e respektoi pa ndërprerje, madje deri në moshën 81 vjeçare, atë ditë 
kur nuk mundi të punojë më. Vdiq pas gjashtë muajsh, më 23 shkurt të vitit 
1989.  

Për miqtë e vet, Hamid Begeja kujtohet si qytetar korrekt, i dashur 
dhe i respektuar; për familjen, një prind që aspiroi gjithnjë edhe për 
shkollimin e fëmijëve të tij. 
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HASAN ALI MENIKU 
                            

- Universiteti i Insbrukut, Austri -  
- Fakulteti i Farmacisë - 

 
Hasan Mëniku ka lindur më 5-8-1907 në një familje të hershme e 

autoktone tiranase. Si shumë të tjerë të kohës, edhe ai, arsimin fillor e plo-
tor e mbylli në Tiranë, gjatë viteve 1915-1923. Nuk ishin vetëm prirjet e 
Hasanit për arsim dhe mundësitë financiare të prindërve të tij, por mbi të 
gjitha dashuria e këtyre të fundit për shkollën, çka bënë që djali i tyre, me 
kushëririn bashkëmoshatar, Halil Mënikun, po atë vit, të nisin një rrugë të 
re, formimin arsimor të tyre jashtë Shqipërisë. Ata shkojnë në Austri.  

Në Insbruk, megjithëse të dy në gjimnaz, marrin drejtime të ndrysh-
me: Hasani, në atë klasik, kurse Halili në atë real. Pas gjimnazit ka edhe një 
ndarje të dytë, Hasani futet në Universitetin e Insbrukut, ku ndjek Fakul-
tetin e Farmacisë, të cilin e mbaroi më 1933; ndërsa Halili shkon në Francë. 
Gjatë 10 vjetëve të shkollimit të tij, Hasani jetoi në një familje austriake, çka 
e ndihmoi në kontaktin e drejtpërdrejt me kulturën vendase. Ndërkohë ai 
kishte lidhje me studentë të tjerë shqiptarë, ndër të cilët veçohej Qazim 
Xhepa. Falë formimit të tij me veti të larta morale e shoqërore, patriotike e 
demokratike, ai kthehet jo menjëherë në Shqipëri, por më 1943, dhe vetëm 
pasi punoi disa vjet te një profesor farmacist në Austrinë e poshtme.  

Në Tiranë, ky intelektual i kompletuar që u zgjodh edhe deputet i 
Asamblesë Kombëtare, qëndron i punësuar në farmacinë e madhe të vëlle-
zërve Shundi deri në vitin 1946. Bindjet e tij politike, të papërputhura me 
regjimin e diktaturës, kishin pasojat e veta. U arrestua për tentativë arra-
tisje, akt për të cilin, pas kërcënimeve dhe torturave, dënohet shtatë vjet që i 
kaloi në burgun e Tiranës e në kampin e Maliqit. Por, edhe më pas, prej vitit 
1953, jeta e tij ishte e dhimbshme. Ai nuk u lejua të banonte në Tiranë, por të 
paktën 5 km larg saj. Me ndihmën e disa miqve, mundi të strehohej në 
Selitë, prej nga vinte fshehurazi për të shitur qymyr dhe për të takuar 
shokët e tij intelektualë si E. Çabej, Dh. Pasko etj.. Pas tre vjetëve, atij iu lejua 
ushtrimi i profesionit të farmacistit, por përsëri jo në Tiranë. Gjatë viteve 
1956-1981, duke banuar në shtëpinë e pedagogut Pandi Vakëflli, që e ka 
kujtuar gjithnjë me mjaft respekt, Hasani, punoi me profesionalizëm dhe 
ndershmëri në Farmacinë e Beratit dhe në Spitalin e qytetit. Ai dhe e shoq-
ja, Muhazesi, zotëruese e katër gjuhëve, në spital e në Drejtorinë e Shën-
detit ku ajo punoi, mbetën gjithnjë modele të punonjësit shembullor.     

Megjithatë, edhe pasi doli në pension, Hasani nuk u lejua nga 
diktatura për t’u kthyer në Tiranë. E, për këtë, ai vazhdojë të jetojë në Berat, 
madje shumë gjatë, ku edhe vdiq më 20 korrik të vitit 1993. 
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HALIL ZYBER MENIKU 
                            

- Universiteti “Sorbonne” i Parisit, Francë -  
- Fakulteti Juridik - 

 
Halil Mëniku, lindi më 17-10-1907 dhe, sikundër kushëriri i tij 

Hasani, për të cilin u fol më sipër, po në familje të hershme e autoktone tira-
nase. Edhe arsimin fillor e plotor e mbylli po në Tiranë, në Shkollën e njohur 
të Mati Logorecit, dhe po njëherësh me Hasanin, gjatë viteve 1915-1923. 
Aftësitë e Halilit për t’u shkolluar dhe mundësitë financiare të prindërve e 
sidomos mentaliteti arsimdashës dhe emancipues i këtyre të fundit, bënë që 
ai të nisi menjëherë rrugën e formimit të tij.  

I detyruar nga mospërshtatja e klimës së ftohtë të Austrisë me 
shëndetin e tij, pas mbarimit të gjimnazit klasik të Insbrukut, Halili shkon 
në Francë. Studimet e larta, të cilat i përfundoi më 1933 me rezultate mjaft të 
mira, i kreu në Fakultetin Juridik të Universitetit “Sorbonne” të Parisit, prej 
nga një vit më vonë, ai u kthye në Shqipëri. Për pak kohë, ka punuar si 
gazetar dhe drejtor i gazetës “Jeta dhe kultura”; ndërsa më vonë, deri në 
pushtimin nga italianët, si sekretar në drejtorinë e shtypit në Ministrinë e 
punëve të jashtme të Shqipërisë, duke bashkëpunuar njëherësh si publicist 
edhe me revistat “Bota e re” dhe “Minerva”.  

Pikëpamjet e tij politike të kundërta me ato të fashizmit, si ideologji 
dhe si pushtues, ai i shprehu që para luftës së dytë botërore, në vitin 1936, 
atëherë kur Italia fashiste pushtoi Abisininë. Kur u kthye në Atdhe, si, një 
ndër drejtuesit kryesorë të Partisë së Ballit Kombëtar për Tiranën, ishte i 
pranishëm në protestat kundër fashizmit. Me këto angazhime, Halili, po 
ashtu antikomunist i vendosur, ka marrë pjesë në të gjithë aktivitetet poli-
tikoshoqërore të partisë së tij.  

Si një intelektual i shquar, Halili kreu një specializim në Londër. Në 
dokumentin përkatës, që ka datën 26 prill 1939, ndër të tjera, thuhet “...jemi 
të kënaqur që ai ka zotëruar në mënyrë të suksesshme këtë kurs, ....”.  

Ai ishte delegat edhe në Mbledhjen e Mukjes, takim në të cilin luftoi 
për mirëkuptimin dhe për marrëveshjen ndërmjet dy organizatave politike 
mbi luftën kundër okupatorëve dhe për një Shqipëri Demokratike. Për 
shkak të zhvillimeve të kundërta politike, në rrethanat e krijuara në 
Shqipëri, ai detyrohet të emigrojë jashtë vendit, që para mbarimit të luftës, 
fillimisht në Austri e pastaj në Francë. Me të njëjtat pikëpamje, edhe atje 
ishte aktiv; ndërsa, duke ju përmbajtur profilit të tij intelektual, Halili u 
angazhua në gazetat “Flamuri” dhe “Koha e jonë”, dy organe të shtypit të 
emigracionit shqiptar.  

Halil Mëniku vdiq në Francë më 31 dhjetor të vitit 1967. 
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FADIL MUHIJDIN LLAGAMI 
                            

- Universiteti i Dizhonit, Francë -  
- Fakulteti i Drejtësisë - 

 
I lindur në Tiranë, më 7-11-1907, arsimin plotor e mbaroi në vend-

lindje. Me shkollimin e mesëm, të filluar në Gjimnazin e Shtetit të Shkodrës 
dhe të përfunduar në atë të Tiranës, atëherë kur sapo ai u hap, Fadili rresh-
tohet me maturantët e parë të këtij institucioni. 

Prindët e tij, Muhijdini, një avokat, gjyqtar dhe nëpunës i njohur 
bashkie në Tiranë, dhe Hajrija, me bindjet e tyre mbi respektin ndaj arsimit 
si dhe sakrificave të nevojshme financiare që duheshin bërë, mundësuan 
shkollimin e lartë të Fadilit. Ai shkon në Francë, ku regjistrohet në Fakul-
tetin e Drejtësisë të Universitetit të Dizhonit. Me mbarimin e suksesshëm të 
studimeve në vitin 1938 (ndër 98 të diplomuarit, ai u rendit i treti), kthehet 
në Atdhe. E nisi këtë karrierë i emëruar në organet gjyqësore të drejtësisë, 
në fillim në nënprefekturën e Kavajës, si ndihmësgjyqtar paqi, dhe pak më 
vonë me detyrën e gjyqtarit, ku la përshtypjet më të mira. Po me këtë de-
tyrë, ai emërohet në Tiranë në vitin 1941, të cilën, pak më vonë, ja ndry-
shuan në gjyqtarhetues. Përmes përgatitjes së lartë profesionale dhe karak-
terit po aq të lartë të tij, të gjitha këto angazhime, ai i kreu me mjaft sukses. 

Me këto detyra, Fadili vazhdoi deri në vitin 1944, kohë kur i vdes i 
ati. Me klientelën e tij, ai punoi në atë zyrë deri në vitin 1947, që shënon 
edhe angazhimin e vet në fushën e avokatisë. Me të njëjtën detyrë, për 
shtatë vjet rresht, ai punoi në Vlorë, për t’u rikthyer në Tiranë në vitin 1954, 
duke mbuluar njëherësh edhe Krujën e Milotin. 

Për profesionalizmin, qytetarinë dhe patriotizmin e tij, mund të 
flitet me disa episode, prej të cilëve po tregojmë vetëm disa. Kur lufta e kla-
save ishte fenomen i njohur, Hasan Toptani, i diplomuar në Austri, punonte 
me detyrën e agronomit në NB e Llakatundit në Vlorë. Falë karakterit të 
ndershëm dhe si pjesë të detyrës së tij, ai kishte kërkuar marrjen e masave 
paraprake për të evituar kalbjen e barit të vendosur në mullarë. Në vitin 
1950, kur e keqja e paralajmëruar ndodhi, pasi atë nuk e kishin dëgjuar më 
parë, drejtori e paditi në gjykatë si sabotator, njeri të deklasuar dhe nip të 
Esat Toptanit. Në sallën ku u zhvillua gjyqi, Fadili, në detyrën e avokatit 
mbrojtës, duke ju drejtuar gjykatësit dhe prokurorit i thotë atyre: me sa dij 
unë, nuk jeni nga Vlora, kur edhe për vete jam nga Tirana. Pra, asnjëri prej 
nesh nuk është prej këndej, ku po gjykojmë të pandehurin, i cili po ashtu 
është i ardhur. Por, gjithsesi, ne duhet t’a njohim këtë qytet dhe të mësojmë 
historinë e tij, e për këtë mund të vizitojmë së pari muzeun. Për vete e kam 
bërë këtë veprim. Eshtë mirë pra t’a vizitoni edhe ju. Më 26 nëntor 1912, kur 
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isha pesë vjeç, im atë më mori për dore, bashkë me vëllezërit e mij më të 
mëdhej dhe isha aty kur u ngrit flamuri në qytetin e Tiranës.  

Në muzeun e Vlorës ka një fotografi të madhe, ku shihet Ismail 
Qemali me shokët e tij, që më 28 nëntor 1912, ditën e flamurit, mbajti në 
Vlorë fjalimin historik nga ballkoni i shtëpisë së familjes Sharra dhe shpalli 
pavarësinë e Shqipërisë. Doni të shihni cili ndodhet pranë Ismail Qemalit, 
është delegati i Tiranës, Murat Toptani, i ati i të pandehurit, është po ai që, 
po atë ditë, këndoi hymnin e flamurit të asaj kohe. Dhe a e dini, si ishte 
teksti i tij?. Fadili e recitoi atë në sallën e gjyqit.  

Të pranishmit qëndronin të mahnitur. Fadili i kërkoi gjyqtarëve të 
mos e politizojnë problemin dhe të mos e ngatërrojnë të pandehurin. Gjyqi 
mori kthesë. Më tutje, me shumë pasion dhe kurajo, ai dha mjaft argu-
menta të tjerë juridikë për pafajësinë e të pandehurit dhe kërkoi që, në vend 
të tij, duhet të ishte drejtori i fermës. Për rrjedhojë, Hasan Toptani u shpall i 
pafajshëm. 

Rastësia në jetë ka rolin e saj, kështu ndodhi edhe me Fadilin. Në 
vitin 1957, duke punuar në zyrën e tij avokatore në Krujë, që përfaqësonte 
një hapësirë krejt modeste: vetëm një tavolinë, dy karrike, një dollap i vogël 
dhe një makinë shkrimi, një gazetar francez që kishte ardhur në Shqipëri, 
pasi kishte biseduar me Fadilin, shkroi në gazetën e atjeshme, “l’Humanité” 
të PK të Francës, se si një ishstudent i shkëlqyer i Universitetit të Dizhonit 
kishte mbetur avokat në një qytet krejt të vogël. Siç ndodhte në atë kohë, 
efektet mund të ishin nga më të ndryshmet. Por, në këtë rast, ato qenë 
pozitive. Fadili u emërua jurist dhe më vonë kryejurist pranë Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. Më tutje, për shkaqe shëndetësore, po me këtë detyrë, 
atë e kaluan në Zyrën e Ankesave pranë kryeministrisë.  

Edhe për këtë angazhim të tij, ka përsëri një episod për të treguar. 
Informacionin e përmuajshëm për kryeministrin gjithnjë e përgatiste krye-
tari i zyrës, një njeri me pothuajse shkollë të mesme, por, sigurisht person 
politik. Në një rast kur ai mungoi, këtë detyrë e kreu Fadili. Befasia ishte se, 
titullari urdhëroi që, në të ardhmen, me këtë punë do të merresh gjithnjë 
Fadili dhe se çdo shkresë do të kontrollohej po prej tij. 

Në vitin 1964, Fadili sëmuret e doli në pension të pjesshëm dhe, si i 
tillë, vazhdonte të punonte duke dhënë mendimet e tij të vlefshme. Ai vdiq 
pas shtatë vjetësh, më 16-9-1971. Për këto vlera, ai mbetet gjithnjë i nderuar 
dhe i respektuar nga krejt komuniteti tiranas. 
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IBRAHIM REFIK TOPTANI 
                            

- Universiteti i Grazit, Austri -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ka lindur më 14 mars 1908 në Tiranë. Megjithëse vetëm tetë vjeç, 

edhe Ibrahimi, bashkë me të vëllanë Petritin dhe të motrën Ganimeten, ishte 
pjesë e atij grupi djemsh dhe vajzash të familjes Toptani që shkuan për t’u 
shkolluar në Austri.  

I ati i tij, Refiku, njëri nga dy djemtë e Said Seremedi Toptanit, ishte 
një personalitet mjaft i njohur dhe për të cilin, me statusin e protagonistit të 
këtij libri, është shkruar më sipër. Ai përmendet që më 1901 për një krye-
ngritje të trevës së Tiranës; kur, më vonë, më 1908, drejtoi një komitet, në 
programin e të cilit ishin futja e gjuhës shqipe në shkollat shtetërore të 
kohës dhe deri hapja e vetë shkollave po në këtë gjuhë. Më datën 26 nëntor 
1912, ai ishte ndër nënshkruesit e ngritjes së flamurit në Tiranë. Arriti deri 
deputet i Parlamentit Shqiptar (1921-1922) dhe anëtar i Këshillit të Naltë 
(1922-1925). Si një njeri i kulturuar dhe bujar, në vitin 1923, i dhuroi Bib-
liotekës Kombëtare një numër të konsiderueshëm librash.    

Për të birin e tij Ibrahimin dihet pak, sepse e pakët ishte edhe jeta e 
këtij djali. Pasi mbaroi në Austri me rezultate shumë të mira arsimin fillor, 
më 1922, dhe më pas edhe gjimnazin real të Grazit, më 1928; falë intelektit të 
tij dhe mbështetjes financiare të prindërve të vet, ai filloi studimet e larta po 
në Austri. 

Në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Grazit, ku u regjistrua 
sipas preferencës së tij, qëndroi vetëm dy vjet. Ai nuk arriti të bëhet mjek; 
sepse iku në moshë fare të re. Ibrahimi u nda nga jeta në vitin 1930, kur 
ishte vetëm 22 vjeç. Megjithatë, ai kujtohet si student i devotshëm dhe mjaft 
i aftë, ashtu sikurse si një njeri mjaft i edukuar dhe i nderuar nga të gjithë, 
shqiptarë dhe të huaj. 
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SELMAN XHEMAL STERMASI 
                            

- Instituti i Lartë i Edukimit Fizik -  
- Romë, Itali -  

 
Për këtë figurë të ndritur të sportit flitet gjatë në librin e dytë të se-

rialit tonë “TIRANA-PERSONALITETE”. Lindi më 9 maj 1908 në Tiranë. 
Ishin të vegjël ai dhe e motra, Sanija, kur vdiqën prindërit e tyre, Xhemali 
dhe Qamilja. Që në rini, Selmani u dha pas sportit e veçanërisht pas futbollit 
në SK “Tirana” të krijuar më 1920, tregues këto që përcaktuan formimin e tij. 
Në vitin 1930 kreu me sukses studimet në Institutin e Lartë të Edukimit 
Fizik të Romës, ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Me pasionin për 
sportin dhe me kulturën për t’u admiruar, që kur ishte student, lidhi miqësi 
me emra të mëdhej të futbollit italian dhe të atij botëror si Meazza dhe Piola.   

Në Shqipëri, falë përgatitjes së plotë, ai u bë një figurë e shumëanë-
shme dhe mjaft e respektuar. Si futbollist mbante peshë në skuadër. Ka qenë 
ndër titullarët e ekipit bardheblu të futbollit "Tirana", i cili fitoi edhe trofeun 
e parë të kampionit në vitin 1930. Duke vazhduar, më tutje, titulli u përsërit 
edhe më 1931, 1932 dhe 1934. Stërmasi ka edhe një rol të dytë, atë të trajne-
rit, të cilin e ushtroi prej vitit 1936 e deri në 1945. Falë punës së lavdërue-
shme e të vlerësuar nga specialistët dhe nga mediat e kohës, sidomos për 
përgatitjen taktike e fizike, u shtuan edhe dy tituj të tjerë të kampionit.  

Ai mbetet i shquar edhe në një plan të tretë, në atë organizativ. Si 
president i SK "Tirana" (1935-1946), punoi me kompetencë dhe me koncepte 
bashkëkohore të përvojës perëndimore. Për herë të parë aplikoi në Shqipëri 
merkaton me kontrata të rregullta, sipas të cilave, më pas, Riza Lushta e 
Naim Kryeziu nënshkruan me klubet e njohura italiane “Bari“ e “Roma“.  

Selman Stërmasi, njeriu i nderuar dhe i respektuar në Tiranë e ku-
do në Shqipëri, që shkriu aftësitë dhe pasurinë për mbarëvajtjen dhe ecuri-
në e sporteve, ishte njëherësh patriot i shquar dhe me ndjenja të qarta na-
cionaliste. Më 7 prill 1939 bëri thirrje për të marrë armët. Pasi u burgos dy 
herë, më pas u detyrua të largohej bashkë me familjen nga Shqipëria. Në 
Bolonja të Italisë, çdo ditë, duhej të paraqitej në Komisariatin policor.  

Por, jeta e tij iu rëndua prej vitit 1946 kur ai kundërshtoi regjimin 
diktatorial për ndërrimin e emrit e Klubit, nga SK “Tirana” në SK “17 Nën-
tori“. Prej atëherë, pa u kthyer më atje, kalvari i vuajtjeve të tij nuk mbaroi. 
Pas një periudhe të gjatë papunësie, ai ishte vetëm një punëtor i thjeshtë.  

Falë përpjekjeve të KF “Tirana” dhe të shoqatës “Tirana”, Këshilli 
bashkiak, në vitin 1992, i dha emrin “Selman Stërmasi” stadiumit më të 
madh lokal të qytetit. Selman Stërmasi, që vdiq më 1976, mbetet një emër i 
nderuar, i paharruar dhe i skalitur në mendjen e të gjithë tiranasve. 
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IHSAN ABDI TOPTANI 
                            

- Universiteti i Grazit, Austri -  
- Fakulteti i Shkencave Politike - 

 
Ihsani ka lindur Tiranë më 25-8-1908. Bashkë me motrat e tij, Hyq-

meten dhe Zenepen, edhe ai bën pjesë në grupin e fëmijëve të familjeve 
Toptani, që u dërguan për t’u arsimuar në Austri. Me mbarimin e Gjim-
nazit klasik të Grazit, më 1928, regjistrohet në fakultetin e shkencave poli-
tike të po këtij qyteti, në të cilin diplomohet me rezultate shumë të mira. 
Duke qëndruar dhe punuar për disa kohë në Austri, më 1940, kreu po atje 
edhe doktoratën me temë “Mendime (opinione) ekonomiko-ushtarake kontra-
diktore lidhur me drejtimin e politikës gjermane të tregëtisë së jashtme përpara 
luftës së dytë botërore”. Me këtë realitet, Ihsan Toptani duhet të jetë tiranasi i 
parë me gradë shkencore. Mosparaqitja e këtij fakti në vëllimin “Shkencë” 
të serialit tonë “TIRANA-PERSONALITETE”, është rrjedhojë vetëm e mun-
gesës së informacionit për kohën e botimit të atij libri. 

I specializuar për shkencat shoqërore dhe politike, gjatë gjithë jetës 
së tij, natyrshëm, ndoqi zhvillimet në këto fusha dhe në çështjet ndërkom-
bëtare. Përveç se në përgjithësi, ai ishte i interesuar për Ballkanin. Duke 
qenë i dhënë pas politikës dhe ngjarjeve të atëhershme të luftës së dytë 
botërore, në vitin 1942, Ihsani kthehet në Shqipëri dhe merr pjesë aktivisht 
në veprimtaritë e Partisë së Legalitetit. Si njeri mendimtar dhe burrë i jash-
tëzakonshëm e që fliste disa gjuhë, vuri në lëvizje një mekanizëm të vësh-
tirë, atë të pajtimit të forcave të ndryshme politike shqiptare. Ai shquhet në 
përpjekjet e tij për t’i bashkuar njerëzit dhe për këtë, edhe sot, njihet roli që 
luajti ai në organizimin e mbledhjes së Mukjes në gusht të vitit 1943, filli-
met e së cilës ishin në shtëpinë e tij, në Tapizë.  

Situatat politike të kohës e detyrojnë Ihsanin që bashkë me Abaz 
Kupin të emigrojë jashtë vendit. Prej tetorit 1944, deri më 1947, qëndroi në 
Itali, ku punoi në revistën “News Week”. Më tutje, dhe përgjithnjë, deri sa 
doli në pension në vitin 1968, ai ishte në seksionin shqip të BBC. Edhe pse jo 
dakord me regjimin, devotshmëria për Atdheun ishte e vazhdueshme dhe 
për këtë, ai ndiqte gjithçka ndodhte. Ihsani u lumturua mjaft kur, pas 50 
vjetësh më 1994, ju dha mundësia për të vizituar vendin e tij dhe kur nga 
Presidenti i Republikës u nderua me titullin “Pishtar i demokracisë”.  

Vdiq më 2001, në Londër, në moshën 93 vjeçare. Atë e kanë vlerë-
suar si njeri pa paragjykime, me një shqiptari të kulluar dhe që nuk e preku 
kurrë ndonjë ndjenjë sadopak shoviniste. Ai ishte mishërimi i shqiptarit 
derëhapët e të sjellshëm, i mendjes së lirë e të çliruar nga prangat e ideo-
logjive dhe i njeriut shpirtmadh.     
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HAMDI ISMAIL SHERI 
                            

- Universiteti “Sorbonne” i Parisit, Francë -  
- Fakulteti Juridik - 

 
 Lindi në Tiranë në vitin 1908 në familjen e nëpunësit të njohur 

autokton Ismail Sheri. Si shumica e bashkëmoshatarëve të tij, edhe Hamdiu 
arsimin fillor dhe plotor e kreu po në shkollën e njohur me emrin e Mati 
Logorecit. Më tutje, ai ishte pjesë e brezit të parë të nxënësve që filluan 
gjimnazin e ri të Tiranës, njëri nga më të vjetrit në Shqipëri dhe të hapur në 
vitin 1925.  

Ishte njeri i thjeshtë dhe me natyrë të qetë, por i pranishëm edhe në 
aktivitetet jashtëshkollore. Ai kishte pasion artin dhe i binte mandolinës e 
violinës në grupet e rinisë, ashtu sikur luante edhe futboll, në rolin e por-
tierit, madje deri në ekipin e parë të SK “Tirana”.   

Me mbarimin e gjimnazit në vitin 1932, për dy vjet, punoi si më-
sues në shkollat e ulëta të qytetit. Duke i shtuar mbështetjes financiare të 
familjes edhe fitimet e realizuara gjatë kësaj periudhe prej vetë atij, Hamdiu 
filloi studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit “Sorbonne” të Parisit, të 
cilat, bashkë me stazhin e nevojshëm, i përfundoi në vitin 1938. 

Me të kryer këto studime, pasi fitoi në konkursin përkatës të orga-
nizuar sipas rregullave të kohës, ai emërohet këshilltar juridik në Minis-
trinë e Punëve të Brendshme, dikaster që, sikurse tani, mbulonte edhe 
problemet e pushtetit lokal. Duke punuar po atje edhe gjatë viteve të luftës 
dhe madje deri pas mbarimit të saj, më vonë, kreu edhe detyrën e sekretarit 
të tretë e të dytë të Ministrisë dhe deri të këshilltarit juridik të saj.  

Falë aftësive profesionale të Hamdiut dhe punës së ndershme të 
kryer prej tij, ai punoi atje deri në vitin 1957, kohë kur, me detyrën e shefit 
të marrëdhënieve ndërkombëtare, transferohet në Këshillin Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë. Ndërkohë, deri kur vdiq nga një 
sëmundje e rëndë, në vitin 1966, ai u aktivizua në Radio Tirana për emi-
sionin “Ju flet juristi” dhe në fakultetin juridik të Universitetit Shtetëror të 
Tiranës si pedagog i jashtëm. 

Me bujarinë dhe pasionin për profesionin, shtëpinë e tij e kishte 
kthyer në zyrë avokatie në ndihmë të qytetarëve. Falë aftësive profesionale 
të tij, ka shkruar edhe disa artikuj. Veç tyre, ai ka përgatitur edhe një libër 
për probleme të sigurimeve shoqërore. 

Nga Kuvendi Popullor, është vlerësuar me disa dekorata.    
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JUSUF ALI BEGEJA 
                            

- Akademia Ushtarake -  
- Modena, Itali -  

 
 Në Tiranë, qytetin ku harmonishëm gërshetohen tradita me të re-

në, aty ku lindën dhe u rritën burra të mençur, atdhetarë e intelektualë, prej 
të cilëve mjaft janë përmendur edhe në këtë libër, aty ku u rrit një rini e 
përpjekjeve të mëdha, nga një derë e vjetër fisnike vendase e me tradita, në 
vitin 1908 lindi Jusuf Begeja, që u edukua po me këtë mjedis. Ishte më i 
madhi i gjashtë vëllezërve dhe i pari ndër tre prej tyre që shkuan për studi-
me të larta para vitit 1944. 

I ati i tij, Ali Begeja, megjithëse i padiplomuar në drejtësi, falë kul-
turës së tij, kishte zyrtarisht të drejtën e juristit. Gjatë viteve 1911 deri më 
1914, kreu detyrën e gjykatësit paqtues në Tiranë. Në përputhje me një ligj 
të vitit 1931, që parashtronte plotësimin e disa kushteve të nevojshme, hapi 
edhe zyrën e tij avokatore. Me emrin e tij, e drejta e ushtrimit të aktivitetit 
vërtetohet në të gjitha listat periodike të regjistrimit të avokatëve. Ky per-
sonalitet dhe patriot i njohur, më 1908 kishte qenë anëtar i një komisioni të 
drejtuar nga Refik Toptani e që pat për detyrë hartimin e programit për 
përhapjen e gjuhës shqipe. Më vonë, më 1919, ishte edhe anëtar dhe sekretar 
i Shoqatës “Drita” të formuar nga një grup intelektualësh të kryesuar nga 
Osman Myderizi dhe që synonte për një sistem demokratik dhe qytetërim 
evropian. Në emër të kësaj shoqate, Aliu ishte delegat në Kongresin e 
Lushnjes, që u mbajt më 21 janar 1920. Në vazhdim, ka qenë zgjedhur 
kryetar i Bashkisë së Tiranës (1922-1923) dhe më pas ishte i pari kryetar i 
Dhomës së Tregëtisë (1923). Ai ka karrierë edhe si ligjëvënës: deputet në 
Kuvendin Kushtetues, prej 27 dhjetorit të vitit 1923 e në Legjislaturën e tretë 
të Parlamentit (1937-1939), si dhe asambleist në Asamblenë Kushtetuese 
(1939-1940). Për aktivitetet e tij, më 1914, nga Princ Vidi, atij i është dhënë 
medalja “Besë e Bashkim”, që edhe sot ruhet nga familja e vet.  

Pas mbarimit të luftës, më 1944, Aliu vazhdoi profesionin e avoka-
tit deri më 1947, kur u arrestua nga regjimi komunist. Në birucat e hetue-
sisë pësoi torturat më çnjerëzore, si rrjedhojë e të cilave gjeti vdekjen. Më 
1995, nga Presidenti i Republikës, Sali Berisha, i është dhënë medalja “Për 
veprimtari patriotike”, me motivacionin “Ka kontribuar për çeljen e shkollave 
shqipe dhe përhapjen e ideve përparimtare. Pjesëmarrës aktiv në luftën për çlirimin 
kombëtar e pavarësinë e Vendit”. 

Duke u rikthyer edhe një herë te i biri i tij, Jusufi, arsimin e mesëm 
që ai nisi në Liceun e Korçës dhe ku mësoi gjatë viteve 1926-1928, e përfun-
doi në Kolegjin Ushtarak të Romës në vitin 1932. Kjo zhvendosje për në Itali, 
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e përballuar me shpenzimet e familjes së vet, plotësoi dëshirën dhe pasionin 
e Halimit ndaj karrierës ushtarake. Më tutje, ai nisi studimet e larta dhe po 
në Itali, në Akademinë Ushtarake të Modenas, të cilat i kreu gjatë periudhës 
1932-1936. Për rezultatet e arritura nga ai, mbreti i Italisë Viktor Emanueli 
III i ka dhënë atij, në vitin 1938 dekoratën “Kavalier i Urdhërit të Kurorës së 
Italisë”, dokumenti i të cilit ndodhet në Arkivin e Ministrisë së Jashtme, 
ndërsa kopja në vetë familjen Begeja.  

Menjëherë pas mbarimit të studimeve ai erdhi në Shqipëri. Me gra-
dën e nëntogerit, atë e emërojnë në Batalionin e parë të Gardës Kombëtare, 
detyrë me të cilën nuk vazhdoi gjatë. Pas prillit 1939, largohet nga vendi i 
tij, për t’u vendosur përfundimisht në Francë. Jusufit ju dha mundësia për 
të riparë Shqipërinë vetëm pas largimit të diktaturës (1991), kur kishin 
kaluar 52 vjet mërgim. 

 I bindur në pikëpamjet antifashiste, gjatë Luftës së Dytë Botërore, 
ka marrë pjesë në Ushtrinë “France Libre” të gjeneralit De Gaulle, ku arriti 
deri në gradën e kolonelit dhe u dekorua me urdhërin më të lartë francez, 
atë “Legion d’Honneur”. Si nacionalist, aktivitetin patriotik e vazhdoi pa-
ndërprerë dhe gjatë gjithë jetës. Ishte organizator dhe pjesëmarrës në të 
gjitha demonstratat e organizuara nga shqiptarët në mërgim, për demaski-
min e regjimit komunist në Shqipëri dhe për çështjen e Kosovës. Po ashtu, ai 
njihet edhe si një nga bashkëpunëtorët kryesorë të komisionit të angazhuar 
për nderimin e Skënderbeut dhe ngritjen e bustit të kësaj figure të shquar në 
njërin nga sheshet e Parisit, që do të kishte edhe po këtë emër. Dashurinë e 
tij për vendin e vet, njëri nga autorët e këtij libri ka pasur kënaqësinë t’a 
konstatojë në vitin 1972, periudhë që i përket atyre kohëve të mbrapshta 
politike. Ajo lexohej dukshëm në fytyrën dhe në sjelljen e tij, kur fare 
rastësisht ata u panë në Hotel “Kalifornia” të Parisit ku Jusufi punonte dhe 
kur të dy palët u kuptuan se janë shqiptarë. Por, kjo ngjarje e shkurtër ishte 
e pamundur të tregohej atëherë. 

Nga martesa e Jusufit me Jeaninën (me kombësi franceze) lindën dy 
vajza, Liria dhe Viktoria, dy emra domethënës për të dy gjuhët dhe që 
morën nga formimi i vetë prindërve. Liria iu përkushtua kinematografisë në 
detyrën e regjisores. Duke patur në vëmendje edhe Shqipërinë, sipas roma-
nit “Prilli i thyer” të Kadaresë, ajo ka realizuar filmin “Larg nga barbarët”, me 
temë nga lufta për fitoren e demokracisë. Ajo është autore edhe e mjaft 
filmave dokumentarë. Viktoria punon si agjente publicitare.   

Si njeri familjar, i dashur dhe i sakrificës, Jusufi mbahet mend edhe 
për një akt të veçantë. Në vitin 1973, ai shkoi në ShBA për t’i dhuruar njërën 
veshkë vëllait të tij, Halimit, po ashtu pjesë e këtij libri dhe që jetonte e 
punonte atje. Falë kësaj ndërhyje kirurgjikale, ai mundi të jetojë edhe katër 
vjet të tjera, kur vetë Jusufi vdiq në Paris, madje shumë më vonë, pas 18 
vjetësh, më 5 mars të vitit 1992.  
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HASAN MURAT TOPTANI 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
  Ka lindur më 25-8-1909 në Stamboll. Edhe jeta dhe aktiviteti i 
Hasanit pat, pak a shumë, rrjedhë të ngjashme me atë të vëllezërve të tij. Ai 
nisi filloren Volkschule të Vjenës për të vazhduar më tutje me plotoren në 
Tiranë dhe në vazhdim të saj edhe arsimin e mesëm po në Austri (Insbruk). 
Në mbarim të arsimit të lartë, të kryer në Universitetin e Vjenës, i pajisur me 
diplomën e agronomit, ai ishte kualifikuar kryesisht për probleme të meka-
nikës bujqësore. 

Kur erdhi në Shqipëri, bashkë me vëllezërit e tij, Alajdinin dhe 
Enverin, u angazhua me administrimin e fermës familjare të ndodhur në 
Kamëz të Tiranës, mjaft moderne për atëherë. Por, kjo shkoi jo më larg se 
vitet 1945-1946, kohë që përkon me shtetëzimet masive të komuniste. Në 
këto kushte, ai u punësua në ekonominë shtetërore, çka falë përgatitjes së tij 
profesionale, në planin teorik dhe praktik, si dhe njohjes së disa gjuhëve të 
huaja, ishte përherë i suksesshëm. Hasani punoi në fermën e Llakatundit të 
Vlorës dhe në UMB e Durrësit, për të cilën konsiderohet madje si njëri nga 
themeluesit e saj. Si edhe mjaft të tjerë, as ai nuk i shpëtoi disa vjetëve 
burgim edhe pse shumë vonë u shpall i pafajshëm.  

Një episod i luftës së klasave që veproi ndaj këtij intelektuali të 
nderuar është treguar në jetëshkrimin e Fadil Llagamit, protagonist i po 
këtij libri. Me paragjykimet politike të atij sistemi, atë e akuzuan duke e 
menduar si nip të Esat Toptanit, pa e ditur se ai ishte bir i patriotit të madh, 
Murat Toptanit. Si shkak i këtyre trajtimeve dhe mentaliteteve, Hasani nuk 
preferonte të deklarohej si njeri me arsim të lartë; praktikë që, në atë kohë, 
ndiqej, madje, edhe nga intelektualë të tjerë shqiptarë të formuar e të dip-
lomuar në perëndim. 

Hasan Toptani vdiq në maj të vitit 1972.   
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PETRO MARKO HOBDARI 
                            

- Universiteti i Napolit, Itali - 
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
Petro ose Petraqi, siç thirrej ai nga rrethi familjar dhe shoqëror,  

lindi në Tiranë më 10 shkurt të vitit 1910. Pas shkollës fillore që e kreu në 
vendlindje, gjithë arsimin parauniversitar e bëri në Napoli. Në vitin 1930, 
po atje, regjistrohet në fakultetin e Ekonomisë të Universitetit “Federico II”. 
Ndarja nga jeta e të atit të tij Markos i ngarkoi Petraqit përgjegjësitë e 
familjes. Për këtë arsye, ai u detyrua të ndërpresë studimet dhe të kthehet 
në Atdhe. Duke përballuar me vështirësi situatat e krijuara, por gjithnjë me 
sukses, arriti të kryejë martesën e motrave dhe shkollimin e vëllezërve të tij. 
Cilësitë dhe mentalitetin e vyer që kishte ai për familjen, i shprehu edhe më 
tutje gjatë gjithë jetës; e për këtë, prej të gjithëve: vëllezërve dhe motrave, 
nipërve dhe mbesave, si dhe prej krejt ambientit familjar, Petro pati përherë 
respekt të veçantë e krejtësisht të merituar.  

Në Shoqërinë SITA, që kishte monopolin e prodhimit dhe të shitjes 
së kripës, si dhe pronësinë mbi centralin elektrik të Tiranës, punoi si ekono-
mist finance mjaft kohë, sapo kthehet nga Italia, madje deri në vitin 1946, 
kur nga qeveria komuniste u bënë shtetëzimet e këtyre objekteve. Më tutje, 
ai ishte në Ministrinë e Komunikacioneve, ku u vlerësua për aftësitë e tij 
profesionale dhe për kulturën e edukatën që kishte. Falë këtyre cilësive dhe 
përvojës së madhe të tij, ai ka dhënë ndihmesë të vyer edhe në kualifikimin 
e shumë financierëve të dikastereve të tjera. 

Por, gjurmët e diktaturës janë edhe te ai. Si një figurë e njohur in-
telektuale tiranase, i akuzuar për “bombën” në Ambasadën Sovjetke, sapo 
kishte mbushur 41 vjeç, u arrestua në shkurt të vitit 1951, çka i kushtoi pesë 
vjet burg. 

Pas kryerjes së dënimit, përsëri me profesionin e financierit, punoi 
në kantierin nr. 3 të Ndërmarrjes së Ndërtimit “21 dhjetori”. Më pas (rreth 
vitit 1957), emërohet shef i zyrës së llogarisë në OAN. Falë aftësive profe-
sionale, cilësive të larta njerëzore, korrektësisë, rregullit dhe nevojave që 
kishin për të, punoi edhe dhjetë vjet të tjera pas moshës së pensionit. 

Me bindjet dhe parimet që kishte, ai iu përkushtua edhe edukimit 
dhe shkollimit të fëmijëve të tij. Megjithëse me rezultate të mira të shkollës 
së mesme, biografia ishte ajo që nuk i mundësoi gjithçka. Vetëm djali i tij, 
Vasili, arriti të diplomohet në inxhinierinë mekanike të Universitetit të 
Tiranës. 

Petro ndërroi jetë më 3 dhjetor të vitit 1990. 
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PROFI JORGJI ÇOKA 
                            

- Universiteti i Kostancës, Rumani - 
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
Profi Çoka lindi më 10-3-1910 në një familje tregëtare e fisnike e po 

aq e nderuar dhe prej së cilës, ai trashëgoi virtytet më të mira. Është kjo 
familje e emancipuar ortodokse tiranase, që, më 1938, krahas kontributeve 
për spostimin dhe ndërtimin e Kishës së re të Shën Prokopit; më 1946, in-
vestoi edhe për rimëkëmbjen e minares së Xhamisë së Et’hem beut, të për-
gjysmuar nga lufta. Prej moshës më të vogël, në rininë e tij e deri më tutje, 
Profi dallohej për bindjet e qarta e demokratike properëndimore, patriotiz-
min, besnikërinë dhe këmbënguljen. Këto ishin arsyet që, edhe pas çlirimit 
të vendit, megjithëse i pajisur me diplomën e studimeve të larta, ai refuzoi 
kërkesën e qeverisë komuniste për të punuar në Ministrinë e Financave. 
Kështu që, bashkë me vëllezërit  Theodhor dhe Thoma, mbeti i angazhuar 
vetëm në aktivitetin privat që kishte në Tiranë.  

Por, as ai dhe ndoshta as kërkush tjetër nuk e mendonte se çfarë do 
të vinte më pas. Përveç shtetëzimeve që ju bënë edhe familjes Çoka, Profi ra 
në kurth në zgjedhjet 2 dhjetorit të vitit 1945. Ai hodhi votën në kutinë 
boshe, ose “të anmikut”, siç quhej atëherë, dhe jo në atë të Frontit (PKSh). 
Kompesata diagonale e vendosur brenda saj dha zhurmën e mjaftueshme 
për të zbuluar kundërshtarin politik. Me këtë akt, ai u bë anëtar i opozitës së 
parë, për çka shteti totalitar veproi shumë shpejt. Me vendimin (pa numër), 
datë 2-7-1946 të Gjykatës së Lartë Ushtarake, ai u dënua me burgim të 
përjetshëm “si sabotator i pushtetit dhe anmik i popullit”. Profin e liruan vonë, 
më 13-3-1965, pas 19 vjet qëndrimi në burgun e Burrelit.  

Por, sikurse për mjaft intelektualë të tjerë, edhe për të, kalvari i 
vuajtjeve të diktaturës komuniste do të vazhdonte edhe më tej. Duke e traj-
tuar Tiranën si një “laborator”, atë e internuan në Rozaver, një fshat i thellë i 
malësisë. Në kooperativën e atjeshme bujqësore, ku ndërtoi një kasolle me 
drurë e me baltë, bashkë me familjen e tij, që ishte me të, ai jetoi pesë vjet 
dhe u ngarkua me punët më të rëndomta.  

Në mars të vitit 1979, Profi shtrohet në spital, por jo me diagnozë 
shqetësuese. Vdekja e tij e dyshimtë e mbylli jetën e këtij njeriu fisnik e 
bujar. Arkivoli me trupin e tij, i vendosur në karrocerinë e një kamioni, u 
shoqërua vetëm nga familja e vet; miqtë e dashamirët nuk mund të ishin të 
pranishëm. Kjo ndodhi atëherë kur lufta e klasave ishte në kulmin e saj.     

Me dekretin Nr. 661, datë 21-10-1993, Presidenti i Republikës, Sali 
Berisha, i ka dhënë medaljen “Pishtar i demokracisë”, me motivacionin “Anë-
tar i Opozitës së parë demokratike për zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945”. 
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RESHAT XHAFER STERMASI 
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Rexhio Emilia, Itali - 

 
Familja Stërmasi, ndër më të mëdhatë e Tiranës, ishte dhe mbetet 

edhe nga më të njohurat për ndjenjat nacionaliste. Nga pinjollët më të her-
shëm të saj është Xhafer Stërmasi, i ati i Reshatit, për të cilin na duket me 
rëndësi që, në këto shënime, disa rreshta t’ja kushtojmë atij. Pavarësisht nga 
niveli i shkollimit që kishte, si njeri me ideale të qarta e të forta dhe për çka 
ishte burgosur dy herë, ai evidentohet ndër patriotët më të shquar në për-
pjekjet kundër Turqisë. Edhe pas pavarësisë, mbeti po aq aktiv; madje edhe 
kur u keqtrajtua nga rebelët, ai gjithsesi thërriti “Rroftë Shqipja”.  

Në kohën e Princ Wiedit, pasi qe kthyer nga lufta e Limuthit, 
Xhaferit i pat dalë kënga   

  Xhafer beu me shalë të gjata 
  Zogu i shqipes i shkon përmbrapa 
Ai ndërroi jetë, më 1920, atëherë kur, nën komandën e Said Topta-

nit, bashkë me 200 tiranas të tjerë, po shkonte në Vlorën kreshnike.  
Reshati, i biri i kësaj figure të shquar patriotike, lindi në Tiranë, në 

qershor të vitit 1910. Pas shkollimit fillor dhe atij të mesëm, të kryer po në 
qytetin e tij në vitin 1931, përfundoi më tutje edhe Akademinë ushtarake të 
Rexhio Emilias. I kthyer menjëherë në Atdhe, shërbeu me mjaft përkushtim 
në Ushtrinë Kombëtare Shqiptare, por këtë detyrë e vazhdoi jo më larg se 
viti 1942. Në shenjë proteste ndaj pushtimit italian, ai largohet vullnetarisht 
prej saj, duke deklaruar madje edhe pikëpamjet e tij mbi këtë problem. 

Gjatë jetës civile, duke qenë pjesëmarrjes në të gjitha revoltat dhe 
demonstratat, ai nuk iu shmang kurrë aktiviteteve antifashiste. Në Organi-
zatën e Ballit Kombëtar, ku u inkuadrua menjëherë pas largimit nga ushtria 
dhe duke bashkëpunuar me Halim Begenë, Sulejman Lleshin, Hamid She-
hin, Seit Demnerin etj., u shqua për aftësi organizative. Falë bindjeve na-
cionaliste dhe kulturës së tij, në nëntor të vitit 1943, atë e caktuan koman-
dant të Rinisë së Ballit Kombëtar, të cilën e organizoi dhe e udhëhoqi me 
vetmohim në luftë kundër pushtuesit. 

Dy vjet pas mbarimit të luftës, sikurse disa të tjerë, edhe Reshatin e 
priti një fund tragjik. E arrestuan në nëntor të vitit 1946 dhe e pushkatuan 
shumë shpejt pas vendimit për dënim me vdekje të datës 30-1-1947 të dhë-
në nga Gjykata Ushtarake. 
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ENVER MURAT TOPTANI 
                            

- Universiteti Teknik i Vjenës, Austri -  
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Lindi më 10 korrik të vitit 1910, dhe po në Turqi, në qytetin e 

Konies. Bashkë me vëllezërit dhe kushërinjtë e tij, arsimin fillor e mbylli në 
Krems të Austrisë. I lidhur gjithnjë me Shqipërinë, sikurse vëllai i tij më i 
madh Alajdini, edhe Enveri erdhi në Atdhe, megjithëse disa vjet më pas. Në 
Tiranë ndoqi Shkollën Teknike Amerikane, të cilën e përfundoi më 1928. I 
kthyer përsëri në Austri, për të vazhduar studimet e larta në Universitetin 
Teknik të Vjenës, regjistrohet për Arkitekturë. Shkaqet e veçanta familjare e 
detyruan Enverin të mos i përfundojë këto studime; kështu që, në vitin 
1930, ai është përfundimisht në Shqipëri. 

Pa iu shmangur krejtësisht formimit teknik të fituar deri në ndër-
prerjen e studimeve; për 16 vjet rresht, Enveri u angazhua me menaxhimin 
e pronave bujqësore të familjes së vet, angazhim të cilin e vazhdoi deri në 
vitin 1944, pas të cilit gjithçka u kthye në pronë shtetërore.  

Duke ndërthurur përgatitjen e tij, qoftë edhe të pjesshme në fushën 
e ndërtimit, me përvojën dhe dashurinë e fituar për gjelbërimin, ai krijoi një 
individualitet të rrallë profesional. Prej vitit 1946, Enveri punoi si teknik 
gjeometër për problemet e dekoracioneve të disa objekteve të rëndësishme 
shtetërore. Më tutje, duke ruajtur me një farë mënyre këtë linjë dhe falë 
prirjeve artistike, çka vihej re edhe te pjesëtarë të tjerë të familjes, prej vitit 
1954 deri në vitin 1970, kohë kur doli në pension, ai kontribuon si shef i 
repartit të pikturës e të skulpturës në Ndërmarrjen e Mjeteve Mësimore në 
Tiranë.  

Ishte i dekoruar me “Urdhërin e Punës” të klasit të tretë. 
Enveri vdiq më 5 maj 1980, i nderuar nga të gjithë miqtë e dasha-

mirët e vet.    
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JUSUF SULEJMAN DASHI 
                            

- Universiteti i Bolonjës, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 Jusuf Dashi lindi në Tiranë më 1 shtator 1910. Në vitin 1924 kreu 
arsimin fillestar në shkollën e parë gjashtëvjeçare të hapur dhe në vazhdim, 
përfundoi edhe Liceun Shtetëror më 1932. Veçse nxënës shumë i mirë, si i ri 
i formuar dhe i kulturuar, ai ishte i dhënë edhe pas artit dhe sportit. Në 
vitin 1932, bashkë me moshatarë të tjerë, themeluan Shoqërinë Kulturore 
“Frymë e re”, në të cilën u zgjodh kryetar. Për popullin e Tiranës, kjo shoqë-
ri organizoi disa shfaqje teatrale, madje të krijimtarisë botërore, si “I sëmuri 
për mend” të Mollierit, apo të vendit, si “Cubat” të Hil Mosit etj.. Ndërkohë, 
ai është edhe anëtar i shoqërisë sportive “Agimi”, që më vonë do të bëhesh 
Sport-Klub “Tirana”. Në rolin e sulmuesit, si pjesë e ekipit të futbollit, në 
kampionatin e parë këtij sporti të zhvilluar më 1930, vendin e nderit e me-
ritoi skuadra e tij, trofe i cili u përsëriti edhe për tre vjet të tjera. Jusufi ishte 
njëherësh një atlet i shkëlqyer dhe njihet si kampioni dhe rekordmeni i parë 
në garën e 110 m me pengesa. 

Studimet e larta, të filluara në Universitetin e Bolonjës, i përfundoi 
me mjaft sukses më 1940, duke u diplomuar për “mjekësi të përgjithshme” 
dhe për “kirurgji”. Po këtë vit, kur kthehet në vendin e tij, ai fitoi konkursin 
në Spitalin Civil të Tiranës dhe u caktua shef i Pavionit nr. 5 (të sëmun-
djeve infektive), detyrë të cilën e mbajti deri në vitin 1945. I dhënë pas 
kërkimit shkencor, ai kreu me shumë dëshirë dhe vullnet edhe funksionin e 
përgjegjësit të së parës revistë profesionale mjekësore në gjuhën shqipe, të 
titulluar “Gazeta mjekësore Shqiptare”. 

Jusuf Dashi, profesionin e nderuar dhe fisnik të mjekut e shoqëroi 
gjithnjë me ndjenjat atdhetare, humane dhe qytetare. Ai mbështeti përpjek-
jet e popullit shqiptar në luftën kundër fashizmit. Strehoi dhe kuroi të pla-
gosur ilegalë; ndërsa në klinikën e tij private përgatiti në fshehtësi personel 
ndihmës mjekësor për t’ju bashkuar çetave partizane. Për të gjitha këto, ai u 
denoncua dhe për rrjedhojë provoi edhe burgun. U lirua vetëm falë res-
pektit që gëzonte në mbarë popullin e Tiranës dhe te individët e tjerë 
progresivë, çka i dha mundësi për të vazhduar më tutje aktivitetin e tij 
profesional. Pas çlirimit të vendit, u zgjodh anëtar i Këshillit të Frontit 
Demokratik të Shqipërisë dhe ishte një nga përshëndetësit e fitores mbi 
fashizmin, fjala e të cilit u botua në gazetën e atëhershme “Bashkimi”. 

Në punën e tij të vazhdueshme për mbrojtjen e shëndetit të njerëz-
ve, me shpirtin e tij të sakrificës që binte pandërprerë në sy, ai njihej njëhe-
rësh si një ndër mjekët tiranas që, me bujarinë e tij, punonte edhe pa shpër-
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blim për pacientët me mundësi të pakta financiare. Për një rast të caktuar, 
këtë veçori të tij e shpreh më së miri edhe gazeta e atëhershme “Jehona e 
Tiranës”, e cila, në shkrimin “Populli vëzhgon”, ndër të tjera, thotë “Gjesti i 
Dr. Jusuf Dashit që u vu në dispozicion të popullit, për të kurue gratis gjatë 
periudhës së epidemisë, duhet të bahet shembull për të gjithë mjekët e tjerë së paku 
që të kufizojnë shpërblimet...etj., në mënyrë që populli të mundet me marrë pa frikë 
mjekun dhe të kujdeset që në simptomat e para të sëmundjes”. 

Po me detyrën e mjekut, Jusufi ishte gjithashtu i pranishëm edhe në 
ngjarje të tjera të rëndësishme për historinë e vendit. Gjatë provokacioneve 
greke të gushtit 1949, ai iu bashkua formacioneve mbrojtëse, duke hapur 
spitalin fushor në Bozhigrad (rrethi i Korçës). Më pas merr përsipër ruajtjen 
e shëndetit të vullnetarëve dhe të punëtorëve që nisën ndërtimin e rrugës 
veriore, të emërtuar “Rruga e dritës”. 

Në klinikën mjekësore të qendrës së parë industriale të Tiranës, atë 
të Kombinatit të Tekstileve, ai drejtoi dhe përballoi me mjaft sukses prak-
tikën voluminoze ambulatore dhe spitalore. Në mungesë të personelit të 
nevojshëm, u angazhua edhe në pediatri, radiologji, mikrokirurgji, gjine-
kologji etj.. Duke respektuar në të njëjtën kohë edhe kërkesat rigoroze hi-
gjenosanitare, tepër të mprehta sidomos për atë kohë, ai vazhdoi të trajnojë 
e të japë mësime profesionale për personelin ndihmës mjekësor. 

Falë nivelit të lartë profesional dhe përvojës së tij të shkëlqyer, në 
vitet e fundit të karrierës dhe të jetës së tij, që e mbylli në prill të vitit 1978, 
drejtoi, dhe përsëri me sukses, poliklinikën e posaçme në shërbim të per-
sonelit diplomatik të akredituar në Shqipëri. 

Duke ruajtur si gjithnjë natyrën dhe karakterin e tij, megjithëse te-
për i ngarkuar, ai nuk e la mënjanë pasionin për sportin. Në vitin 1954, 
Jusuf Dashi zgjidhet nënkryetar i Komitetit Olimpik Shqiptar. 

Puna e tij krejtësisht e përkushtuar dhe tejet humane në mbrojtje të 
shëndetit të njeriut, me shumë të drejtë mbetet gjithnjë e vlerësuar. Në ba-
nesën e fundit, këtë figurë të nderuar, tiranasit dhe jotiranasit e shoqëruan 
me respekt të jashtëzakonshëm.  

Nga Kuvendi Popullor, ai është vlerësuar me disa urdhra dhe 
medalje, ndërsa nga Bashkia e Tiranës, prej vitit 2000, ka titullin “Mirënjohja 
e qytetit të Tiranës”. Sheshit pranë Qendrës mjekësore në zonën e ishkombi-
natit të tekstileve, në vitin 2005 i është dhënë emri “Dr. Jusuf Dashi”. 

Pas vetes, ai ka lënë veprën e tij, si dhe fëmijët e tij të edukuar e të 
ndershëm, prej të cilëve shumica me arsim të lartë e mjaft të njohur në 
fushat ku japin kontributin e tyre. Nipi i tij ka përfunduar po fakultetin e 
mjekësisë.   
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SPIRO JAKOV HOBDARI 
                            

- Universiteti “Sorbonne” i Parisit, Francë -    
- Fakulteti i Stomatologjisë - 

 
 Lindi në 10 janar të vitit 1911, në atë familje të njohur intelektuale 
tiranase të Jakov Hobdarit, tre nga katër djemtë e të cilit u shkolluan për 
fushën e mjekësisë. Pas arsimimit fillor të kryer në Tiranë, Spiro gjithçka e 
mbylli jashtë vendit: shkollën fillore, në Prevezë të Greqisë, ndërsa atë të 
mesme, në Liceun Francez “Leondion” të Athinës (1930). Me mbështetjen 
financiare të prindërve të tij, Jakov dhe Ana, menjëherë, nisi studimet e larta 
në Francë, ku, me rezultate shumë të mira, në vitin 1934, diplomohet 
“stomatolog”. Pas stazhit njëvjeçar të kryer po atje, në Spitalin “Salpetrière”, 
ai kthehet në Atdhe në vitin 1935. 

Klinikën dentare private, që hapi në Tiranë në vitin 1936, në rrugën 
28 nëntori, diku pranë Kullës së Sahatit, e pajisi me aparaturat më të mira të 
kohës. Shumë shpejt, ajo klinikë do të bëhej e njohur për profesionalizmin 
dhe korrektësinë e punimeve dentare. Ai mjek i kualifikuar, që punoi me 
mjaft sukses dhe gjithnjë i vlerësuar, vazhdoi deri më 1949 kur me shtetë-
zimin e aktiviteteve private, kjo kohë shënon njëherësh angazhimin e Spiros 
vetëm në institucionet përkatëse shtetërore. E nisi këtë karrierë të re në 
Gjirokastër, sigurisht po me detyrën e mjekut stomatolog, prej nga kthehet 
në Tiranë në vitin 1951, ku, me të njëjtën profesion, punoi për një kohë të 
gjatë në Spitalin Ushtarak. Më 1967, kaloi në Klinikën Qendrore Stomato-
logjike, ku qëndroi deri sa doli në pension në vitin 1975. Në të gjithë 
karrierën e tij dhe në të gjitha pozicionet që mbajti, Spiro u çmua dhe u 
nderua për thjeshtësinë, edukatën dhe kulturën e lartë, si dhe për aftësitë e 
tij profesionale. Puna e tij është vlerësuar edhe me urdhra dhe medalje të 
punës.  

Falë formimit të tij dhe pikëpamjeve që kishte, ai edukoi edhe fëmi-
jët e vet. Gjergji, i biri i Spiros, jo vetëm se vazhdoi shkollimin dhe kulturën 
mjekësore të familjes Hobdari, por, me diplomën e fituar në Fakultetin e 
Mjekësisë të Universitetit të Tiranës, trashëgoi edhe profesionin e gjyshit të 
vet. Vajza, Irma, ka kryer Fakultetin e Ekonomisë të po këtij Universiteti.  

Spiro Hobdari vdiq i nderuar, më 3 shtator të vitit 1975.  
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SHYQYRI SULEJMAN BASHA 
                            

- Universiteti i Romës, Itali -    
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ka lindur në Tiranë më 19 maj 1911, në një familje tregtari. Në mun-

gesë të të jatit që vdiq shpejt, për shkollimin e fëmijëve u kujdes daja i tij, 
Xhemal Kondi. Me rezultate shumë të mira në formimin parauniversitar, 
Shyqyriu nis arsimin e lartë në fakultetin e mjekësisë të Universitetit të 
Romës, ku në vitin 1936 po me arritje të shkëlqyera laurohet në medicinë e 
kirurgji. Pasi, me gradën e nëntogerit, punoi disa kohë në Spitalin Ushtarak 
të Tiranës (1940-1942); në Bolonja të Italisë, kreu specializimin për dermisi-
filopati dhe venerologji. Duke qenë gjithnjë atdhetar i flaktë dhe nacionalist 
i vendosur për ndjenjat kombëtare, ai nuk kishte pranuar të bënte betimin 
fashist. Viti 1942 shënon fillimin e punës si dermatolog në Spitalin Civil të 
Tiranës, ku merret me problemet e sëmundjes së sifilizit.  

Edhe për Shyqyriun nacionalist, intelektual e të formuar në perën-
dim, paslufta erdhi me rrjedhimet e veta. Dhe kjo për më tepër se e shoqja e 
tij, mjekja pediatre Xhanfise Frashëri me të cilën ishte martuar që më 1942, 
ishte kushërira e Mit’hat Frashërit. Në vitin 1945, Shyqyriu dënohet me tre 
vjet burg, edhe pse, përmes farmacisë tij, kishte ndihmuar luftën me ilaçe. 
Kur doli nga burgu, gjatë periudhës 1948-1950, punoi dermatolog në Spi-
talin dhe Poliklinikën e Beratit; ndërsa prej 1950, në Poliklinikën e Tiranës. I 
dhënë pas punës së tij dhe kërkimit shkencor, krahas Prof. Dr. Kadri 
Kërçikut, u angazhua vazhdimisht për depistimin dhe mjekimin e të sëmu-
rëve nga sifilizi. Në bashkëpunim me organet përkatëse të rretheve të Skra-
parit, Beratit, Lushnjës, Elbasanit, Vlorës e tjerë, pavarësisht nga vështirësitë 
e të gjitha llojeve, organizoi luftën për zhdukjen e asaj sëmundje. Po në këtë 
fushë, me studimin për sifilizin në ish Qarkun e Beratit, ai mbrojti edhe 
disertacionin. Me gradën shkencore “Doktor”, ai nuk është përfshirë në 
librin e parë të këtij seriali vetëm për mungesë informacioni. Gjithsesi, ne e 
konsiderojmë pjesë të tij dhe të pozicionuar, sipas vitit të lindjes, ndërmjet 
profesorëve Kadri Kërçiku dhe Shefqet Ndroqi.  

Shyqyri Basha ka kontribut edhe në formimin e kuadrit të ri. Që 
nga Instituti mjekësor (paraardhës i Fakultetit të Mjekësisë), ai ka mbajtur 
leksione, ka udhëhequr grupe studentësh për problemet e profilit të tij dhe 
ka drejtuar kurset e specializimit të mjekëve të ardhur nga rrethet e ndry-
shme të vendit. Po në këtë drejtim, ai është njëherësh edhe bashkautor i 
librit “Dermatologjia” dhe i mjaft artikujve të ndryshëm e të botuar në orga-
ne shkencore e publicistike.  

Në Poliklinikën e Tiranës, ku ai kaloi të shumtën e karrierës, kontri- 
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buti i këtij mjeku shkencëtar dhe dermatologu të shquar, ishte shumë i rën-
dësishëm. Në atë institucion përplaseshin jo vetëm nevojat cilësore të shër-
bimit dermatologjik për qytetin dhe fshatin e Tiranës, por më të shumta 
ishin rastet që vinin nga rrethet e tjera e të drejtuara posaçërisht për doktor 
Bashën. Po me këto rrethana, në prani të tij, organizoheshin edhe konsulta 
të ndryshme të profilit të dermatologjisë. Në të gjitha situatat që kaloi dhe 
përballoi, Shyqyriu e ruajti mentalitetin dhe karakterin e tij edhe jashtë 
profesionit: njeri korrekt dhe sportiv, çohej herët, bënte gjimnastikën, lëvizte 
me biçikletë dhe i pasionuar pas notit.  

Për të mbetën pa u plotësuar dy dëshira. Pavarësisht kontributeve 
të tij të shumta dhe cilësore në spitale e poliklinika dhe atyre arsimore e 
shkencore në botime e në përgatitjen e kuadrit, si dhe faktit se e kishte kryer 
disertacionin prej një kohe shumë të gjatë, atij nuk iu dha asnjë titull shken-
cor, edhe pse e meritonte plotësisht. Së dyti, me punën e tij të palodhur gati 
50-vjeçare, ai kishte përfunduar që më 1988 studimin shkencor “Sifilizi në 
Shqipëri, përhapja, luftimi dhe zhdukja”, të pajisur edhe me të gjitha skicat e 
grafikët e nevojshëm. Edhe pse për të u bënë disa recensa dhe nga të gjithë 
pat vlerësimet pozitive, duke e konsideruar këtë punim “një dokument me 
vlerë shkencore përgjithësuese si në planin historik e shoqëror, ashtu dhe në atë 
shkencor” apo duke konstatuar që “Kombinimi i gjuhës së pastër shqipe me ter-
minologjinë shkencore-mjekësore, mund të themi pa ndrojtje, ka arritur në 
përsosje”, ai nuk u botua. Edhe sot, megjithëse vetë autori pat bërë përpjekje, 
por pa rezultat, për gjetjen e ndonjë sponsori, libri mbetet po në gjendje të 
daktilografuar.  

Ditën që mbushi moshën, edhe se mund të punonte përsëri, atë e 
nxorrën në pension; megjithatë, ai vazhdoi, por jo me statusin e punonjësit 
efektiv. Ky njeri i kulturuar, zotërues i gjuhëve italiane, frenge, angleze, 
gjermane, latine, si dhe njohës i sportit e i muzikës klasike të Bethovenit, 
Mozartit, Grigut dhe i kompozitorëve të tjerë italianë, u sëmur në verën e 
vitit 1994. I dhimbte gryka dhe për këtë u operua, por që nuk mori për mirë. 
Një kontroll jashtë shtetit u bë i pamundur. Me gjithë përpjekjet e mjekëve 
dhe të afërmeve të tij, ai u nda nga kjo jetë më 30 korrrik 1995. Pas vetes la 
djalin e tij Adlej, të lindur nga martesa e dytë, dhe që, ashtu si i ati, ka marrë 
rrugën e mjekësisë.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 118 - 

 

 

 

 

PETRIT SULEJMAN STAROVA 
                            

- Universiteti i Bolonjës, Itali -    
- Fakulteti i Jurispundencës - 

 
Petriti, i lindur më 11-10-1911, shkollimin fillor e kreu në Korfuz, 

ndërsa atë të mesëm në Korçë. I ati i tij, një intelektual i njohur, kishte qenë 
ministër i financave në kohën e Zogut dhe të Fan Nolit, si dhe deputet më 
1925-1928. Rezultatet shumë të mira në të dy ciklet e para dhe zelli i Petritit 
ishin garanci për vazhdimin e mëtejshëm të studimeve. Me këto tregues, në 
vitin 1939, familja e dërgoi atë për studime të larta. Siç ndodhi me një pjesë 
të mirë të studentëve të asaj kohe, edhe Petriti nuk arriti t’i mbarojë ato. 
Megjithëse me rezultate të mira, ai vazhdoi studimet deri më 1943, një vit 
para diplomimit. I aktivizuar me të rinj të tjerë në pozitat antifashiste, 
detyrohet të kthehet në Tiranë. Gjatë viteve 1943-1944, duke punuar në 
Bankën e Shtetit, ka dhënë ndihmë të vazhdueshme për lëvizjen nacional-
çlirimtare dhe veçanërisht në lidhjet me njësitet guerile; për çka ishte arres-
tuar nga pushtuesit fashistë dhe që për fat i pat shpëtuar ekzekutimit fizik. 

Me mbarimin e luftës, edhe drejtësia shqiptare filloi t’i nënshtro-
hesh koncepteve të shtetit totalitar. Për institucionin e avokatisë, sektor ku 
punoi Petriti, këtij qëllimi i shërbeu veçanërisht ligji nr. 354 i vitit 1946. Gja-
të periudhës 1945-1950, ai ishte pjesë e Kolektivit (term, i cili pas vitit 1953, 
u shndërrua në Kolegj) të avokatëve të Tiranës, ku punoi me shumë përku-
shtim dhe ndershmëri. Për dy vjet të tjera (1950-1952), ishte në krye të Gjy-
katës së Krujës, ku u shqua për karakter dhe profesionalizëm, prej nga u 
rikthye përsëri në Tiranë po me detyrën e avokatit. Ka qenë nga të paktit me  
të drejtën për përfaqësimin para Gjykatës së lartë, fakt që provohet me 
shkresën nr. 22/83 të datës 6-12-1961. Pas heqjes së sistemit të avokaturës e 
deri kur ai ndërroi jetë, më 1973, punoi në Zyrën e ndihmës juridike. Për 
merita të luftës e të punës është vlerësuar me disa urdhra e medalje.  

Për tiranasit, ai ka edhe një përmasë të veçantë. Nga shoqëria e 
hershme me S. Stërmasin, K. Dilon e M. Allën e të tjerë, e pa u ndarë nga 
vëllai i tij, Pelashi; ai ishte simpatizant i flakët i KF “Tirana”. Djalin e tij e 
dërgoi në Shkollën e atëhershme të mjeshtërisë sportive për futboll dhe më 
tej për studimet e larta në IKLF “Vojo Kushi”, që i mbaroi më 1977. Politika 
e kohës nuk mundësoi plotësimin e dëshirave të Petritit (edhe pse ai nuk 
ishte më). Aftësitë e futbollistit Sulejman Starova duhet të viheshin jo në 
shërbim të klubit të zemrës, me të cilin luajti vetëm një ndeshje, kundër 
skuadrës “Larisa”, por të urdhrave të më të fuqishmëve. Megjithatë, dëshi-
rën e të jatit, ai e plotësoi, kur, me detyrën e trajnerit, KF “Tirana” u shpall 
kampion më 2005. Vajza, Didari, ka mbaruar inxhinierinë e ndërtimit.  
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ABDULLA MEHMET SHEHRI 
                            

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Letërsisë - 

 
Ka lindur në Tiranë më 20-11-1911. Arsimin fillor e të mesëm e 

mbaroi po në qytetin e tij dhe me rezultate mjaft të mira. Me talentin dhe 
me të dhënat e tij fizike, u bë i njohur që kur ishte nxënës i gjimnazit. Më 
1930, si pjesë e KS “Tirana”, shënoi emrin e tij në listën e kampionëve të 
parë e historikë të futbollit shqiptar. 

Në vitin 1937 nisi studimet e larta në Torino. Sikurse shumica e të 
rinjve shqiptarë, krahas mësimeve, edhe ai ishte pjesëmarrës aktiv në të gji-
tha aktivitetet e lidhura me ngjarjet kombëtare, që morën përmasa të veça-
nta sidomos pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. Për disa kohë, 
atë e internuan në ishullin e Ventotenes, ku u njoh me Sandro Pertinin, atë 
figurë të shquar, që, më vonë do të bëhej President të Republikës së Italisë. 
Prej tij, Abdullai përfitoi sidomos mbi problemet politike dhe ekonomike.  

I kthyer në Tiranë në vitin 1942, ai refuzoi ofertat për të punuar në 
administratën shtetërore, kështu që, megjithëse intelektual, punoi shitës 
biletash në shoqërinë private KTAMS dhe deri riparues biçikletash.  

Prej vitit 1945, ishte mësues në Institutin femëror të Tiranës, por që 
për bindjet e tij të Ballit Kombëtar nuk mund të kalonte pa pasoja. Një nga 
pushtetarët komunistë të kohës, që gjithashtu kishte qenë student në Itali 
dhe po i internuar në Ventotene, e ftoi për bashkëpunim, “do të vish me ne; ti 
je i joni”. Përgjigja ishte “jam dhe do të jem tash e tutje vetëm mësues”. Pyetja 
ngacmuese “si kështu, mos pret gjë?” (me kuptimin e ndryshimit të sistemit), 
mori përgjigjen “Po, pres një fëmijë”. Më pas e pushuan nga puna, për t’a 
rimarrë edhe një herë e për t’a larguar përfundimisht këtë njeri që, me men-
dimet e tij demokratiko-borgjeze, nuk mund “të edukonte” brezin e ri.         

Me këtë largim, filloi për të faza më diskriminuese; por, e njohur 
edhe për intelektualë të tjerë. Megjithëse, në fabrikën e tullave në Kamëz, ku 
ai punoi gjithë jetën e deri sa doli në pension (1971), kushdo e thërriste 
“profesor”, ky njohës i disa gjuhëve, nuk ishte më tepër se një punëtor i 
zakonshëm krahu. Por, gjithnjë, mbeti i fortë dhe kurajoz; ashtu sikurse 
shpresonte në të ardhmen. Tiparet e tij, si njeri, ishin korrektësia, bindjet e 
qëndrueshme dhe sakrifica; ndërsa si punonjës, komunikimi dhe skrupu-
loziteti i padiskutueshëm në detyrë. Falë karakterit të tij të ndershëm dhe 
nivelit intelektual, ai kishte moton “Në Atdhe, dijet nuk shiten por dhurohen; i 
thohet faleminderit atij që përvetëson dijet e tua”. 

Abdullai u nda nga jeta më 9 maj të vitit 1989, por, për të gjithë ata 
që e njohën, ai mbetet nga vlerat e çmuara tiranase.   
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FEHMI MYSLYM BESHIRI 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Lindi në Tiranë në vitin 1911 nga ajo familje patriotike e mjaft e 

njohur vendase, për disa prej të cilëve u fol edhe më sipër. I ati i tij, kundër-
shtar i vendosur i regjimit osman dhe i çdo pushtuesi të huaj, është deko-
ruar në vitin 1996 nga Presidenti i Republikës, Sali Berisha, me Urdhërin 
“Për veprimtari patriotike” të klasit III. Me këtë frymë u rrit edhe Fehmiu, që, 
pas shkollës fillore në Tiranë, arsimin e mesëm e kreu në kolegjin “Monte 
Mario” të Romës. 

Studimet e larta për mjekësi të nisura në Universitetin e Vjenës, ai i 
vazhdoi vetëm tre vjet (1940-1943). Për shkaqe, shëndetësore, ekonomike 
dhe të situatave ndërkombëtare, nuk mundi të mos i ndërpriste ato dhe 
prandaj u kthye në Atdhe, ku pa u angazhuar në asnjë nga forcat politike të 
kohës, merret vetëm me pronat e familjes. Megjithëse të shumtën e kohës e 
kaloi në Austri, në planin politik kishte simpati për Anglinë, edhe pse nuk 
kishte qenë asnjëherë atje dhe se gjuhën e atij vendi e kishte mësuar në Itali 
gjatë shkollës së mesme. Ai mendonte se, sikurse në Europën perëndimore, 
edhe në Shqipëri, liria do të vinte nga angloamerikanët. 

Megjithatë, origjina e familjes dhe bindjet e tij antikomuniste nuk 
mund të mos kishin rrjedhime në periudhën e paslustës. Me akuzën e agji-
tacionit e të propagandës e me “dëshmitarë të sajuar”, atë e arrestuan dhe e 
dënuan dy herë; së pari, në vitet 50-të, kur kreu dy vjet burgim dhe së dyti, 
në vitet 60-të, edhe pesë vjet të tjera.  

Në jetën civile, veç punëve të rëndomta si mbledhës taksash të 
plehrave, ishte i detyruar të bënte edhe punën e krahut po në këtë sektor. 
Ky intelektual i përbuzur, që jetoi me shpirt të vrarë dhe i shtyrë në anë të 
shoqërisë, ndihmoi pa asnjë interes edhe mjaft të rinj për të mësuar gjuhët 
italiane dhe gjermane. Duke mos mundur të krijojë familjen e tij, periudhën 
më të shumtë të jetës e kaloi te e motra, çka ndikoi edhe në formimin dhe 
bindjet demokratike e qytetare të të dy nipave të tij, Ahmet dhe Gëzim 
Sulstarovës.  

Fehmiu vdiq në vitin 1984 pa e parë gëzimin e demokracisë së 
shumëpritur. Për tiparet e këtij burri të ndershëm e të aftë, në librin “21 vjet 
burg komunist”, Uran Kalakula, ndër të tjera, shkruan “Fehmiu kishte një botë 
fort solide e një kulturë akoma më klasike. Ai mbante në mendje pasazhe të tëra nga 
poetika klasike grekolatine në greqishten e vjetër e në latinisht; pasazhe nga 
“Komedia hyjnore” e Dantes apo sonetet e Petrarkës, pjesë nga “Fausti” i Gëtes,  
nga “Vilhelm Teli” i Shilerit, madje  vargje nga Bajroni”.    
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NEXHMEDIN XHEMAL SHEHU 
                            

- Universiteti i Barit, Itali - 
- Fakulteti Juridik - 

 
Lindi në Petrelë të Tiranës më 12 janar të vitit 1912 dhe është pjesë e 

familjes së njohur të Sheh Abazit (për të cilin u fol edhe në jetëshkrimin e 
Hamid Shehit), kushëririt të parë të tij. Xhemali, i jati i Nexhmedinit (të cilin 
Ibrahim Dalliu e përmend në librin “Patriotizma në Tiranë”, 1930), duke qenë 
në detyrën e mësuesit, iu përkushtua dukshëm aktiviteteve patriotike. Ishte 
i pari që, veç të tjerash, kërkoi hapjen e shkollës shqipe në Petrelë. Me këtë 
frymë u edukua edhe i biri i tij, Nexhmedini, i cili në vitin 1934 mbaroi me 
rezultate shumë të mira Gjimnazin e Tiranës. Megjithatë, diktuar nevojave 
familjare, ai nuk mund të vazhdonte më tej.  

Dëshira e tij plotësohet në vitin 1939 kur regjistrohet në Universite-
tin e Barit; por, që nuk e mbaroi dot, edhe pse, me mjaft sukses, kishte 
dhënë disa provime. Si antifashist i vendosur kthehet në Atdhe (1941) dhe 
lidhet me Lëvizjen Nacionalçlirimtare, ku u dallua për aktivitetet ilegale. Në 
mars të vitit 1943 u bashkua me çetën e Pezës; në gusht 1943 zgjidhet anëtar 
i këshillit antifashist për Tiranën dhe më vonë shef i seksionit social.  

Pas çlirimit të vendit u angazhua në seksionin e Ekonomisë e të 
Arsimit të Komitetin Ekzekutiv të Tiranës. Ndërkohë, Nexhmedini plotë-
son studimet e larta, por tashmë në Tiranë. Në Fakultetin e Drejtësisë të 
UShT, në vitin 1958, ai mori diplomën “jurist”. Me këtë status, pasi punoi 
për disa kohë në Ministrinë e Industrinë e të Minierave, Nexhmedini iu 
përkushtua karrierës së avokatit, për çështje civile e penale pranë Kolegjit të 
Tiranës. Falë kualiteteve të tij profesionale dhe njohjes së mirë të gjuhës 
italiane, për 18 vjet rresht, ishte këshilltar juridik në Ambasadën Italiane.  

Si një familjar shembullor, edukoi dhe stimuloi te fëmijët e vet dë-
shirën për dije. Rezarta, Rilinda, Fisniku dhe Fatmara, emra me të cilët, ai 
implementoi edhe në familje iniciativën e hershme të tij (që në 25 vjetorin e 
shpalljes së Pavarësisë, më 1937, e të përkrahur edhe nga shtypi i kohës) për 
përdorimin e shqipes edhe në këto hapësira, kryen arsimin e lartë për drej-
time të ndryshme. Prej tyre, vetëm vajza e fundit ndoqi rrugën e të jatit, ajo 
është juriste dhe punon me detyrën e noteres.  

Nexhmedini, që ishte gjithnjë i ndjeshëm për bashkëqytetarët e tij, 
vdiq në Tiranë më 31-1-1991. Ai mbetet i nderuar për punën e tij me profe-
sionalizëm, ndershmëri e përkushtim. Ka mbajtur medaljet e Çlirimit, të 
Kujtimit, të Trimërisë dhe të Punës, të akorduara nga Kuvendi Popullor.  

Një muaj pas vdekjes së tij, gazeta e kohës “Tirana” i kushtoi 
shkrimin “Një jetë me ndershmëri”. 
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NIKOLLA THEODHOR KOJA 
 

- Universiteti i Bukureshtit, Rumani -  
- Fakulteti i Ekonomisë - 

 
Ka lindur në Janar të vitit 1912, nga një familje autoktone zanat-

çinjsh (bakërxhi). Arsimin fillor dhe një pjesë të atij të mesëm e bëri në 
Tiranë. Më tutje, falë rezultateve shumë të mira që kishte arritur, fiton një 
bursë për në Bukuresht të Rumanisë, ku, pasi mbylli shkollën e mesme, u 
rregjistrua në fakultetin e ekonomisë të Universitetit të atjeshëm.  

Por, ai nuk mundi të vazhdojë më tepër se dy vjet. Në vitin 1932, 
vdekja e të dy prindërve bëri që ai të ndërpresë përfundimisht studimet e 
larta dhe të kthehet në Shqipëri pa i mbaruar ato. Ndërkohë, gjendja e rën-
duar ekonomike e krijuar nga këto shkaqe familjare, e detyrojë atë të punë-
sohet. Filloi si financier në Kompaninë e mirënjohur aksionere “SITA”, që 
merrej me prodhimin dhe me shpërndarjen e energjisë elektrike. Gatë gji-
thë kohës që punoi atje, ai tregoi aftësitë profesionale dhe njëherësh qyteta-
rinë shembullore në sjelljet dhe marrëdhëniet e tij me të tjerët, duke qenë 
kështu gjithnjë shembull i korrektësisë në detyrën e tij. Si njeri i kulturuar, 
veç rumanishtes, ai zotëronte edhe italishten dhe frengjishten.  

Gjatë luftës, Nikolla dhe familja e tij ishte përherë në krah të lë-
vizjes nacionalçlirimtare. Pas çlirimit të vendit, gjithnjë me detyrën e fina-
ncierit, ai punoi në të njëjtin sektor, deri sa ndërroi jetë në vitin 1973. Kon-
tributi i tij në Drejtorinë e përgjithshme të Centraleve Elektrike (sot Kor-
porata Elektrike Shqiptare) mbeti përherë i lavdëruar. 
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SULEJMAN MURAT TOPTANI 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri -  
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Lindi më 5 mars 1912 dhe, sikurse vëllezërit e tij Saidi, Sherifi, Sha-

dani, Alajdini, Hasani dhe Enveri, gjithashtu protagonistë të këtij libri, po 
në Turqi. Arsimin fillor, megjithëse e nisi në Austri, e mbylli në shkollën 
plotore të Tiranës, pas kthimit familjarisht në Atdhe. Edhe shkollimi i Sulej-
manit si dhe angazhimi i tij në jetë ishte gati i ngjashëm me atë të disa prej 
vëllezërve dhe kushërinjve të tij, më të mëdhej por edhe më të vegjël. 

Ndërkohë që vazhdonte Shkollën Teknike Amerikane të Harry 
Fultzit në tre degë të saj: mekanikë, mekanikë bujqësore dhe zootekni, dhe 
që e përfundoi në vitin 1933, ai ishte i angazhuar njëherësh edhe me pronat 
bujqësore të familjes së tij. I prirur nga ambiciet për të renë, ndërtoi në 
Kamëz një fermë moderne, që, madje, për nivelin dhe teknikën e saj, u bë e 
njohur në të gjithë vendin. Në vitin 1928, kishte sjellë nga Austria traktorin e 
parë të markës së mirënjohur “Lanz-Bulldog”, ashtu sikurse me firmat ita-
liane dhe austriake “Fratelli Binelli”, “Sgaravati”, Schmid Bruder” etj., kish-
te marrëdhënie tregtare dhe bashkëpunonte për përmirësimin e kulturave 
të ndryshme bujqësore. 

Me këtë mentalitet dhe formim arsimor e profesional, duke qenë 
njëherësh njohës i disa gjuhëve të huaja, ai u kthye përsëri në Austri, por, 
këtë herë për të vazhduar studimet e larta për frutikulturë në Fakultetin e 
Agronomisë të Universitetit të Vjenës. Situatat politike të shkaktuara nga 
Lufta e dytë botërore e detyruan atë të mos vazhdojë më shumë se dy vjet, 
pra, të mos i përfundojë ato studime. Gjithsesi, kur u kthye në Shqipëri, ai 
gjithnjë mbeti mjaft aktiv. Sulejmani qëndroi pranë Shtabit Aleat si përfaqë-
sues i forcave vullnetare nacionaliste, por pa preferenca politike. Ai mori 
pjesë në Mbledhjen historike të Mukjes dhe në aktin e marrjes në dorëzim të 
garnizonit italian të Kurdarisë të drejtuar nga gjeneralët Azi dhe Picini. 
Bashkë me kushëririn e tij Ihsan Toptanin, strehoi kolonelin e plagosur 
anglez Artur Nikolls dhe deri sa vdiq u kujdes për të.  

Pas instalimit të regjimit  komunist, as Sulejmani nuk i shpëtoi per-
sekutimeve. Veç shpronësimeve, atë e burgosën dhe e internuan. Në Tiranë 
u kthye vetëm në vitin 1961. Punoi në ndërmarrjet e mekanikës bujqësore 
deri sa ndërroi jetë më 29-11-1974. Falë vlerave të tij profesionale dhe 
qytetare, kudo ku punoi, u dallua për kontribute novatore, për çka është 
përmendur edhe në disa buletine të Ministrisë së Bujqësisë, në Radio 
Londrën si dhe në librat “Kujtime që nuk shuhen” të Peter Kempf, “Aventurë 
iliriane” dhe “Bijtë e Shqiponjës”.   
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SHEFQET ISMAIL NDROQI 
                            

- Universiteti “Sorbone” i Parisit, Francë  - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ky bir i një personaliteti të shquar tiranas, nga formimi i të cilit tra-

shëgoi edhe vetë ai, është i vetmi protagonist i pranishëm në të tre librat 
tonë që bëjnë pjesë në serialin “TIRANA- PERSONALITETE. Me emrin e 
Shefqet Ndroqit, që do të bëhej një shkencëtar i madh i mjekësisë, madje për 
të gjithë Shqipërinë, Tirana ka dhënë një ndër shembujt e rrallë të formimit 
të gjithanshëm të intelektualëve të vërtetë. Aktiviteti i tij pasqyrohet më së 
miri edhe në librin autobiografik “Një jetë për jetën”, me 220 faqe, dhe të cilin 
në vitin 2000, ai vetë e përktheu në frëngjisht. Shefqet Ndroqi kishte gradën 
shkencore “doktor” dhe titullin shkencor “profesor”.  

Lindi në Tiranë më 21 mars 1912. Po këtu kreu edhe arsimin fillor e 
të mesëm. Krahas rezultateve shumë të mira në mësime, ai ishte aktiv në 
problemet organizative të shkollës e në aktivitete të tjera. Në një takim me 
ministrin e kohës për arsimin, ai kundërshtoi me argumente bindës men-
dimin për pakësimin e gjimnazeve dhe shtimin e shkollave profesionale. 
Merrte pjesë në grupet artistike dhe në ata sportive e sidomos të futbollit.  

Në përbërje të ekipit të Sport Klub “Tirana”, atij klubi që te ne do të 
bëhej më i suksesshmi dhe më i lavdishmi, çastin më kulmor e arriti më 22 
qershor 1930, kur në fushën e atëhershme të Shallvares, ai festonte fitoren e 
kampionatit të parë të Shqipërisë. Kampionatin e dytë, nuk arriti t’a për-
fundojë, sepse u dëmtua rëndë në gjurin e djathtë. Me një kuptim më të gjë-
rë se sa sportiv, ai përsëriste fjalën e urtë latine “Mens sana in corpore sana” 
(mendja e shëndoshë në një trup të shëndoshë), që u bë moto në jetën e tij. 
Ai kombinoi gjithnjë punën intelektuale me rrëgjimin e rregullt, aktivitetet 
fizike, luftën kundër alkoolit, duhanit etj.. Skuadrën e tij të Tiranës, e ndoqi 
deri më 1965. Gjithnjë kujtonte me nostalgji dy çaste, atë kur më 1960 goditi 
topin e parë të kampionatit dhe atë kur më 1985 në moshën 73 vjeçare, luajti 
si pjesë e ekipit të veteranëve, madje si kapiten i skuadrës, në ndeshjen 
përkujtimore, me rastin e 65 vjetorit të klubit.  

Me mbështetjen financiare të familjes, më 1933, shkoi për studime të 
larta në Francë. Në Paris, regjistrohet në fakultetin e mjekësisë të Uni-
versitetit të mirënjohur të Sorbonës. Derdhi shumë mund e djersë për t’u 
përgatitur sa më mirë si mjek, detyrë që e konsideronte njëherësh personale 
dhe atdhetare. Miqësi të veçantë kishte me studentin Hiqmet Dibra, pa e 
menduar se një ditë fëmijët e tyre do të lidheshin me njëri-tjetrin.  

Nga gazetat, informohesh për problemet politike. Lajmet për planet 
e Italisë fashiste mbi pushtimin e Shqipërisë e tronditën së tepërmi. Bindjet  
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e tij antifashiste, ai i demonstroi edhe atje. Ngjarjeve që deri më 7 prill 1939 
precipituan aq shpejt, ai bashkë me mbi 30 studentë shqiptarë të atjeshëm, 
iu përgjigjën se ishin të gatshëm të luftonin për mbrojtjen e Atdheut. Po 
kështu, me mitingun e madh të 9 prillit në sallën Wagram të Parisit, ata 
protestuan edhe ndaj qeverive të Francës e të Anglisë. Për Shefqetin, ky 
ishte viti kur ai u diplomua. Dy vjet më vonë (1941), duke punuar si intern 
në spitalin e Fonteneblosë dhe në atë “Laenek” të Parisit, mbrojti edhe 
doktoratën me temë “Granulacionet patologjike të neutrofileve në tuberkuloz, te 
njeriu dhe në eksperiment”.  

Po gjatë kësaj periudhe të luftës, me dy autobusë në dispozicion, ai 
realizoi me sukses shpërnguljen nga Parisi për në Perigë të 45 fëmijëve të 
sëmurë dhe 25 grave shtatzëna, duke u ndihmuar vetëm nga një mami dhe 
dy infermiere. Konfuzionit të krijuar nga bombardimet gjermane, falë për-
dorimit të një harte, ai iu përgjigj me ndryshimin e itinerarit. Po në këtë 
aksion, kur si i huaj, u pa me dyshim, ai foli me zë të lartë se ishte shqiptar.  

Me këto pikëpamje antifashiste, ai veproi edhe në Shqipëri kur u 
kthye më 1941 dhe u punësua në Spitalin e Tiranës me detyrën e ftiziatrit. 
Duke u shquar për nivelin dhe përkushtimin e tij, organizoi këshillin e 
mjekëve të rinj për ndihmë të lëvizjes çlirimtare. Kundër forcave pushtuese 
(1943), ai mbajti detyrën e mjekut në brigadën XVIII, për të cilën punoi edhe 
në Spitalin e Peshkopisë etj., dhe po ashtu si dëgjues mori pjesë edhe në 
Konferencën e Mukjes. Në zonat e verilindjes, u angazhua edhe për diag-
nostikimin e popullsisë dhe luftën kundër tifos ekzantematike. 

Pas çlirimit të vendit, me gradën kapiten i dytë, punon pak kohë në 
Spitalin Ushtarak dhe më pas i kushtohet përfundimisht luftës kundër 
tuberkulozit, sëmundje mjaft e përhapur në atë kohë. Me kontributin e tij, 
ishte i pranishëm në të gjitha objektet përkatëse që ishin hapur apo u hapën, 
si në repartet e ftiziatrisë në Tiranë e në Voskopojë; dispanceritë antitu-
berkulare në Tiranë e në Durrës; Sanatoriumi në Tiranë, institucion në të 
cilin, prej vitit 1948, kishte edhe drejtimin e tij. Në kushtet e mungesës së 
kuadrit, ai angazhohej njëherësh me detyra të tjera, madje deri në atë të 
kirurgut. Në vitin 1953, e lirojnë nga detyra e drejtorit, duke qenë vetëm 
shef i repartit të ftiziatrisë dhe të kirurgjisë torakale. Kontributi i doktor 
Ndroqit në organizimin e luftës kundër tuberkulozit, prej profilaksisë e deri 
në mjekim, ishte sa shkencor aq edhe origjinal për kushtet e vendit tonë. 
Strategjia dhe taktikat e përdorura u shoqëruan me dokumentacionin e 
plotë e të nevojshëm. Këto forma të suksesshme, që u përdorën për 45 vjet 
me radhë (deri më 1990), kishin rezultate të dukshme, të vlerësuara edhe 
nga specialistë të huaj, italianë e francezë. Për 100.000 banorë, mortaliteti u 
ul ndjeshëm, nga 145 raste (1950) vetëm në 4 (1991); ndërsa incidenca nga 
535 raste (1960) në 17,1 (1991). Prej pasluftës e deri në vitet e fundit të 
aktivitetit të tij, kur doli në pension (1989), ai ishte konsulent në Ministrinë e 
Shëndetësisë. 

Si specialist i përkryer për sëmundjen e tuberkulozit, ai ka kontribut 
të veçantë edhe në një plan të dytë, në atë të përgatitjes së mjekëve të inj. Më 
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1955, bëhet i pari pedagog i lëndës së Tuberkulozit në arsimin e lartë. Me 
këmbëngulen e tij, në fakultetin e mjekësisë të UShT, u hap klinika e tuber-
kulozit, me të cilën, në fushën e ftiziatrisë, ai organizoi procesin mësimor 
me studentët dhe specializimin pasuniversitar me mjekët e diplomuar. Ni-
velin e tij të lartë e tregoi edhe me botimet e shumta, që arrijnë deri në 5000 
faqe; ndër të cilët veçohen librat “Tuberkulozi”, 1956; “Tuberkulozi”, 1970 (për 
mjekët); “Tuberlulozi”, 1978 (për studentët); “Sëmundjet e mushkërive”, 1988 
(me bashkautorë), 1988 etj.; apo artikujt problemorë e shkencorë mjaft të 
shumtë. Ai ka lënë gjithashtu mjaft punime ende të pabotuara. Në detyrën e 
pedagogut, u shqua edhe në kërkimin shkencor. Duke punuar deri në zonat 
më të vështira si në Tropojë (1959), Peshkopi (1961), Mat, Mirditë, Pogradec 
e Malësi e Tiranës (1970) dhe duke kryer qindra mijë depistime aktive fluo-
rografike e vizita klinike, te ai spikaste shpirti observues e këmbëngulës. 
Prej tyre, ai seleksiononte dhe trajtonte rastet e dyshimta. Në fund të viteve 
80-të dhe në fillim të atyre 90-të, duke konstatuar nënvlerësimin ndaj profi-
laksisë, ngriti tezën “Të mos harrojmë tuberkulozin”, çështje mbi të cilën më 
1989, me të njëjtin titull, botoi edhe një libër me 91 faqe. Në përshtatje me 
situatën e krijuar, propozoi një organizim të ri të punës. Më vonë, në vitet 
1990-93, shtroi edhe problemin e SIDA-s, të drogës e të prostitucionit, si 
rreziqe që rëndojnë në gjendjen e tuberkulozit.  

Si familjar dhe prind i shkëlqyer, ai rriti e edukoi edhe fëmijët; prej 
të cilëve mjekësinë, e ndoqi Zamiri, mjek i mirënjohur, doktor i shkencave 
dhe shef i repartit të reanimacionit të neurologjisë në QSUT “Nënë Tereza”. 
Madje edhe nipi, Adriani, po përgatitet po në profesionin e gjyshit të vet. 
Dy fëmijët e tjerë të Shefqetit, Petriti dhe Majlinda, kanë kryer studimet për 
kiminë industriale në Fakultetin e Shkencave Natyrore.  

Për këtë figurë me virtyte të larta njerëzore e që la pas vetes veprën 
e tij të shquar, mund të tregohet edhe një episod. Kur në vitin 1991, një de-
legacion i Komunitetit Mysliman, në përbërje të të cilit ishte edhe ai, i kër-
koi lirinë e fesë presidentit të kohës Ramiz Alia, ky e pyeti me habi: “e dija 
se je profesor dhe mjek i mirë për tuberkulozin dhe jo për fenë”. Ai u për-
gjegj: “unë i tillë kam qenë dhe jam, por u bëra aktivist i ringjalljes së fesë sepse ajo 
është bazë e shëndoshë për moralin e një populli, por që fatkeqësisht ka rënë poshtë”. 
Ishpresidenti pranoi, “po, ke të drejtë, për fenë kemi bërë gabim”. 

Ky personalitet, që për disa kohë ishte edhe kryetar i Shoqatës 
“Tirana”, vdiq më 23 shkurt 2001 po në qytetin e tij të lindjes. I vlerësuar për 
aktivitetin e gjerë si dhe për dashurinë që kishte ai për njerëzit e për të 
sëmurët, u varros me mjaft nderim nga populli i Tiranës. Spitali Universi-
tar i sëmundjeve të mushkërive, ku ka dhënë kontributin e vet të padis-
kutueshëm, ka tani emrin “Shefqet Ndroqi”, në mjediset e jashtme të të cilit 
është vendosur edhe busti i tij. Eshtë dekoruar me dy “Urdhëra të Punës”, 
me “Urdhërin Naim Frashëri” të klasit të parë dhe me “Urdhërin Flamuri i 
Kuq” i klasit të parë. Ai është nderuar edhe me titujt e lartë “Mësues i popu-
llit” e “Qytetar Nderi i Tiranës”. I është akorduar medalja “Kalorës i Urdhërit 
të Palmës Akademike të Francës”.    
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HAJDAR SULEJMAN KERÇIKU 
                            

- Shkolla e Lartë Teknike Grazit, Austri -  
- Fakulteti i Arkitekturës - 

 
 Hajdari, djali i katërt dhe më i vogli i familjes autoktone e mjaft ar-
simdashëse Kërçiku, lindi në Tiranë më 25-3-1912. Duke fituar në vitin 1928 
profesionin e gjeometrit, për disa kohë, punoi në ndërtim. Formimi i mesëm 
arsimor, të cilin e kishte nisur në Shkollën Teknike të Tiranës dhe që e 
mbylli më 1936 në Waidhofen/Thaya të Austrisë së poshtme, përcaktoi edhe 
drejtimin përfundimtar të tij në jetë. Në vitin 1939, ai u diplomua “inxhinier 
arkitekt” në qytetin e Grazit, pikërisht atje ku kishte studiuar edhe vëllai më 
i madh, Kadriu, që do të bëhej ndër emrat e shquar të mjekësisë shqiptare. 
Por, ndryshe prej tij, Hajdari u angazhua vetëm në Austri dhe po në Graz, 
ku qëndroi dhe punoi deri në fund të jetës.  

Deri në vitin 1949, ai ishte i lirë për të punuar meqenëse nuk kishte 
ende nënshtetësinë austriake dhe nuk thirresh në ushtri. Kështu, menjëherë 
pas mbarimit të studimeve, nisi punësimin e tij në zyrën arkitektonike të 
Tritthartit, ku u ngarkua sidomos me ndërtimin e Thondorfwerkes. Për dy 
vjet (1943-1945), u aktivizua në një firmë të ndërtimit në Waidhofen/Thaya 
dhe prej andej edhe në zyrën e  arkitektit Zisser, po në Graz. Prej vitit 1946, 
Hajdari ishte drejtor i firmës së ndërtimit dhe të sigurimeve “Mërkur”.  

Rrethanat e luftës së dytë nuk mundësuan planet e tij për të vizi-
tuar vendin amë; ndërkohë, ai ishte martuar (1941) me skulptoren, piktoren 
dhe restauratoren austriake Leopoldine Lukan nga Grazi, me të cilën i lin-
dën dy vajza: Miriami, më 1944, dhe Andrea Hayrije, më 1948.  

Gjatë viteve 1952-1954, ai kreu një kualifikim në Zyrën e Arkitek-
turës së New Haven të ShBA prej nga rikthehet përsëri në Graz të Austrisë. 
Atje hapi një studio të tij, që e drejtoi deri në vitin 1978 dhe përmes së cilës 
shfaqi profesionalizmin dhe kulturën e vet, ku kishte ndikuar sidomos arki-
tektura moderne e pasluftës e veçanërisht ajo amerikane, gjermane dhe 
italiane. Këto bindje Hajdari i reflektoi në projektimin e mjaft objekteve 
sidomos të karakterit civil e të aplikuara në krahina të ndryshme të Aus-
trisë. Prej tyre mund të përmenden vila, blloqe vilash, komplekse banesash 
të llojeve të ndryshme, konvikte etj., pa përjashtuar edhe rikonstruksionet 
dhe modernizimet.Ata ishin të pranishme edhe te shtëpia e tij e re, e përfun-
duar në vitin 1955. 

Ai vdiq më 31 maj 1980 dhe po në qytetin e Grazit, ku kaloi kohën 
më të shumtë. 
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QAZIM HALIM HERRI 
 

- Instituti Gjeografik Ushtarak -  
- Firenze, Itali - 

 
Qazim Herri ka lindur në më 2 qershor 1912. Arsimin fillor dhe atë 

të mesëm (Gjimnazin e Shtetit) e përfundoi po në qytetin e tij. Ndryshe nga 
tradita e zakonshme e tiranasve, megjithëse jo i vetmi, ai ndoqi drejtim tje-
tër. Në mbarim të Kolegjit Ushtarak në Tiranë, që e filloi në vitin 1927, mori 
gradën “nëntoger”, detyrë me të cilën punojë disa kohë. Më tutjë, gjatë 
viteve 1934-1939, kreu studimet e larta në Institutin Gjeografik Ushtarak të 
Firenzes, ku u profilua për Topografinë e triangulacionit dhe të fotogramet-
risë. I përkushtuar në kualifikimin e vazhdueshëm profesional të tij, ai 
vazhdoi edhe më tutje. Në vitet 1939-1940, në Akademinë Ushtarake në 
Torino, mbylli edhe specializimin njëvjeçar.  

Me këtë përgatitje më se të plotë, Qazimi kthehet në Shqipëri. Fi-
llimisht nisi në Regjimentin e Artilerisë. Më pas u përfshi në organikën e 
Misionit Topografik Ushtarak, ku bashkë me kolegët e tij të përgatitur po në 
Itali, si N. Luli, J. Gjylbegu e të tjerë, dha kontribut të ndjeshëm në përga-
titjen e hartave topografike të zonave të ndryshme të Shqipërisë. Me këtë 
angazhim, Qazimi bëhet bashkëautor i hartave gjeografike të shkallëve 
1:1000; 1:2000 dhe 1:5000, për zonat e Tiranës, Durrësit, Shkodrës etj.. Pas 
kapitullimit të Italisë, Qazimi nuk është më në funksione ushtarake.   

Gjithsesi, duke e ruajtur profilin e tij, që prej mbarimit të luftës më 
1945 e deri kur doli në pension në vitin 1973, ai u angazhua në sektorët 
civilë të jetës. Në Ministrinë e Bujqësisë, deri në vitin 1956, u mor veçanë-
risht me problemet e reformës agrare dhe me ato të ujrave e të bonifiki-
meve. Më tutje, punoi në drejtorinë e rilevimeve topografike bujqësore.  

Falë nivelit të tij shkencor e profesional, gjatë kësaj periudhe, ai u 
angazhua edhe në drejtim të përgatitjes së teknikëve topografë të udhë-
hequr nga Alajdin Frashëri dhe vetë ai. Përmes kurseve të posaçme, pranë 
shkollës për gjeometra në Durrës dhe Teknikumit të Ndërtimit në Tiranë, 
veçse si mësues i jashtëm, ka dhënë kontribut të shquar edhe në hartimin e 
teksteve mësimore, prej të cilëve mund të përmendet veçanërisht libri 
“Gjeodezia”, 1971, me tre vëllime dhe rreth 600 faqe, botim i Shtëpisë së 
Propagandës Bujqësore, që konsiderohet ndër më të plotit e të mirëfilltët në 
planin teorik e praktik. Po kështu, për këtë nivel arsimor, është i rëndë-
sishëm edhe teksti “Njohuri teknike mbi modifikimin dhe sistemimin e tokave”, 
1972, me dy vëllime dhe rreth 300 faqe. 

Vdiq, më 14 Mars të vitit 2003, në moshën 91 vjeçare, i nderuar nga 
shoqëria dhe familja e tij. 
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EMIN HASAN BAKALLI 
 

- Universiteti i Midweidenit, Gjermani -  
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Emini lindi në Tiranë më 11 shtator 1912 në një familje autoktone, sa 

të njohur aq edhe të kulturuar. I ati i tij, Hasani, i arsimuar në Stamboll të 
Turqisë, kishte detyrën e klerikut mysliman dhe atë të kadiut. Pas mbarimit 
të fillores, Emini, që me atë trup muskulor dallohej edhe si sportist; gjatë 
viteve 1926-1933, kreu shkollën e mesme të njohur me emrin e Harry Fultzit. 
Megjithë dëshirën e tij dhe të vetë familjes, mundësitë ekonomike nuk 
lejuan vazhdimin e menjëhershëm të studimeve të larta.  

Në përshtatje me arsimin e mesëm të kryer prej tij, gjatë periudhës 
1934-1939 punoi në Ministrinë e Punëve Botore (me emërtimet më të reja, 
ajo njihet Ministria e Ndërtimit). Detyrat e ngarkuara për drejtimin e puni-
meve në ndërtimin e godinave, rrugëve, urave etj., i përballoi me mjaft suk-
ses. Kjo ishte edhe arsyeja që, në vitin 1936, tamam atëherë kur mendohesh 
për urbanistikën e Tiranës, ai u emërua kryetar i grupit të punëve botore për 
qendrën e ardhme të qytetit. Me të ardhurat financiare që krijoi dhe falë 
përvojës së fituar në këtë fushë, në vitin 1938, Emini nisi studimet e larta në 
Fakultetin e Inxhinierisë të Universitetit të Midweidenit të Gjermanisë. 
Duke ndjekur sistemin që sot njihet me përcaktimin “parte times”, i përfun-
doi ato në vitin 1943, me diplomën “inxhinier hidroelektromekanik“.   

Si një intelektual e specialist i formuar dhe njohës i mirë i gjuhëve 
gjermane, angleze, frënge dhe italiane, punoi po në Ministrinë e Punëve 
Botore, madje edhe pas mbarimit të luftës, deri më 1946. Më tutje, në për-
shtatje me diplomimin e tij, mbajti barrën e rëndë të drejtimit të të gjitha 
punimeve në Frigoriferin e Durrësit dhe në të gjitha fabrikat e vajit të 
Republikës që vareshin nga Ministria e Industrisë.   

Por, si shumica e intelektualëve të kohës, edhe për Eminin, sistemi 
komunist kishte qëndrimet e veta. Si i burgosur politik, me akuzën “anëtar i 
grupit tekniko-intelektual të shkollës teknike të H. Fultzit”, ai kaloi plot 14 
vjet (1946-1960). U lirua atëherë kur lufta e klasave gjallërohej gjithnjë e më 
shumë; e, për këtë, ai, asnjëherë nuk u trajtua më në nivelin e kuadrit të 
lartë. Deri në vitin 1972, kur doli në pension, ishte në Byronë Teknike të 
Ndërmarjes së konsumit të gjerë dhe në Administratën e shkollave. Gjith-
një me ndershmëri dhe pa dyshim me profesionalizëm, duke ruajtur përhe-
rë karakterin dhe të gjitha vlerat e tiranasit, e njëherësh edhe të kulturës 
gjermane, punoi më tepër me detyrën e përkthyesit. Për të gjitha këto, ai 
mbeti përherë i nderuar deri kur vdiq më 1 mars 1997, duke lënë pas vetes 
dy djem, Halitin dhe Agimin, avokat. 
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QEMORAN FUAT TOPTANI 
 

- Universiteti i Romës, Itali -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
E bija e Fuatit, dy herë kryetar i Bashkisë së Tiranës, pjesëmarrës në 

Kongresin e Triestes (1913) dhe senator (1915), kjo pinjolle e njohur me 
emrin Lona dhe pjesë e asaj familje autoktone, lindi në Tiranë më 9-12-1912, 
ku bëri edhe shkollën fillore. Arsimin e mesëm e kreu në Vjenë, ku banonte 
me familjen e saj; ndërsa arsimin e lartë në Romë. Në Tiranë, e kthyer me-
njëherë pas mbarimit të studimeve, punoi me detyrën e mjekes, duke u an-
gazhuar njëherësh edhe në ndihmë të njerëzve të plagosur, me që ajo kohë 
përkonte me vitet e fundit të Luftës së dytë Botërore. 

Pas çlirimit të vendit, Lona ishte mjeke e përgjithshme në Spitalin 
Civil të qytetit, ku shumë shpejt u dallua për vlerat dhe punën e saj. Për 
aftësitë e treguara, ra në sy të emrave të shquar të kirurgjisë së atëhershme, 
profesorit italian Loci dhe mjekut të shquar shqiptar Frederik Shiroka. Edhe 
pse vetëm asistente, të gjitha operacionet që ju besuan asaj, ajo i kreu me 
sukses dhe për këtë fitoi besimin e plotë të personelit dhe të pacientëve. Pas 
vitit 1950, kur nevojat për mjekë ishin të mëdha, me detyrën e kirurges së 
parë, atë e transferojnë në Spitalin e Peshkopisë. Lonën, historia e përcaktoi 
kështu si themeluesen e kirurgjisë për atë qytet dhe më gjërë për të gjithë 
zonën e Dibrës, ku përfshihej edhe Mati e Kukësi. Atje punoi, madje në 
kushte tepër të vështira, deri pa aparaturën e nevojshme dhe nganjëherë pa 
ndriçimin elektrik. Gjithnjë e suksesshme në kryerjen e operimeve të nive-
leve të ndryshme, kishte edhe një detyrë tjetër, që po ashtu e përballoi me 
mjaft rezultat. Lona përgatiti edhe kirurgët e rinj dibranë që do t’a zevendë-
sonin atë. Pas  dhjetë vjetësh, ajo u kthye përsëri në Tiranë, por këtë herë në 
Spitalin Gjinekologjik.  

Në krah të emrave të dëgjuar si Glozheni, Kosturi, Gjylbegu etj., 
edhe këtu, ajo përsëriti aftësitë dhe talentin e saj të kirurgut. Jo vetëm si një 
mjeshtre e bisturisë, por edhe si një edukatore dhe qytetare e kulturuar, 
Lona punoi shumë gjatë edhe në këtë institucion të rëndësishëm të shënde-
tësisë. Kjo tiranase e shquar, dhe njëra nga gratë më intelektuale të kohës, 
mund të jetë mjekja e parë shqiptare femër dhe, në mos qoftë tamam kësh-
tu, me siguri është kirurgia e parë. Për këtë, ajo jep një tjetër “rekord”, ashtu 
siç ka dhënë rekorde të tjera edhe familja e saj Toptani dhe vetë tiranasit.  

Lona u nda nga jeta në moshën 69 vjeç, më 23-5-1981. Për vlerat e 
gjithanëshme që kishte ajo, kolegët dhe pacientët e vet e mbajnë mend dhe e 
kujtojnë edhe sot. Në përkujtim të saj, për të, mund dhe duheshin gjetur 
forma edhe më të dukshme e krejtësisht të merituara. 
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ADEM MEHMET KARAPICI 
                            

- Instituti i Lartë i Edukimit Fizik - 
- Romë, Itali - 

 
Ademi lindi në Tiranë më 1912 në një familje vendase, mjaft të her-

shme dhe që shënon fillimin  e shekullit të 18-të. I ati i tij, klerik, merrej edhe 
me tregti. Shkollimet e para i kreu po në Tiranë (1918-1822), ndërsa atë të 
mesëm në Korçë (1922-1930). Si pasionant i sportit dhe veçanërisht i 
futbollit, zgjodhi edhe studimet e tij të larta, të cilat, në përbërje  të grupit të 
dytë prej gjashtë vetësh të dërguar nga shteti, i kreu në Institutin e Lartë të 
Edukimit Fizik të Romës, ku diplomohet “mësues i edukimit fizik”. Ademi nji-
het si një nga futbollistët simbol të klubit të Tiranës. Sipas emërtimit të atë-
hershëm të detyrave ishte një centëralf (mesfushor) i shkëlqyer, ku dallohej 
për lojën mbrojtëse dhe të sulmit. Duke nisur nga kampionati i parë (1930), 
fitoi gjithsej gjashtë tituj. Veshi edhe fanellen e skuadrës përfaqësuese të 
futbollit, madje që në takimin e parë (megjithëse jozyrtar), ndeshje, që, nën 
drejtimin e themeluesit të saj Samu Singer, u zhvillua më 1936.  

Profesionin e mësuesit, të cilin e ushtroi dhe e dashuroi gjatë gjithë 
jetës, e kreu me ndershmëri dhe profesionalizëm në gjimnazet e Korçës e të 
Tiranës apo edhe në shkolla të tjera, duke qenë përherë buzagaz e optimist; 
por, njëherësh serioz dhe kërkues. Këto veçori i ruajti edhe si trajner i fut-
bollit në KF “Tirana” (1947-1950), “Spartak” i Tiranës, në Durrës, Lushnje, 
Sarandë etj., përveç edhe në disa ekipe të rinjsh, duke lënë në të gjitha rastet 
mbresa të pashlyeshme te futbollistët dhe te të gjithë dashamirësit e sportit. 
Me këtë detyrë, suksesin më të lartë e ka arritur në vitin 1946, kur, si ndih-
mës i trajnerit, Broçiç, përfaqësuesja jonë fitoi titullin kampion i Ballkanit. 
Më pas, ai kishte detyrën e trajnerit të parë të kombëtares, e cila në vitet 
1947-1948, zhvilloi vërtetë pak ndeshje por me rezultate të pranueshme. Për 
t'u përmendur janë takimet ndaj Rumanisë dhe Hungarisë e, sidomos ajo 
ndaj Jugosllavisë, e zhvilluar në Beograd më 1948, të zhvilluara në kuadrin 
e kampionatit ballkanik e të Europës juglindore. 

Me një aktivitet shumëplanësh, në vitet 1940-1944 dhe në vitet e 
para të pasluftës, ai aktivizohet edhe në hendboll, tenis, volejboll dhe bas-
ketboll. Për një vit, në atletikë, ka qenë kampion në vrapimin 100 m. I paji-
sur me dëshminë përkatëse, ishte i pari gjyqtar ndërkombëtar shqiptar i Fe-
deratës Botërore të Basketbollit. Po kështu, Ademi është i njohur edhe për 
drejtimin e manifestimeve fizkulturore-sportive deri të përmasave kombë-
tare. Më 1945, si ndër aktivistët kryesorë të FSSh, kishte detyrën e nënkrye-
tarit të këtij institucioni. Vdiq më 1 janar 1973. 

Ishte dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit të parë. 
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HASAN XHEMAL ALIMEHMETI 
 

- Universiteti i Peruxhias, Itali - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Hasan Alimehmeti lindi më 5 janar të vitit 1913 në Tiranë, ku, pas 

shkollës fillore, po me rezultate shumë të mira, mbaroi edhe atë të mesme, 
Gjimnazin e Shtetit, siç quhej atëherë. Falë aftësive që kishte, ai pat luajtur 
edhe futboll me KF “Tirana”, skuadrën e qytetit të tij. I ati, Xhemali, njeriu 
arsimdashës e atdhetar, i dekoruar më vonë me medaljen “Për veprimtari 
patriotike”, e kishte financiarisht të pamundur shkollimin e mëtejshëm të të 
birit. Kjo ishte arsyeja që e detyroi Hasanin të futet në marrëdhënie pune. 
Pas një angazhimi të përkohshëm në Ministrinë e Arsimit, ai fitoi njërën nga 
bursat e shtetit, të akorduara për Agronomi nga Ministria e Ekonomisë.  

Vitin e parë e kreu në Peruxhia, ndërsa ato të fundit, deri në për-
fundimin e plotë të studimeve më 1943, në Fakultetin e Agronomisë të Uni-
versitetit të Torinos. I dëshiruar për të dhënë kontributet në zhvillimin e 
bujqësisë së prapambetur shqiptare dhe njëherësh i detyruar ndaj lidhjeve 
kontraktuale me shtetin, kthehet në Atdhe. Nga mungesa e vendeve të pu-
nës, dërgohet në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare të Maqedonisë, ku 
shërbeu gjatë viteve 1943-1944 (administrata shtetërore e asaj kohe bënte 
emërime edhe në ato zona). Aktiviteti profesional i pakët dhe i kufizuar, 
konsistonte vetëm në disa veprime zyre dhe në shpërndarjen e farërave e të 
plehrave kimike; por, ajo që, Hasani përfitoi e nuk e harroi kurrë ishte rritja 
e ndjesisë patriotike për ato fusha pjellore të prodhimeve bujqësore dhe për 
ato male me pasuri nëntokësore, të ndara padrejtësisht nga vendi amë. Kur 
u kthye në Tiranë e emëruan në Ministrinë e Bujqësisë.  

Pas çlirimit të vendit punoi në Peshkopi, Berat, Ballsh, në fermën e 
Xhafzotaj, Krujë dhe më në fund, për të mbyllur karrierën e tij, përsëri në 
Ministrinë e Bujqësisë. Por, edhe këtu, Hasani nuk iu nda terrenit. Për na-
tyrën e punës, bashkë me kolegët e vet, çdo muaj, ka prekur të gjitha rrethet. 
Gjithnjë, Hasani shërbeu me tiparet e tiranasit, me ndërgjegje të pastër dhe 
me profesionalizëm, e, për të gjitha këto, ai mbeti përherë i nderuar. Në 
shënimet që ka lënë, ndër të tjera, thotë: “Kemi ndeshur në vështirësi për të 
gjitha problemet në zbatimin e agroteknikës së përparuar, meqenëse fshatarësia jonë, 
në atë kohë, zhvillonte bujqësi pothuajse primitive, ...., por, megjithatë, jemi 
munduar t’i kapërcejmë ato me durim dhe me punë të palodhur”.     

Ky specialist, që ishte dekoruar me “Urdhërin e Punës” të klasit të 
tretë, dhe ky prind i mirë përherë i nderuar, vdiq më 12-12-2007, dy muaj 
para pavarësisë së Kosovës që e deshi aq shumë.  
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MARGARIT ANDON KONA 
  

- Universiteti i Bukureshtit, Rumani - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Margariti lindi në Tiranë më 7 janar 1913. I ati i tij, Andoni ose usta 

Doni përmendet në kodikun e Kishës së Shën Prokopit (1918-1922). Atje 
vlerësohet si një njeri i thjeshtë, punëtor, i drejtë dhe i nderurar nga të dy 
komunitetet fetare, ortodoks dhe mysliman. Së bashku me djalin më të 
madh të tij, ai punonte kallajxhi në dyqanin e tyre të ndodhur në pazarin e 
vjetër të Tiranës, aty ku edhe kishin shtëpinë e vet. Këtu u rrit edhe Mar-
gariti, por, për të marrë një formim tjetër dhe jo profesionin e tyre. 

Pas arsimit fillestar në Tiranë, bashkë me fëmijë të tjerë të familjeve 
arumune tiranase, shkollën e mesme e bëri në Bukuresht, ku, madje filloi 
edhe arsimin e lartë, por që nuk arriti t’a përfundojë. Për shkaqe ekonomi-
ke e ndërpreu atë pas dy vjetëve të para, por, gjithsesi, ajo periudhë ishte 
vendimtare dhe kishte përcaktuar profesionin e tij të ardhëshëm. I pëlqente 
veçanërisht agrikultura. Me dashurinë për natyrën, tokën, bujqit dhe fsha-
tin, ai do të punonte gjithë jetën dhe mbi këtë bazë edhe në mjaft rrethe të 
vendit. Në Fidanishten e Laprakës ishte prej vitit 1933; më pas në Durrës 
(1933-1939), në zyrën Bujqësore të Kavajës (1939-1941) dhe më pas në Korçë, 
ku u njoh dhe u martua me shoqen e tij të jetës, Paulinën nga familja e 
njohur Lako. Gjithnjë i bindur dhe i formuar me ndjenjat patriotike, atë e 
arrestojnë për protestat e atëhershme kundër vizitës në Tiranë të mbretit të 
Italisë, Viktor Emanueli III.  

Po me këtë përkushtim, ai punoi edhe pas çlirimit të vendit. Në 
korrik-tetor të vitit 1945, me një angazhim të shkurtër, Margariti drejtoi 
kursin bujqësor me ushtarakët e brigadës së 9-të. Periudhën më të gjatë të 
karrierës së tij e pat në NBSh “18 gushti” të Gramshit. Me punën e madhe 
që bëri për tarracat, sistemin vaditës, mbjelljen e hardhive e të kulturave të 
tjera bujqësore si dhe me kulturën dhe qytetarinë në komunikimin me njer-
zit në këtë qytet të vogël, u bë i njohur nga të gjithë. Ai punoi atje deri më 
1966; prej nga kthehet përfundimisht në Tiranë, për të dhënë një kontribut 
tjetër e krejt të veçantë. Në koloninë e edukimit të fëmijëve, gjithnjë në 
profesionin e tij të agronomit, shfaqi edhe aftësitë pedagogjike. Atje punoi 
deri sa doli në pension. 

Me jetën e tij modeste, jetoi gjithnjë i nderuar dhe i respektuar, deri 
kur ndërroi jetë më 8-1-1980; ndërsa me formimin që kishte vetë, rriti dhe 
edukoi edhe Tamin, djalin e tij.   
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HAKI HALIL KARAPICI 
 

- Universiteti i Bolonjës, Itali - 
- Fakulteti i Drejtësisë - 

 
Nga familja Karapici, Muharremi, gjyshi i Hakiut, njihet si patriot 

dhe nxënës i Kristoforidhit; ndërsa Halili, i ati i Hakiut, ishte burgosur dhe 
internuar për çështjen kombëtare. Hakiu ka lindur në Tiranë më 20-1-1913, 
ku mori edhe mësimet e para. Gjimnazin e qytetit, ku u dallua në mësime e 
në aktivitetet kulturore, ai e përfundoi më 1932, krahas shokëve të tij e të 
mirënjohur, madje pjesë e këtij libri, si Sh. Ndroqi, J. Dashi, F. Llagami etj., e 
që, më vonë do të përbënin një plejadë të shquar intelektualësh tiranas.  

Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Bolonjës, ku studionin 
edhe shqiptarë të tjerë, e mbylli me sukses në vitin 1937. Një vit më vonë, ai 
kreu edhe shkollën ushtarake të plotësimit. 

Karrierën profesionale e filloi menjëherë sapo kthehet në Atdhe. 
Duke fituar në konkursin e shpallur nga Ministria e Punëve të Brendshme, 
ai emërohet “Atashe” në Prefekturën e Tiranës, detyrë të cilën e kreu me 
mjaft profesionalizëm. Falë qytetarisë së tij, emri i Hakiut bëhej gjithnjë e më 
i njohur dhe më i respektuar. Me bindjet patriotike, pasi kishte marrë pjesë 
në demonstratat e 5 dhe 6 prillit 1939, kërkoi largimin nga prefektura. Kjo 
kërkesë ju plotësua një vit më vonë kur u emërua sekretar i parë në Prefek-
turën e Dibrës, detyrë të cilën e refuzoi për arsye shëndetësore. Pas kësaj, në 
fillim të vitit 1942, Hakiu nis aktivitetin privat, kur ai hapi zyrën e vet 
avokatore. Gjatë viteve 1943-1944, ishte edhe sekretar i SK “Tirana”, ku, 
duke dhënë kontribut të ndjeshëm, hartoi njëherësh edhe Statutin e këtij 
klubi me mjaft emër në historinë e sportit shqiptar. 

Si për mjaft intelektualë, edhe për Hakiun, problemet erdhën pas 
vendosjes së diktaturës komuniste. Për te, filluan kur në mars të vitit 1945, 
ai ishte avokat mbrojtës në gjyqin famëkeq kundër deputetëve dhe vazh-
duan më tutje, kur, po me detyrën e avokatit, ai ishte i pranishëm edhe në 
gjyqe të tjera politike për civilë dhe ushtarakë. Edhe pse anëtar i Komitetit 
Ekzekutiv për qytetin e Tiranës dhe më parë edhe i komisionit të zgjedhjeve 
të 2 dhjetorit 1945, e arrestuan më 15 maj të vitit 1947, kohë që shënon 
fundin e karrierës së tij profesionale. Me vendimin nr. 212, datë 30-3-1948,  
dënohet me pushkatim “si anmik i popullit, për krime kundër shtetit dhe për 
pjesëmarrje në organizatën klandestine të deputetëve tradhëtarë”. Fatmirësisht i 
falet jeta, me dekretin e datës 27-4-1949 të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 
Lirohet nga burgu pas 15 vjetësh, më 28-12-1962. 

Por, 43 vjet diskriminim, deri më 19 prill 1990, kur ai vdiq, e lodhën 
ate, për të shpëtuar nga ajo jetë e imponuar prej atij rregjimi. 
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HAMID MUHARREM SHEHI 
                            

- Universiteti i Torinos, Itali -  
- Fakulteti i Shkencave Biologjike - 

 
Lindi në Tiranë, më 14-9-1913 nga një familje e hershme autoktone. 

Pas shkollimit fillor, krahas shokëve të tij si Sh. Ndroqi, S. Lleshi, H. Ali-
mehmeti, A. Shehri etj., personalitete të njohura e për të cilët shkruhet në 
këtë libër, ai përfundoi po me rezultate të mira edhe Gjimnazin e qytetit. Më 
pas, për 13 muaj rresht, kryen një kurs të plotë ushtarak, ku ai merr gradën 
nëntoger. 

Me një bursë të pjesshme të shtetit dhe me ndihmën e të vëllait, 
Ramazanit, zyrtar i lartë në kryeministri, në vitin 1936, regjistrohet në Uni-
versitetin e Torinos. Si shumica e të rinjve të asaj kohe, edhe Hamidi u 
angazhua në aktivitetet antifashiste, çka ndikoi në vazhdimin e studimeve. 
Më 1939, tre vjet pas fillimit të tyre, atë e arrestojnë dhe e internojnë në 
ishullin Ventotene, ku, veç të tjerëve, kishte edhe shqiptarë. Kur e liruan pas 
dy vjetëve, ai nuk mundi të diplomohej më; universiteti ishte mbyllur për 
shkak të luftës botërore. 

Në Tiranë, gjatë gjithë luftës, kur më 1944, nga mortajat gjermane iu 
vra edhe i ati; bashkë me vëllain tjetër, Ganiun, ai ishte në krah të na-
cionalistëve që luftonin për një Shqipëri etnike. Pas mbarimit të saj, edhe 
Hamidi dhe familja e tij vuajti pasojat e diktaturës, duke filluar që nga ato 
ekonomike me shpronësimet masive e deri te ato politike. Fillimisht mbeti i 
ngujuar në shtëpi; ndërsa më tutje, nga viti 1949 deri më 1955, ishte punëtor 
i thjeshtë. Deri në fund të jetës, kur vdiq më 1972 nga një sëmundje e rëndë, 
në bazë të formimit universitar pothuajse të plotë që kishte marrë, iu dha 
mundësia për të punuar si agronom i mesëm në një ndërmarrje bujqësore, 
detyrë që e kreu me nder dhe përkushtim.  

Me gjithë gjendjen e vështirë ekonomike, ai u kujdes për edukimin 
dhe shkollimin e fëmijëve të tij. Prej tyre, Dashamiri, politikan i njohur në 
vitet e demokracisë, ka kryer fakultetin e ekonomisë; ndërsa e motra, Mira, 
ka studiuar për Biokimi.      
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FIQRI MYSLIM LLAGAMI 
                            

- Shkolla Kombëtare e Gazetarisë -  
- Paris, Francë - 

 
Fiqri Llagami, ai djalë tiranas dhe me mjaft temperament, lindi më 

12-11-1913. Gjithë formimin parauniversitar, prej arsimit fillor e plotor në 
Shkollën e Mati Logorecit e deri në Gjimnazin e qytetit, e kreu në vitin 1935, 
në Tiranë. Prirjet e tij, përmes aktiviteteve të ndryshme u shfaqën shpejt, 
madje, që në bankat e shkollës. Në vitin 1933, kur kryente arsimin e mesëm, 
botoi librin “Njerëzit e mëdhej”, punim i cili, duke kaluar nivelin e një gjim-
nazisti, tregonte bindshëm kulturën dhe përgatitjen e tij. Ndërkohë, ai ishte 
mjaft aktiv edhe në ngritjen e bibliotekës së Gjimnazit. I angazhuar gjithnjë 
në aktivitetet jashtëshkollore, Fiqiriu punoi si gazetar, duke qenë njëherësh i 
lidhur edhe me aktivitetet sportive e sidomos të tenisit, ku ishte zgjedhur 
edhe nënkryetar i klubit të Tiranës. 

Prindërit e tij, Myslim Llagami (protagonist i këtij libri), një avokat 
shumë i njohur, dhe e ëma, Zyhraja, e nisën në Francë për studime të larta. 
Rregjistrohet në Shkollën e Lartë të Gazetarisë, të cilën e mbaroi në vitin 
1941, duke ndjekur njëherësh edhe fakultetin e drejtësisë. Me bindjet e tij 
nacionaliste e antikomuniste dhe gjithnjë me pasionin për profesionin e 
zgjedhur prej tij, edhe nga Franca, shkruante për gazetat shqiptare “Drita”, 
“Bashkimi i kombit” , “Java” dhe “Tomori”. Kur u kthye në Shqipëri, duke 
mbajtur të njëjtat bindje, botoi gazetën “Shqipnija”, megjithëse jo jetëgjatë, 
por vetëm me 13 numra. 

Por, pikëpamjet politike të Fiqiriut natyrisht nuk mund të kalonin 
pa pasoja. Menjëherë pas mbarimit të luftës, atë e arrestuan dhe e dënuan 
me gjyqet speciale të vitit 1945. Vitet e burgut, ku qëndroi deri më 1955, i 
kaloi kryesisht me përkthime nga gjuha frënge. Megjithatë, edhe pas burgi-
mit, ky intelektual i mirënjohur, gjatë gjithë jetës së tij, mbeti i persekutuar 
nga regjimi i kohës. Për pesë vjet rrjesht qëndroi i internuar në fshatrat e 
Lushnjës; prej nga, duke punuar në Tiranë si punëtor krahu, si korrektor 
letrar, apo duke dhënë mësime private në frëngjisht, italisht e latinisht, por 
edhe i papunë, atij i vjen edhe një arrestim tjetër. Në vitin 1975, në periu-
dhën e luftës kundër liberalizmit, nenet famëkeq për agjitacion dhe propa-
gandë të ligjeve të kohës, i japin atij edhe tetë vjet burgim.  

Por, Fiqiriu nuk doli më prej andej, ai vdiq atje, më 18-12-1978, në 
spitalin e burgut dhe pa i dhënë mundësi familjes për të marrë trupin e tij. 
Sigurisht, edhe fëmijët e vet, tre djem dhe një vajzë patën pasojat e tyre. 
Vetëm njëri prej djemve të tij mundi të mbarojë Fakultetin e Drejtësisë dhe 
kjo ndodhi pas vitit 1990.   
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PETRIT REFIK TOPTANI 
                            

- Universiteti Teknik i Berlinit, Gjermani - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
I lindur më 1913, ishte djali i dytë i Refik Toptanit, dy vjet pas të 

vëllait të tij më të madh, Iliazit. Arsimimin parauniversitar e mbaroi më 
1931. E nisi atë në Tiranë, tamam në shtëpinë e familjes së vet që i jati e 
kishte përshtatur për shkollë, dhe e vazhdoi më tutje në një kolegj të Vjenës. 
Në Universitetin Teknik të Berlinit, ku filloi studimet për inxhinierinë e 
mekanikës bujqësore, Petriti qëndroi vetëm për dy vjet e gjysmë. Situatat 
politike të paraluftës, të krijuara në atë kohë në Gjermani, e detyruan atë të 
kthehet përfundimisht në Shqipëri.  

Me këtë formim edhe pse jo të plotë, ai merret me ekonominë e fa-
miljes në pronat e saj. Pas vitit 1945, kur mbaroi lufta e dytë botërore dhe 
kur në vitin 1946 gjithçka u shpronësua u shtetëzua, edhe Petriti u punësua 
në ekonominë shtetërore.  

Megjithatë, sikurse mjaft intelektualë të tjerë, as Petriti nuk mund t’i 
shmangesh luftës së klasave, por ju nënshtrua asaj, prej së cilës pati edhe 
rrjedhime të rënda. Me gjithë nivelin e konsiderueshëm të formimit të tij 
arsimor dhe njohjen e disa gjuhëve të huaja, e sidomos për atë kohë; deri në 
vitin 1959, ai ishte veçse një punëtor i zakonshëm i krahut. Më vonë, në 
situata politike më të favorshme, ai mundi të punojë si specialist në indus-
trinë mekanike.  

Ndërroi jetë në Tiranë, në vitin 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 138 - 

 

 

 

 

SIRI RIZA JASA 
                            

- Universiteti i Pragës, Çekosllovaki -  
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Ishte më i madhi ndër djemtë dhe vajzat e Riza Jasës, atij burri 

patriot të burgosur në kohë të Turqisë dhe të prirur për kulturë. Edhe vetë 
ai ishte shkolluar duke mësuar për ndërlidhje dhe si i tillë ishte ndër tele-
grafistët e parë në Shqipëri. Me këtë frymë, edukoi dhe formoi të gjashtë 
fëmijët e tij, prej të cilëve, veç Siriut, më vonë dolën edhe intelektualët e tjerë 
dhe po me emër: Naimi, Skënderi, Esati etj..  

Siriu lindi në vitin 1913. Pas mbarimit të arsimit fillor në vitin 1932; 
më tutje, përfundoi Shkollën e mesme Teknike në Tiranë dhe për dy vjet të 
tjera bëri edhe disa plotësime suplementare në Zagreb. Për shkak të pamun-
dësive ekonomike të familjes, përkrahja e një biznesmeni kosovar, mik i të 
jatit dhe rekomandimet e arkitekt Anton Lufit përcaktuan vendin e studi-
meve të larta. Ai ishte Universiteti i Pragës, qytet në të cilin Siriun e gjen 
edhe pushtimi i Çekosllovakisë nga Gjermania. Me të mbaruar këto stu-
dime dhe i pajisur me diplomën “inxhinier elektroteknik”, kthehet në Shqipëri 
në vitin 1942. Në Tiranë, u punësua në Shoqërinë e njohur Aksionere SITA 
të furnizimit të qytetit me energji elektrike. Në vitin 1945, kur ajo Shoqëri u 
shtetëzua dhe u riorganizua, Siriu emërohet drejtor i centralit elektrik të saj.  

Gjithë jetën, ai punoi me angazhimet në elektroenergjetikë dhe du-
ke qenë njëherësh ndër përfaqësuesit kryesorë të palës shqiptare në lidhjet 
kontraktuale e veçanërisht me palën çekosllovake. Misioni i parë i tij shë-
nohet në vitin 1946, kur shkon atje për të blerë motogjeneratorë të rij dhe më 
pas, në vitet 1951 dhe 1952 për montimin e centralit elektrik të industrisë së 
naftës, në Kuçovë. Me karakterin e ndershëm dhe përkushtimin e tij, ai 
punoi edhe në kushtet jo të favorshme shëndetësore, kur për një kohë të 
gjatë vuajti nga veshkat.  

Edhe pse në vazhdim drejtor i përgjithshëm i sistemit elektrik dhe 
më vonë punonjës në Komisionin e Planit të Shtetit e në Ministrinë e 
Industrisë, Siriu angazhohet edhe në përgatitjen e kuadrit të ri. Për një kohë, 
ka dhënë mësim edhe në arsimin e mesëm profesional.  

Ka një përputhje në jetën e Siriut. Ai vdiq në Pragë, ku kishte shku-
ar me detyrë, në atë qytet ku ishte formuar inxhinier 15 vjet më parë dhe me 
të cilin kishte pasë marrëdhënie të vazhdueshme të punës. Kjo ngjarje ndo-
dhi më 7 nëntor të vitit 1957, kur ai ishte në moshë të re dhe vetëm 44 vjeç.  
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DHIMITER HARALLAMB BEDULI 
                            

- Universiteti i Jashit, Besarabi -  
- Fakulteti i Teologjisisë - 

 
I përfshirë krejtësisht në jetën dhe mentalitetin tiranas dhe duke 

banuar në qendër të qytetit e mes autoktonëve, pak vetë e dinin, kur të tjerët 
e mësuan shumë më vonë se, ai nuk ishte vendas. Dhimitri kishte lindur më 
10-7-1914 në fshatin Skore të Jugut, prej nga në Tiranë erdhi kur ishte fëmijë. 
Arsimin e mesëm e mbaroi në Gjimnazin e Athinës.  

Krahas studimeve të larta në Universitetin e Jashit, madje me re-
zultate të shkëlqyera, ai kreu edhe një kualifikim për muzikën bizantine. Me 
këtë përgatitje, si teolog plotësisht i formuar, ai do të jepte kontribut të 
shquar në disa drejtime. Në Seminarin Kombëtar Orthodoks “Apostull 
Pavli” në Tiranë, detyrën e pedagogut për disa lëndë të kulturës fetare dhe 
shumë shpejt edhe atë të drejtorit, e vazhdoi prej vitit 1935 e deri më 1945, 
kur ky institucion u mbyll nga regjimi i sapovendosur. Më tutje, për dy vjet, 
ai ishte sekretar në kryeepiskopatë e pastaj mësues në gjimnazet e Tiranës e 
të Durrësit. Rrethanat e sollën që, falë nivelit të tij, ai t’a kishte të lehtë 
ndërrimin e drejtimit. Prej vitit 1947 e deri më 1979, kur doli në pension, për 
më shumë se 30 vjet, punoi si ekonomist në ndërmarrjet e industrisë me-
kanike, detyrë në të cilën, duke e përballuar me mjaft sukses, bëri edhe po 
aq emër. 

Megjithatë, edhe se jo i angazhuar drejtpërdrejt, deri në vitin 1967, 
kur u mbyllën institucionet fetare, ai nuk iu nda problemeve teologjike. Për 
temat përkatëse ishte bashkëpunëtor i jashtëm në Institutin e Shkencave e 
më vonë edhe në ato të Historisë e të Kulturës Popullore. Ishte delegat i 
Tiranës në Kongresin e tretë të KOASh më 1950 dhe anëtar i Këshillit 
kishtar të Komunitetit orthodoks të Tiranës gjatë viteve 1948-1967. Po 
kështu, në cilësinë e anëtarit të një komisioni të posaçëm, gjatë viteve 1958-
1965, ai u angazhua me shqyrtimin dhe korrigjimin e “Librit të shërbesave 
të shenjta” dhe atij të “Oktoikut”.  

Ndër kontributet më të shquara të tij është fusha e botimeve dhe e 
përkthimeve. Që kur punonte në Seminarin Orthodoks, jashtë angazhimeve 
të këtij institucioni, Dhimitri drejtoi dy revista të Kishës: “Predikimi”, gjatë 
viteve 1936-1939 dhe vazhdimin e saj “Jeta kristiane”, 1939-1945. Në këto 
organe, veç artikujve problemorë, studimorë apo historikë, ka trajtuar edhe 
probleme të tjera themelore. Si autor apo bashkautor, ai ka shkruar shumë 
libra fetarë dhe historikë; në periodikë të ndryshëm, ka botuar qindra faqe 
artikuj tematikë origjinalë dhe ka kryer oponenca të shumta. Nga përkthi-
met prej literaturës më të nevojshme, ku shquhen sidomos ato liturgjike, 
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mund të veçohet “Mesha e parashenjtëruarve”, e miratuar në vitin 1941 nga 
Sinodi i KOASh. Veç punimeve të botuara, Dhimitri ka lënë në dorëshkrim 
edhe mjaft punime të tjera origjinale, si dhe përkthime të shumta. Në vitin 
1936, me kolegun e tij, J. Papailia, kishin ngritur bibliotekën “Predikimi”, ku 
ishin botuar një seri librash fetarë. Ky bilanc i pasur e i larmishëm, dhe që 
ndoshta në Shqipëri nuk përsëritet prej dikujt tjetër, ka një shtrirje shumë të 
gjatë kohore, ai nis prej vitit 1936 dhe përfundon në atë 1998. 

Si njohës i muzikës bizantine dhe ndër specialistët e pakët të saj; 
deri në vitin 1967, që shënon mbylljen e aktiviteteve fetare, jo vetëm se ka 
dhënë mësime në Seminarin Orthodoks, kur punonte atje, por kishte orga-
nizuar edhe kore gjithnjë të suksesshme: në Pogradec, ku shkonte çdo verë; 
në Kishën Katedrale të Ungjillizimit në Tiranë dhe në Kishën Katedrale të 
Durrësit. Kjo përgatitje i shërbeu atij edhe në aktivizimin si këngëtar dhe 
dirigjent kori në Shtëpinë e Kulturës në Tiranë dhe në grupet artistike të 
uzinës ku punonte (1945-1960), për çka u vlerësua edhe me mjaft çmime. Po 
kështu, ai ishte i gatshëm për të ndihmuar çdo të interesuar për problemet e 
lidhura me këtë muzikë. 

Në vitet 1990 e më tutje, pavarësisht nga mosha e madhe dhe nga 
problemet shëndetësore, atij ju duk se rilindi kur ndjeu kënaqësinë e rihap-
jes e të ringjalljes së Kishës Orthodokse. I aktivizuar në profesionet bazë të 
tij, teolog dhe specialist i muzikës bizantine, u angazhua si pedagog në 
Akademinë Teologjike të Durrësit dhe protopsalt e predikator në Kishën e 
Tiranës. Duke qenë kryetar i bordit drejtues të gazetës “Ngjallja” të KOASh, 
ishte edhe autor i mjaft artikujve të shkruar në të. Këtë kënaqësi, ky teolog i 
shquar ortodoks, e ndjeu deri kur ndërroi jetë  më 16 janar të vitit 1996. 

Ndër forumet e ndryshme, ai ishte zgjedhur më 1992 anëtar i Kë-
shillit të Përgjithshëm të Kishës Orthodokse në Konferencën e parë të 
KOASh e më pas, më 1993, sekretar për çështjet eklesiastike i këtij Këshilli. 
Në Konferencën ndërkombëtare të Vollosit (1995) u zgjodh anëtar i Komi-
sionit të përgatitjes së referatit kryesor për kremtimin e 1900 vjetorit të 
shkrimit të “Apokalipsit”. 

Krijoi një familje të shëndoshë dhe shembullore e të edukuar me 
normat e moralit qytetar dhe të atij të krishterë ortodoks. Me mundim e 
përpjekje, arriti t’i shkollojë ata për të zënë vend të nderuar edhe në shoqëri. 
I biri i tij, Kristofori, dhe e bija, Martha, u specializuan dhe punuan me mjaft 
sukses në industrinë mekanike. Si të gjithë shqiptarët, Dhimitri i gëzohej 
veçanërisht nipërve dhe mbesave. 

Për veprimtarinë e tij të shquar, nga Presidiumi i Kuvendit Popu-
llor, është dekoruar me “Medalje të Punës” dhe me “Urdhëra të Punës” të 
klasit III dhe II. Në vitin 1995, Patriarku Ekumenik Vartholomeu I e ka 
nderuar atë me titullin e lartë “Arkond i Kishës”. 
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HIQMET SHAHIN DIBRA (MENZELXHIU) 
                            

- Universiteti “Sorbonne” i Parisit, Francë -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
I lindur më 14 korrik të vitit 1914 në Dibër të madhe, Hiqmeti ishte 

disa muajsh dhe i vetëm për prindët e tij, Shahin dhe Shyqyrije, kur ata, të 
përndjekur nga shkjau që i kishte djegur krejt pasurinë, erdhën në Tiranë. E 
bënë këtë rrugë me një karvan me mushka përmes shkallës së Tujanit, pasi 
kishin kaluar shtegun malor që lidh këto dy krahina. Shtatë fëmijët e tjerë të 
Shahinit, që u bënë gjithashtu të njohur në fushat e veprimtarive të tyre, 
lindën në Tiranë. Familja Menzelxhiu, ose Dibra me të cilën ajo u njoh për 
mjaft kohë, mund të konsiderohet si një nga modelet më të bukura të inte-
grimit të të ardhurve me popullsinë autoktone e bujare tiranase. Hiqmeti, që 
edhe pse zyrtarisht dhe përgjithmonë mbajti mbiemrin Dibra, veten e quan-
te tiranas. Duke ruajtur gjatë gjithë jetës respektin, mirënjohjen dhe afërsinë 
me autoktonët, ai do të bëhej ndër mjekët më të njohur, më të dashur e më 
të nderuar të familjeve vendase.  

Shkollën fillore e kreu në Tiranë, madje me rezultate shumë të mira 
dhe në kohë më të shkurtër. Ishte vetëm 12 vjeç kur filloi Gjimnazin e Tira-
nës për të përfunduar shkëlqyeshëm në atë të Shkodrës. Me formimin e tij, 
ai nuk harroi kurrë as konsideratat e merituara për mësuesit e tij. Për të 
vazhduar studimet e larta në Universitetin “Sorbonne” të Parisit, nga shteti 
Shqiptar, Hiqmeti siguroi vetëm gjysmën e bursës. Gjendja ekonomike e fa-
miljes e detyroi atë që atje, veç studimeve, të angazhohej deri si punëtor i 
thjeshtë në stacionin e trenit të Parisit e në objekte të tjera. Ai nuk ja vuri 
veshin as romuzeve të ndonjërit për veshjet e tij më se të thjeshta. Për orien-
timet e dhëna, sidomos gjatë vitit të parë të studimeve, ai kujtonte gjithnjë 
dhe me mjaft respekt dr. Kapshticën. Gjente mundësinë edhe të kursente, 
duke ndihmuar në këtë mënyrë familjen e tij edhe prej andej. Ishte mjaft i 
rezervuar e fjalëpakë; përkundrazi dinte të mbante e të ruante miqësinë e 
shëndoshë. Sikurse studentët e tjerë shqiptarë, edhe Hiqmeti ishte po aq 
aktiv dhe me ndjenja po aq patriotike ndaj problemeve të krijuara për 
vendin tonë para dhe gjatë luftës së dytë botërore. 

Edhe Universitetin, që e mbaroi në vitin 1939, e përfundoi po ashtu 
me rezultate shumë të mira. Deri në vitin 1942, kur kthehet përfundimisht 
në Shqipëri, ai qëndroi në Francë edhe për tre vjet të tjera. Atje, për fushën e 
neuropsikiatrisë, përgatiti tezën “Psikozat në kampet e përqendrimit”, për 
gradën “Doktor i Universitetit të Parisit”, dhe punoi për disa kohë pranë 
Profesor Guillainit (personalitet dhe shkencëtar i shquar në neurologji). Deri 
në vitin 1945 ishte mjek psikiatër dhe patolog në Bashkinë e Tiranës. 
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Prej kësaj kohe e deri më 1964, duke patur gradën kolonel, kishte 
detyrën e shefit të repartit të neuropsikiatrisë dhe më tutje edhe të neuro-
logjisë; ai ishte njëherësh edhe zëvendësdrejtor i Spitalit të përgjithshëm 
ushtarak. Megjithë mungesën e mjekëve të specialitetit, ai përballoi, madje 
me mjaft sukses, ngarkesën e madhe edhe me të sëmurë të tjerë që vinin nga 
krahinat e ndryshme të vendit. Për një periudhë dyvjeçare, kreu një kuali-
fikim në Akademinë “Kirov” të Leningradit në BS.  

Për më tepër se 20 vjet, në mënyrë këmbëngulëse dhe skrupuloze, 
ai u mor me problemet e sëmundjeve funksionale të sistemit nervor. Ana-
lizoi të gjitha shfaqjet e mundshme të neurozave, e në veçanti të ashtu-
quajturën afonia funksionale (histerike) si dhe mjekimet përkatëse. Këtë 
kontribut të rëndësishëm, ai e paraqiti në formën e një monografie, në të 
cilën, veç përshkrimit mjeshtëror të simptomave të sëmundjes, kishte pro-
pozuar dhe eksperimentuar me mjaft rezultat edhe mjekimin e tij origjinal 
“Dominanti i dhimbjes”. Studimin e dërgoi madje në mjaft katedra të 
neuropsikiatrisë të shkollave të ndryshme të vendeve të lindjes, me të cilat, 
në atë kohë, marrëdhëniet shtetërore ishin të konsoliduara. Prej këtyre insti-
tucioneve, mori vetëm vlerësime pozitive. 

Në vitin 1964, falë vlerave të shumëanëshme të tij, Hiqmeti mori një 
detyrë të re, atë të dekanit të Fakultetit të Mjekësisë së Universitetit Shte-
tëror të Tiranës; ku, fatkeqësisht nuk punoi gjatë. Ai vdiq në vitin 1969 pas 
një sëmundje të rëndë. Edhe pse për pak kohë, ai dha kontribut tejet të 
rëndësishëm në organizimin dhe drejtimin e këtij institucioni të rendësi-
shëm shkencor për përgatitjen dhe kualifikimin e mjekëve. Si specialist dhe 
pedagog, ai u aktivizua në lëndën e neuropsikiatrisë, ku u dallua për prir-
jen e tij të përhershme në drejtim të njehsimit të kësaj fushe me problemet e 
mjekësisë së përgjithshme. Në përputhje me këto tregues, ai ishte po aq 
aktiv edhe në drejtim të botimeve. Hiqmeti është autor i tekstit të psikiatrisë 
gjyqësore dhe bashkautor në tekstet e psikiatrisë dhe të neurologjisë. 

Hiqmet Dibra ishte gjithnjë i nderuar e i respektuar dhe i tillë mbe-
tet edhe sot pas 40 vjetëve. Atë e kujtojnë të gjithë, qytetarët e Tiranës, 
studentët, kolegët dhe familja e tij. E bija e vet, Diana, që u rrit në atë mje-
dis mjekësor, e kishte dëshirë këtë formim, por rrethanat nuk e mundësuan 
atë. Ajo u diplomua për gjuhë të huaja (italisht dhe anglisht). Megjithate, 
për të ka diçka të veçantë; është martuar me Zamirin, të birin doktor 
Ndroqit, shokut të vjetër të të atit të saj, në fillore, në gjimnaz e deri në 
Universitetin e Parisit, kur ata banuan madje në të njëjtën dhomë.  

Për vlerat dhe meritat e tij, Hiqmet Dibra është dekoruar disa herë. 
Pas vdekjes i është dhënë edhe Urdhëri “Naim Frashëri” i klasit të parë.  
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SULEJMAN MUHARREM LLESHI 
                            

- Universiteti i Torinos, Itali -  
- Fakulteti i Veterinarisë - 

 
Sulejmani, që kreu Liceun e Tiranës në vitin 1935, ishte nga nxë-

nësit më të mirë të tij dhe dallohej veçanërisht në lëndët e letërsisë dhe të 
gjuhëve të huaja. Jashtë mësimeve i pëlqente edhe sporti, veçanërisht hedhja 
e shtizës në atletikë dhe futbolli, në të cilin, duke luajtur me detyrën e qen-
dërmbrojtësit me “SK Tirana”, po në vitin 1935, arriti titullin e kampionit 
kombëtar. Kishte lindur në Tiranë më 7 dhjetor të vitit 1914 dhe pat një rrje-
dhë të zakonshme deri në mbarim të shkollës së mesme. 

Studimet e larta nuk mundi t’i fillojë menjëherë, për shkak të gjen-
djes së dobët ekonomike të familjes, kështu që, për një vit, ai punoi me de-
tyrën e sekretarit të shkollës. Me interesimin e drejtorit të gjimnazit, z. Karl 
Gurakuqi, atij iu akordua një bursë, jo për letërsi, ku ishte pasioni i tij, por 
vetëm për veterinari. Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia, si shumica e stu-
dentëve, edhe Sulejmani kthehet në Shqipëri. Për aktivitetet e tij antifashis-
te atë e arrestojnë më 14 gusht 1939 dhe tre muaj më vonë e internojnë në 
Tremiti dhe prej andej në Ventotene, nga ku lirohet në korrik të vitit 1941. 
Gjatë periudhës së internimit, gjuhëve italiane, frenge dhe latine, që kishte 
mësuar në lice, i shtoi edhe ato gjermane e angleze. Duke iu rikthyer studi-
meve, ai merr dy diploma në vitin 1942: të veterinerit dhe atë të letërsisë. 
Kur po atë vit kthehet në Shqipëri, e emërojnë zëvendësshef të veterinarisë 
në Bashkinë e Tiranës.  

Në planin politik, duke qenë i bindur në veprimtaritë e tij naciona-
liste, lidhet me organizatën e Ballit Kombëtar. Sulejmani ishte për një 
Shqipëri etnike, me Kosovë e Çamëri, çka nuk arriti t’a shohë kurrë. Më 29 
shtator të të njëjtit vit, ishte pjesë e grupit që hodhi traktin e parë me thirrjen 
për bashkim kombëtar; ndërsa më 1 gusht 1943 mori pjesë në Konferencën e 
Mukjes. Në Kongresin e parë të Ballit, ishte delegat për Tiranën. Sikurse 
edhe të tjerë, Sula iu përgjigj thirrjes së nacionalistëve, që, të inkuadruar në 
Batalionin “Besnik Çano”, të shkonin vullnetarë në Kosovë për të mbrojtur 
popullsinë shqiptare nga masakrat e çetnikëve, madje, duke qenë edhe në 
drejtim të tij. Në përpjekjet e atjeshme, ai ndjeu dhimbje kur ra dëshmor 
miku i vet, Hamid Troplini. I kthyer në Atdhe, drejtoi një çetë prej 50-60 
vetësh të rinisë së Ballit.  

Në tetor të vitit 1944, bashkë me të tjerë, iu përgjigj thirrjes për t’u 
bashkuar me Brigadën III të Ushtrisë nacionalçlirimtare; ku, tiranasi Hamit 
Keçi, shoku i tij i studimeve në Itali ishte zëvendëskomandant. Me këtë 
formacion luftarak, ai merr përsëri rrugën për në Kosovë, akt me të cilin, 
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për të, filloi një faqe e re e jetës dhe e veprimtarisë së tij. Rrethanat nuk 
dihen mirë, por, gjithsesi, ai mori urdhrin për të shkuar në Gjakovë dhe për 
të punuar në sektorin e arsimit, në një betejë tjetër, por me armët e dijes. Në 
gjimnazin e atij qyteti u angazhua si mësues i letërsisë dhe i gjuhëve frënge 
e italiane, madje edhe si drejtor i shkollës. 

Gjimnazistët dhe banorët e Gjakovës, që e pritën ngrohtësisht, panë 
te ai pedagogun dhe psikologun e shkëlqyer, të dashur e të talentuar e që iu 
përshtatej ndjenjave atdhetare. Në lëndët e tij, të cilat i trajtonte qartë dhe 
me thellësi, nxënësit mësonin me zell të madh. Ai qëndronte deri në orët e 
vona duke përgatitur mësimet sepse nuk kishte libra, por, siç thonin për të, 
ai ishte një enciklopedi më vete. Me sa duket ishte metodist i lindur dhe i 
spikatur. Me vlerësimet më të larta, Sulejmanin e kanë përkujtuar Enver 
Gjerqeku, Ramiz Hoxha, Ahmet Meqa e sa e sa të tjerë. 

Për veprimtarinë atdhetare të bashkimit kombëtar dhe si naciona-
list të rrezikshëm, ai u arrestua nga organet serbe. Pati protesta nga 
nxënësit: “duam drejtorin”, thoshin ata. Atë e liruan vetëm për pak ditë, por 
duke e gjurmuar hap pas hapi, e riburgosën shumë shpejt dhe e çuan në 
Pejë. Falë prirjes së tij, në një kohë të shkurtër, atje mësoi edhe 
serbokroatishten. U mbrojt në gjyq, por e dënuan me gjashtë vjet për 
agjitacion e propagandë e për nacionalizëm. Por, më e keqja ishte më prapa. 
Dita fatkeqe e 11 gushtit të vitit 1946, atëherë kur marrëdhëniet mes dy 
vendeve, Shqipërisë dhe Jugosllavisë, ishin në kulm, shënoi fundin e 
Sulejmanit. Thyerja e inskenuar e burgut të Pejës ishte organizuar për në 
mesditë. Forcat policore e ushtarake e kishin rrethuar burgun; pritesh vetëm 
sinjali. Ai u dha me breshëri armësh e të burgosurit fatkeq ranë nën 
plumbat gjakatare. Vritet edhe Sulejmani. Bashkë me të u vranë edhe 
intelektualë, politikanë e nëpunës të tjerë e të lartë kosovarë, ndër të cilët 
edhe Skënder Curri nga Gjakova. 

Sulejman Lleshi nga Tirana, me këtë fund të veçantë, u nda nga jeta 
me një moshë fare të re, vetëm 32 vjeç, pa e gëzuar atë. Kishte kaluar burgje 
dhe internime deri sa i morën edhe më të shtrenjtën, jetën. Por, ai është në 
zemrat e të gjithë atyre që e njohën dhe punuan me të, në Shqipëri e në 
Kosovë, për të cilën luftoi e punoi deri në fund. Ai nuk arriti t’a shohë 
Kosovën e pavarur, këtë ngjarje të madhe historike që ndodhi shumë më 
vonë, 62 vjet më pas.  

Për veprën e tij të shquar, Presidenti i Republikës, më 26 prill të vitit 
1996, i ka dhënë Sulejman Muharrem Lleshit titullin e lartë “Martir i 
Demokracisë”. 
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ATIF ZIJA TOPTANI 

                            

- Universiteti i Firenzes, Itali -  
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
I ati i Atifit me vëllezërit e mirënjohur Murat dhe Refik Toptani 

kanë qenë kushërinj të parë. Vetë Atifi lindi në Tiranë në vitin 1914, ku, pas 
shkollës plotore, kreu edhe Shkollën Teknike të Harry Fultzit, siç njihet ai 
institucion. Për arsimin e lartë zgjodhi bujqësinë ashtu, si disa prej fëmijëve 
të kësaj familje. Pasi u diplomua “agronom” në Firenze të Italisë, ky intelek-
tual i formuar dhe poliglot i padiskutueshëm u angazhua me fermën mo-
derne (natyrisht për atë kohë) të familjes së vet Toptani, ku vazhdoi deri në 
kohën e shtetëzimit të saj. 

Me pikëpamjet e tij të mirënjohura patriotike, Atifi u shqua për një 
akt të lavdishëm. Gjatë Luftës së dytë Botërore, në shtëpinë e vet, strehoi 
mjaft hebrenj. Falë këtij veprimi të mirënjohur, jo thjesht politik, por në rra-
dhë të parë human, familja Toptani ka zënë edhe një vend tjetër të nderuar, 
për këtë ajo përfaqësohet deri në Muzetë e Holokaustit në Tel-Aviv dhe në 
Washington.  

Megjithate, as ai dhe madje as familja e tij nuk i shpëtuan perseku-
timit të pasluftës. Për tentativë arratisje, atë e burgosën së bashku me të 
shoqen dhe të birin. Kur doli nga burgu kaloi jetë të vështirë dhe ju nënsh-
trua vetëm punëve të rënda. 

Atifi vdiq në Tiranë në vitin 1967, atëherë kur ishte i ri dhe në 
moshë 53 vjeçare.  
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BEDRIJE HALIL KARAPICI 
 

- Shkolla e Stilizimit - 
- Bolonja, Itali - 

 
Në faqen 292 të librit të tij “Historia e Tiranës”, Kristo Frashëri shkru-

an se, “baballarët tiranas ngulnin këmbë që, edhe vajzat të bëjnë po aq shkollë sa 
edhe djemtë...” E në këtë të vërtetë, që tregon më së miri mentalitetin përpari-
mtar të prindërve tiranas dhe deri sakrificat ekonomike të tyre, për Bedrijen 
ka edhe një specifikë tjetër, ajo shkoi të mësojë, jo për drejtimet klasike, por, 
për ato më të reja edhe pse jo të nivelit universitar, stiliste dhe rrobaqepësi. 

Bedrija, që kishte lindur në Tiranë në vitin 1914, mësimet e para dhe 
të mesme i mbylli po në këtë qytet; kur, ndërkohë, në Kuvendin e mur-
geshave, ajo mësonte gjuhën italiane, veglat muzikore dhe qëndistarinë. Ky 
fakt konfirmon edhe një të vërtetë tjetër e mjaft të njohur, besimet e ndry-
shme fetare në Tiranë, asnjëherë nuk kanë qenë pengesë për bashkëpuni-
min ndërmjet grupimeve të përkatëse e aq të emancipuara. Në vitin 1934, 
Bedrija, vajza e familjes së Halil Karapicit, shkon në Bolonja të Italisë, atje ku 
studionte edhe vëllai i saj, Hakiu, për të cilin është folur më sipër. Me rezul-
tate të shkëlqyera, kreu kursin njëvjeçar për stiliste dhe rrobaqepësi.  

Kur u kthye nga Italia në vitin 1935, përveç katalogëve të modeleve 
për qepje e për qëndisje, solli me vete edhe pajisjet e nevojshme të profe-
sionit, përfshirë manekina dhe buste. Ishte koha kur po hynin edhe moda të 
reja, ndër të cilat edhe ajo e mëngëve japoneze. Falë aftësive që kishte ajo 
dhe përkushtimit të saj për të arrirë më të bukurën, Bedrija punoi edhe në 
Pallatin mbretëror. 

Por, ky aktivitet ishte mjaft i shkurtër, ashtu siç ishte vetë jeta e saj. 
Ajo vdiq nga një sëmundje e rëndë një vit më vonë, më 1936. Vëllai tjetër i 
saj, Ganiu, megjithëse i vogël për atë kohë, kujton se, ceremonia e varrimit 
ishte prekëse. Veç njerëzve dhe të afërmeve të familjes, ishin të pranishme 
edhe murgeshat, ato që kishin rol të rëndësishëm në formimin profesional 
të Bedrijes. Më tutje, ai tregon se punimet e Bedrijes, qepje dhe qëndisje të 
ndryshme, u shpërndanë si kujtim për shpirtin e saj; kurse vetë ai, nuk 
pranonte t’i vishte më rrobat që ajo kishte përgatitë për të. 
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SADIK OSMAN KACELI 
                            

- Shkolla e lartë Kombëtare e Arteve -  
- Paris, Francë - 

 
Mendohet se të parët e familjes Kaceli të Tiranës kanë jetuar në 

fshatin Dajt. Ky mbiemër, sot gjendet edhe në Bel të Matit, në Dibër të ma-
dhe, madje deri në Greqi (Kacelis), çka do të thotë se ato duhet të kenë 
lidhje të hershme (ndoshta deri gjashtë breza). Ajo që është e sigurtë fillon 
nga gjyshi i Sadikut, Ismaili, që i mbetur jetim largohet i vogël nga Tirana, 
në moshën 14-15 vjeç. Jetoi gjatë në Bagdad dhe shkollohet në Egjipt. Duke 
bërë karrierë ushtarake dhe duke ushtruar aktivitet tregtar, pat fatkeqësi me 
familjen e krijuar atje, i vdes e shoqja (vajzë vendase) dhe dy djemtë, çka 
bëri që ai të kthehet menjëherë në Atdhe.  

Nga martesa e dytë pat katër fëmijë, prej të cilëve, Osmani kishte 
vetëm djem, ku më i vogli ishte Sadiku. Për Ismailin, që ishte vrarë në luftën 
e Shkodrës kundër malazezëve, në veprën e tij “Lahuta e Malësisë”, Gjergj 
Fishta shkruan: 

“Merr Kacel nji herë lahutën 
  e na thuej nji kangë Shqipnije...”,  

Dëshira për kulturë dhe shpirti arsimdashës i tiranasit u shpreh jo 
vetëm te i ati, por edhe te vëllezërit e tij, që, duke e mbështetur gjithnjë dhe 
dukshëm atë, patën kontribut të rëndësishëm në formimin e Sadikut. Që në 
vegjëlinë e Sadikut, ata kishin parë te ai aftësinë dhe talentin për pikturën. 
Veç kësaj prirje, kur në moshën dhjetëvjeçare, krahas vizatimeve dhe akua-
releve të vogla, Sadiku kishte bërë edhe portretin e babait të tij, për të, u bë 
pasion edhe fotografia e muzika (e sidomos violina dhe mandolina). Kjo 
erdhi edhe falë dyqanit të vetë kacelëve, ku shiteshin objekte zyre, aparate 
fotografikë dhe vegla muzikore.  

Sadiku lindi në vitin 1914. Krahas mësimeve në Shkollën Teknike të 
Harry Fultzit, prej vitit 1931, ai ndoqi edhe një shkollë vizatimi të hapur nga 
shteti e ku jepte mësim piktori italian Mario Ridola, piktorët shqiptarë A. 
Kushi e A. Buza, si dhe skulptori O. Paskali. Me një seri veprash si portrete 
e peizazhe në vaj, laps, pastel e akuarel, është fillimi i vërtetë i rrugës së 
artistit të ardhshëm. Për këtë periudhë të rëndësishme katërvjeçare në këtë 
shkollë, në shënimet e lëna prej Sadikut, përmenden edhe emra të tjerë, që 
po ashtu, më vonë, u bënë të njohur, si Ll. Nikolla, F. Pëllumbi, H. Reçi e 
deri te i madhi I. Kodra. Në moshën 19 vjeçare, ai arriti nivele mjaft të larta. 
Njohja e gjuhës angleze dhe italiane që në moshë të re qenë po ashtu 
tregues dhe faktor të rëndësishëm të aftësive të tij. Falë nivelit të arritur, i 
lindi dëshira për të vazhduar më tej, diku jashtë Shqipërisë.  
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Me rekomandimin e gazetarit të kohës Fiqri Llagamit, në shtator të 
vitit 1936, ai shkoi në Paris, ku u njoh edhe me të rij të tjerë shqiptarë që 
studionin atje, sigurisht për drejtime të ndryshme, dhe që duhet të ishin së 
paku deri në 50 vetë. Në konkursin e organizuar me 450 kandidatë në 
Shkollën Kombëtare të Arteve (Ecole Nationale Superieur des Beax Arts), 
ishte ndër 65 më të mirët për pikturë e skulpturë. Rezultatet filluan të 
dukeshin shpejt, madje që në konkurset e para, ku falë cilësive të tij, ai u 
vlerësua edhe me çmime të ndryshme. Brenda vitit, arriti nivele të larta 
edhe në gjuhën frenge. Disiplina e rreptë e shkollës ndikoi në formimin e tij 
si piktor realist; ndërsa atmosfera kulturore parisiene si piktor modern. 
Detyrës së studentit, ai ju përkushtua totalisht, qoftë me angazhimin në 
shkollë, ashtu edhe me vizitat e pandërprera në muze dhe ekspozita. Po 
gjatë viteve të studimit, ai mori pjesë edhe në dy ekspozita.  

Në punimet e tij (vaj, afresk, gravura etj.), veç temave të atjeshme, 
ai, asnjëherë, nuk harronte të trajtonte edhe motive nga Atdheu i tij. Duke 
mbetur përherë i lidhur me Shqipërinë, interesohej edhe për mbarëvajtjen e 
shkollës ku kishte mësuar, që e deshi dhe e vlerësonte aq shumë. Piktori, 
gjithnjë, duhet të jepte atë që ndjente.   

Megjithëse miqtë e shumtë që kishte krijuar në Paris, falë vlerave të 
arritura, e ndihmonin duke shitur disa nga punimet e tij, ngjarjet e kohës 
ndikuan edhe te Sadiku. Pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste, vitet e 
luftës botërore, gjendja e vështirë ekonomike, shëndeti i nënës së tij etj., 
bënë që ai të kthehej në Tiranë në vitin 1941. Ai refuzoi propozimet për të 
punuar si piktor me autoritetet italiane, por u angazhua vetëm si mësues i 
thjeshtë në Gjimnazin e Tiranës. Pas një qëndrimi të shkurtër në Kosovë, ai 
shkon për disa muaj në një atelie afresku në Akademinë e Arteve të Bukura 
të Firences, ku u njoh dhe lidhi miqësi edhe me personalitetin e ardhshëm të 
muzikës shqiptare, Ramadan Sokolin dhe për të cilën Sadiku thotë se “ishte 
një miqësi nga ato që zgjasin tanë jetën”, çka u provua edhe në vitet e vështira 
të diktaturës komuniste. Në Firence, ai punoi pak në pikturë, por ndoqi me 
zell kursin në Akademinë e atjeshme. 

Pas çlirimit të vendit, Sadiku është mësues në shkollën e parë ar-
tistike të Shqipërisë, Liceun Artistik, të hapur në dhjetor 1946, ku, duke 
dhënë disa lëndë, punoi deri sa doli në pension në vitin 1970. Më pas, ai u 
thirr përsëri, por si mësimdhënës i jashtëm. Në vitet e para të pasluftës, kur 
artistët shqiptarë, me shumë entuziazëm, dhanë kontribute të rëndësishme; 
Sadikut ju besua Stema e Republikës me elemente përbërës shqiponjën, 
grurin, yllin dhe datën, mision të cilin e realizoi me mjaft sukses dhe që u 
aprovua unanimisht nga Kuvendi Popullor. Ky piktor zgjidhi edhe prob-
leme të tjera të vështira dhe sidomos në gjininë e pllakatit, që sipas shumë 
gjasave duhet të jenë të parat; sikurse ishte po ai që përshtati elementin yll 
dhe përmasat e tij në flamurin shtetëror. Në vitet 50-60 shënohen prej tij 
arritjet më të mira në gjininë e kompozicionit, të nisur me guxim që kur 
ishte student në Paris.  

I biri i Sadikut, Buroni, po ashtu piktor, kujton se kishte dëgjuar prej  
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tij që, “akti i krijimit është hyjnor dhe për këtë falënderonte gjithnjë Zotin”. Men-
dimet mbi artin e pikturës dhe sidomos mbi vlerësimin e ekspozitave apo të 
aktiviteteve të ndryshme artistike ishin një angazhim tjetër i Sadikut, ku me 
plot kopetencë ai ishte gjithnjë i pranishëm edhe në shtypin e kohës.  

Jeta familjare, e krijuar më 1943 me tiparet më të mira tiranase, dhe 
nga e cila pat katër fëmijë, shkoi rrjedhshëm dhe e qetë deri më 1951. E gji-
thë familja Kaceli kishte përkrahur luftën nacionalçlirimtare, por sidomos 
vëllai i Sadikut, Jonuzi që ishte mik i Qemal Stafës. Megjithate, ai u ekzeku-
tua pa gjyq, si “pjesëmarrës” në hedhjen e bombës në Ambasadën Sovjetike. 
Me këtë ngjarje, kur familja e Jonuzit u internua, por që vëllezërit e tij i 
mbajtën gjithnjë lidhjet me të; për Sadikun filloi mënjanimi, që madje ishte 
mjaft i ndjeshëm me vështirësitë e krijuara. Atë e largojnë nga prona e vet, 
godina “Vllazën Kaceli”, fare pranë Kullës së Sahatit, për t’a zhvendosur më 
tej edhe shumë herë të tjera. Megjithatë, si besimtar i devotshëm, element që 
e qetësonte dhe i jepte durim e optimizëm, si dhe i dashuruar pas artit, i cili 
nuk e tradhtoi asnjëherë e ku gjeti ngushëllimin dhe mundësinë për 
shprehjen e dufit, ai nuk iu nda kurrë panelit të tij. Njëherësh, gjithnjë 
vazhdonte të kishte hobi muzikën, kur luante me violinë e mandolinë, dhe 
fotografinë, me atë koleksion që kishte akumuluar.  

Nga kjo gjendje, ai u çlirua vetëm me ngjarjet e viteve 1990-1991, që 
i mirëpriti me ndërgjegje dhe për të cilat shprehet se “Ndjeva erërat e reja dhe 
e kuptova se ndryshimet ishin vetëm për mirë. Më vinte keq se nuk isha më i ri e i 
fuqishëm, megjithatë nisa të punoj disa peizazhe në periferi të Tiranës”.  

Këtij artisti të shquar dhe tiranasi të nderuar, që shumë vonë, ve-
tëm në vitin 1986, kishte marrë titullin “Piktor i merituar”, nga Presidenti i 
Republikës, më 1994, ju dha titulli “Piktor i Popullit”. Në vitin 1998, Bashkia 
e Tiranës e shpalli atë “Qytetar Nderi”. 

Sadik Kaceli, ai artist cilësor dhe prodhimtar, i vlerësuar gjithnjë 
nga miqtë, kolegët, ishnxënësit dhe kritikët etj., me forma të botuara ose të 
pabotuara, vdiq në moshën 86 vjeçare, në fund të dhjetorit të vitit 2000. 
Nderimit të merituar që i bënë atij tiranasit dhe qytetarët e tjerë, i mungoi ai 
i organeve shtetërore dhe lokale të kohës. Në faqen 48 të monografisë 
“Kaceli 1914-2000” thuhet “....i falemi Zotit që Kaceli nuk e pa një gjë të tillë, do 
t’i dukej se një persekutim i ri sapo kishte filluar”. 

Por, ai mbetet ende. Pikturat e tij, veprat e tij janë kudo, jo vetëm 
nëpër muret e vetë familjes, por edhe të muzeve të ndryshme. 
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ASTI JAKOV HOBDARI 
 

- Universiteti i Romës, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ishte i biri i Doktor Hobdarit, atij personaliteti të njohur, të shquar e 

të respektuar jo vetëm në Tiranë, por edhe në krahinat afër saj, dhe që 
ushtronte atë profesioni të nderuar prej fillimit të shekullit të kaluar. Asti 
lindi më 19 janar 1915. Arsimin fillor e kreu në Prevezë të Greqisë; ndërsa 
atë të mesëm, në Shkodër. Të dhënat dhe aftësitë fizike që kishte, si dhe fak-
ti që, shkollimin e lartë e filloi relativisht vonë, mundësuan aktivizimin e tij 
në skuadrën e njohur të KS “Tirana”. Pranë Gurashit, Lushtës, Karapicit, 
Kusit etj., ai luajti për disa kohë në detyrën e portierit, madje edhe me mjaft 
dinjitet. 

Me arsimin e tij të lartë, të cilin e filloi më 1941 në Universitetin e 
Romës, ndoqi traditën familjare, atë të fushës së mjekësisë. Sikurse i vëllai i 
tij, Milto, që, në Tiranë, kishte hapur Farmacinë “Hobdari”, edhe Asti u rrje-
shtua po për këtë profil. Nuk arriti t’a mbarojë atë sepse kthehet në Shqipëri 
në vitin 1944. Megjithatë, gjatë viteve 1944-1947, që përfaqësojnë një periu-
dhë të vështirë për popullin, por sidomos për intelektualët dhe për ata që 
kishin bindje të ndryshme nga sistemi në fuqi, ai ushtroi po profesionin e 
farmacistit. Edhe pse Asti nuk merrej me politikë, nuk i shpëtoi persekuti-
mit; arrestohet dhe burgoset, ku qëndroi për dy vjet, deri më 1949. Por, 
sikurse ndodhi me të tjerët, edhe për të, ky fakt do të kishte rrjedhime të 
rënda e të mëtejshme. Megjithëse iu kthye përsëri profesionit të farmacistit, 
atë nuk mund t’a ushtronte në Tiranë. Deri në fund të jetës së tij, kur vdiq 
në vitin 1963 dhe në një moshë të re (vetëm 48 vjeç), punoi në Poliçan të 
Gjirokastrës dhe në Milot. Gjithsesi, kultura dhe tradita tiranase bënë që ai 
të angazhohej gjithnjë vetëm me ndërgjegje dhe devotshmëri, çka është 
provuar më së miri nga respekti i banorëve të atyre zonave. 

Asti, për shoqërinë e tij të gjerë dhe për të gjithë pacientët mbetet jo 
vetëm një profesionist i nivelit të lartë, por mbi të gjitha një njeri human, 
korrekt dhe zemërmadh. Ishte i palodhur dhe nuk e kursente veten kur i 
kërkohej ndihmë. Vdekja e tij krijoi një boshllëk të madh për familjen. Me-
gjithate, jeta vazhdoi. Falë nënës së tyre, asaj punëtoreje të zakonshme dhe 
gruaje fisnike, tre fëmijët u rritën dhe dolën në jetë. Dy vajzat nuk mundën 
të kryejnë arsimin e lartë, megjithëse me rezultate të mira në shkollën e 
mesme. Këtë fat e pati vetëm djali, Leo, i cili diplomën e fituar për ekonomi 
në Tiranë, e ka konvertuar edhe me diplomën e atjeshme, në ShBA, ku jeton 
dhe punon prej më se dhjetë vjetësh. 
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FIQIRI XHEMAL PAZARI 
                            

- Universiteti i Barit, Itali -  
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Fiqiri Pazari, u lind në Tiranë, më 17-2-1915, në një nga familjet më 

të hershme e patriotike të qytetit dhe që mbart traditat fetare të sektit 
halveti. Në vendlindje, mbaroi me sukses shkollën e mesme, gjatë së cilës u 
dallua edhe në aktivitetet sportive si futbollist dhe atlet, madje edhe në 
interpretime teatrale. Falë nivelit intelektual të të atit, i cili edhe vetë kishte 
mbaruar arsimin e lartë, Fiqiriu studioi në Itali gjatë viteve 1939-1944, ku 
diplomohet specialist i agrokulturës. Kur u kthye në Atdhe, fillimisht, punoi 
në zonat jugore të Shqipërisë dhe mandej në Ministrinë e Bujqësisë.  

Megjithëse, pas çlirimit, deri në vitin 1949, ishte agronom në Bash-
kinë e Tiranës, kur edhe për të, drama e përjetshme nisi më 1945 me ven-
dosjen e pushtetit komunist. Në këtë kohë, atij i pushkatojnë të vëllanë, 
Besimin 43 vjeçar, edhe pse vetë ai kishte ndihmuar luftën partizane; më 
1947, i arrestojnë të jatin 83 vjeçar; ndërsa më vonë edhe Fiqiriun e nxjerrin 
nga shtëpia dhe i konfiskojnë pasurinë. Duke e konsideruar familje reak-
sionare, atë e çojnë në Bërzhitë, ku punon si agronom, prej nga kalon punë-
tor i thjeshtë, fillimisht në gurore dhe pastaj në lulishtet e Tiranës. Megjithë-
se e keqtrajtuan, madje edhe pse në mjaft raste bënte punën e agronomit 
dhe e paguanin si punëtor të zakonshëm, falë karakterit të ndershëm që 
kishte, ai punoi me përkushtim dhe për këtë nuk mundën asnjëherë t’i 
mohojnë devotshmërinë e tij.. Kundër kësaj furtune, ai kishte aleat qyteta-
rinë, formimin intelektual, ndjenjat atdhetare dhe edukatën fetare. 

Në Tiranë, njihej nga të gjithë si specialist i përkryer veçanërisht në 
shartimin e agrumeve. Një shok i ngushtë i tij, P. Bidoshi, tregonte me 
entuziazëm se si Fiqiriu, në të njëjtin trung të një peme, kishte shartuar për 
të, tre kalema të ndryshëm, portokall, limon dhe mandarinë. Për Fiqiriun 
thoshin se, ai nuk kishte vetëm dijet e thella teorike të agrokulturës, por 
edhe dorën e magjishme.   

Por, mbi të gjitha, ai kishte zemrën e mirë, dashurinë dhe respektin 
për njerëzit, fjalën e ëmbël dhe mikpritjen. Me këtë formim, që, për fat ref-
lektohej edhe te e shoqja, fëmijën e parë të tij ja dha të vëllait. E tillë ishte 
jeta e Fiqiriut; që, megjithatë, pati edhe gëzime si gjysh, me tre fëmijët e asaj 
vajze të birësuar, njëri prej të cilëve mori emrin e babait të tij. 

Kjo është historia e këtij intelektuali tiranas, të ndershëm e punëtor, 
patriot, familjar e fetar dhe specialist në fushën e tij. Për vlerat e gjithanësh-
me të kësaj figure, ai mbetet i nderuar edhe sot, shumë kohë pas vdekjes së 
tij më 1973. 
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HAMIT IBRAHIM KEÇI 
                            

- Akademia Ushtarake -  
- Torino, Itali - 

 
Hamit Keçi, i lindur në Tiranë më 20 mars 1915, ishte djali i parë i 

një prej familjeve më të njohura e vendase. Mësimet e para dhe me rezultate 
shumë të mira i mbaroi po në Tiranë. Në vitin 1935 filloi studimet e larta 
ushtrake, duke filluar që nga shkolla e Napolit e pastaj deri në Akademinë e 
Torinos. Pas katër vjet studimesh, në shenjë proteste kundër pushtimit 
fashist të Shqipërisë, ai refuzoi diplomën edhe pse duhet t’a këmbente me 
burgun dhe internimin. 

I akuzuar për “rrezikshmëri të lartë”, e dënojnë me katër vjet heqje 
lirie dhe internim në ishullin e Tremitit. Pas shlyerjes së pjesshme të këtij 
dënimi, Hamiti u kthye në Tiranë më 1 shtator 1941. Duke qenë i frymëzuar 
me idealet komuniste dhe me ato të drejtësisë, të cilat i kishte pasuruar edhe 
më tej gjatë viteve të burgut, ai ishte plotësisht i vendosur në luftën për 
lirinë e Atdheut. Bashkë me Hamitin, vëllanë më të vogël të tij, e protago-
nist i po këtij libri, ishte pjesëmarrës në lëvizjen nacionalçlirimtare: së pari, 
deri në vitin 1943, në përbërje të njësiteve guerile, e më pas, deri në çlirimin 
e vendit, pjesë dhe drejtues i formacioneve partizane (çeta e Dajtit, batalioni 
Dajti, batalioni i Çermenikës, brigada III dhe XXIII e divizioni I). 

Pas çlirimit, për një periudhë trevjeçare (1945-1948), e dërgojnë për 
kualifikim të mëtejshëm në Akademinë e Lartë Ushtarake “Voroshillov” në 
Moskë, prej nga kthehet me gradën e nënkolonelit, për të marrë shumë 
shpejt edhe atë të kolonelit. Gjithsesi, detyrën e drejtorit të zbulimit në 
Ministrinë e Mbrojtjes nuk e mbajti më shumë se një vit. Akuza e sajuar për 
moszbatim urdhrash, nxjerrje sekreti, ofendim të udhëheqjes etj., arsyet e 
vërteta i kishte në mospërputhjen e vijës politike e ideologjike të ish grupit 
të të rinjve, ku Hamiti me shokë kishin dhënë kontributet e tyre, me atë të 
PPSh dhe të vetë diktatorit. Personaliteti dhe formimi i tij qytetar tiranas 
nuk mund të pranonte shoqërinë që po lindte. E arrestojnë më 2-8-1949 dhe 
e dënojnë me 15 vjet, humbjen e gradave ushtarake dhe heqjen e medaljeve 
të Çlirimit (26-11-1945), të Kujtimit (9-7-1946) e të Trimërisë (20-7-1946).  

Hamiti u lirua nga burgu më 1957. Prej atëherë, e deri sa doli në 
pension (1974), ishte ekonomist kostoje në Ndërmarrjen Kimike të Tiranës. 
Edhe pse në moshë, por gjithnjë me bindjen se “intelektualët dhe patriotët e ka-
në për detyrë të kontribuojnë në çdo moment”, ishte aktiv në lëvizjet demo-
kratike të vitit 1990. Duke pasë edhe statusin e të përndjekurit, ai shkruan 
kujtimet e tij dhe zgjidhet kryetar i Shoqatës së Veteranëve.  

U nda nga jeta më 8-12-2002, gjithnjë i nderuar dhe i respektuar.  
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SALI YMER NALLBANI 
                            

- Universiteti Bolonjës, Itali - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Saliu lindi më 5 maj të vitit 1915 në Tiranë. Prania e tij në këtë vë-

llim të serialit “TIRANA-PERSONALITETE”, veçse në atë të dytë, “Sport”, 
ku, ne e kemi quajtur “njeriu i tenisit”, e vendos atë me plot meritë ndër 
personalitetet më të shquara tiranase. 

Po në Tiranë, ai kreu arsimin fillor e plotor dhe nisi arsimin e me-
sëm në Gjimnazin e qytetit, të cilin e përfundoi në shtator 1941 në Imola të 
Italisë. Me diplomën e specialistit agrar që mori atje, Saliu regjistrohet për 
studimet e larta në Universitetin e Bolonjës. Mbështetjen aq të nevojshme 
ekonomike e siguroi kryesisht nga mësimet e tenisit që jepte në Itali. Sikur-
se edhe për studentë të tjerë shqiptarë, situatat e luftës së dytë botërore e 
detyruan atë të kthehet në Atdhe. Kjo ndodhi pasi ai kishte mbaruar dy 
vitet e para në fakultetin e Agronomisë të atij Universiteti.  

Me arsim të lartë të papërfunduar, i ndodhur në Shqipëri prej vitit 
1943, ai u angazhua vetëm pak kohë me atë profesion dhe kryesisht në zyrat 
e Bashkisë së qytetit. Edhe pse punoi me mjaft përkushtim e qytetari, Saliu 
mbetet nga ato njerëz që, për vlerat e padiskutueshme të tyre, bëjnë emër në 
drejtime të tjera. Kështu, ky tiranas, nuk u muar me bujqësinë, në përputhje 
me shkollimin e nisur, por me tenisin, madje jo vetëm si sportist, por edhe si 
punonjës në institucionet përkatëse. Edhe i ati i tij Ymeri, ai njeri i eman-
cipuar dhe vazhdues i një familje të hershme autoktone, ndërtoi në pronat e 
veta tre fusha tenisi, ambiente që u njohën me emrin “Tenis Nallbani”.    

Dëshirën për atë sport, Saliu e kishte gjetur që kur ishte gjimnazist 
te profesori Marshand i gjuhës frënge, që e luante atë në shoqëri me trupin 
diplomatik të atëhershëm të akredituar në Tiranë. Ai e mirëpriti kërkesën e 
Saliut për t’u stërvitur me të dhe e inkurajoi në këtë rrugë. Fakti se, ky djalë 
i ri nuk kishte partnerë të vendit por të huaj, e përcakton atë si shqiptarin e 
parë që ka luajtur tenis. Përparimet e dukshme të tij u evidentuan shpejt. Në 
vitin 1932, ai u shpall kampion, duke mundur në finale gjermanin Stahl, për 
çka, ka shkruar “nga humbja, gjermani theu raketën”.  

Arritjet e shumta, përveç se në aktivitetet kombëtare, nisin që në ta-
kimin e vitit 1933 në Suedi, duke mundur kampionin vendas të studentëve 
dhe të të rriturve. Me këtë rezultat, Saliu është shqiptari i parë që ka fituar 
kupë ndërkombëtare. I suksesshëm, ai ishte edhe në Itali, ashtu sikurse në 
Gjermani, Danimarkë etj.. I vlerësuar nga shtypi në të gjitha rastet, foto-
grafia e tij ishte vendosur në tabelat e nderit të sallave sportive të Londrës.  

Saliu, që gjatë karrierës fitoi 27 kupa, vdiq më 1 shkurt të vitit 1991.  
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MALIQ RUSTEM PETRELA 
                            

- Universiteti i Grazit, Austri -  
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Si protagonist i këtij libri, Maliqi është i pari me këtë mbiemër. Kjo 

familje tiranase, mjaft e njohur dhe po ashtu mjaft e hershme, ka ardhur nga 
Petrela dyqind e ca vjet më parë dhe është vendosur fillimisht në familjen e 
Haxhi Et’hem Bej Tiranës, me të cilën zuri miqësi të fortë e të përhershme. 
Duke qëndruar në krah të saj edhe në të gjitha situatat, në një nga përpjekjet  
e armatosura e të rastit, ra Islam Petrela, trim dhe mikpritës i shquar. Dhe 
kështu, kjo familje e madhe, me karakteristikat më të mira tiranase e deri 
kombëtare, vazhdoi të rritet ndër breza. Ajo u bë e njohur jo vetëm për eko-
nominë dhe ndikimin e saj shoqëror, por edhe për shpirtin edukativ, kul-
turor dhe arsimdashës.  

Maliqi lindi në Tiranë më 6 maj 1915. Pas arsimit fillor e të mesëm 
në vitin 1933, nisi në Austri studimet universitare për mjekësi. Për shkak të 
natyrës dhe fizionomisë së tij, që nuk mund të duronte erën e sallës së 
morgut, ai kaloi në fakultetin e drejtësisë të atij universiteti, ku vazhdoi deri 
në vitin 1939, por pa e kryer përfundimisht ate. Krahas studimeve dhe jetës 
aktive kulturore me studentët, ku ishte zgjedhur anëtar i kryesisë së 
shoqërisë “Albania”, krijoi edhe familjen e tij. Me austriaken Bertha Fitsch i 
lindën dy djem, Dashamiri dhe Herberti. Në Shqipëri, ku deri më 1943 
qëndroi katër vjet, ai nuk punoi në administratë, por u muar me tregëti. 
Ndërkohë, e shoqja e tij, gjatë kësaj periudhe, mësoi gjuhën shqipe, madje 
në dialektin e Tiranës, çka e ruajti deri në fund të jetës së saj. Disa shprehje 
tipike të trevës, më vonë, ajo do t’ia transmetonte deri nipërve të vet. Ata që 
e njohën Berthën ruajnë edhe sot respekt të veçantë, ajo diti t’i respektojë ato 
bashkë me zakonet e tyre.  

I detyruar nga sëmundja e të motrës, Maliqi shkoi përsëri në Austri. 
Pas kurave të kryera, edhe pse me mjaft vështirësi, ajo mundi të kthehet në 
Atdhe bashkë me një grup shqiptarësh të tjerë; ndërsa për Maliqin këtu 
ndodh kthesa në jetë, dhe pikërisht ajo që shënoi largimin përfundimtar të 
tij nga Shqipëria. Në vitin 1945, Kolë Shiroka, një nga nënpunësit e misionit 
shqiptar në Bari të Italisë e që kishte nuhatur instalimin e diktaturës në 
Shqipëri, qëllimisht e pengoi atë të merrte anijen për në vendlindje.  

Maliqi rikthehet në Austri dhe, prej andej, më 1947, familjarisht 
emigron në Kanada ku u vendos në një kamp refugjatësh, prej nga fermerët 
vendas merrnin punëtorë. Edhe se, Maliqi e të tjerë si ai nuk ishin të për-
shtatshëm me që nuk plotësonin kushtin e fizikut të zhvilluar; ai, gjithsesi, 
kujtonte ato punë të vështira që kishte kryer fillimisht. Më vonë, bashkë me 
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të shoqen, punësohen në një hotel-restorant, ku qëndruan deri më 1957. 
Nga aty, po në një objekt të tillë dhe që i përkiste të njëjtës shoqëri, ata insta-
lohen në New York. Përgatitja arsimore juridike, megjithëse e pambaruar, 
që gjithnjë e kishte favorizuar edhe në zgjidhjen e problemeve private, 
mundësoi ngritjen e tij deri në detyra më të larta dhe më vonë në atë të 
menaxherit. Me këto funksione, ai punoi edhe në filialet e asaj shoqërie në 
Spanjë e në Venezuelë, duke lënë në Amerikë vetëm fëmijët e vet.  

Pas kthimit, rrethanat e krijuara nga shëndeti i të shoqes, nga njëra 
anë dhe shkollimi i fëmijëve nga ana tjetër përcaktojnë zgjidhje të reja. 
Maliqi me gruan e tij shkojnë në Boca Raton të Floridas, ku ai kryen një kua-
lifikim për vlerësimin e pasurive të patundëshme dhe merr liçensën përka-
tëse, falë së cilës, me një zyrë komisionare, ushtroi aktivitet privat deri në 
vitin 1994. Nga dy djemtë: i madhi, Dashamiri, nuk lëvizi, qëndroi po atje 
në ShBA, ku, pasi mbaroi shkollën e lartë dhe kreu doktoratën, u emërua 
pedagog në një nga universitetet e New Yorkut; ndërsa i vogli, Herberti, 
kaloi në Kanada, ku krijoi një shoqëri sigurimesh, duke u marrë gjithnjë me 
këtë aktivitet.   

 Pas vitit 1991, Maliqi erdhi tre herë në vendin e tij. Gjatë këtyre 
përvojave, ai ishte optimist se, me ndryshimin e sistemit Shqipëria do të 
zhvillohet; por, me gjithë dëshirën e tij, nuk pa një ecuri të shpejtë. I mësuar 
me mentalitetin amerikan që kishte formuar; megjithëse me keqardhje, ai i 
tregonte miqve një rast. Në vizitën e dytë solli me vete dokumentet e 
nevojshme për një investim. Me tregues mjaft të favorshëm tekniko-
ekonomikë, atë detyrë do t’a kryente një shoqëri amerikane e prodhimit të 
paneleve plastike për godina banimi, të veçanta ose me shumë apartamente. 
Për ndërtimin e fabrikës, me sipërfaqe të nevojshme prej 5000 m2, ai men-
donte një truall, pronë të familjes së tij dhe krejt të lirë. Nga mënyra e 
zhvillimit të takimeve që pati me organet e pushtetit lokal dhe atij qendror, 
gjatë prezantimit të projektit, krijoi përshtypjen për një përgjigje mjaft të 
shpejtë. Por, ajo erdhi tepër vonë, vetëm pas gjashtë muajsh, dhe fatke-
qësisht atëherë kur shoqëria në fjalë, fondet i kishte kaluar në një shtet tjetër 
po të vendeve të lindjes. Për raste si këto dhe për probleme të tjera të 
karakterit komunal, ai uronte të gjenin zgjidhje sa më të shpejtë.  

Maliqi vdiq më 31 korrik të vitit 2000, kur kishte moshën 85 vjeç. 
Me porosi të tij, hiri i trupit u hodh në oqean. Tre muaj më vonë vdiq edhe e 
shoqja, e cila edhe pse jetoi shumë pak në Shqipëri këtë vend e deshi aq 
shumë.   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 156 - 

 

 

 

 

KLEANTH PANDELI JORGONI 
                            

- Universiteti i Pizës, Itali -  
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Kleanth Jorgoni ka lindur më 5 janar 1916 në Tiranë, nga një familje 

mjaft e njohur. Pas mbarimit të shkollës fillore, po në qytetin e tij, shkollën e 
mesme e kreu me rezultate të shkëlqyera në Gjimnazin e Shkodrës, më 1934. 
Në atë vit, Ministria e Arsimit vendosi që 10 maturantët më të mirë, ku për-
fshihej edhe Kleanthi, të kalojnë pushimet verore në Suedi. Për këtë udhë-
tim, që shënoi një eveniment të veçantë për shkollën shqiptare, është shkru-
ar dhe botuar libri “Nga Tirana në Stocholm”, 1935.  

Më 1939, mbaroi Fakultetin e Agronomisë të Universitetit të Pizas. 
Tradita familjare dhe niveli intelektual i tij kishin krijuar te Kleanthi njeriun 
shembullor, të thjeshtë, të ndershëm, të edukuar e të përkushtuar në punë e 
të pajisur me dashurinë për njerëzit e për Atdheun. Me diplomën e agro-
nomit, ai punoi në qarkun e Durrësit deri në maj të vitit 1949; prej nga më 
tutje, kaloi në Tiranë. Deri më 1958, ishte specialist në Ministrinë e Bujqë-
sisë, ku u ngarkua kryesisht me problemet e reformës agrare dhe të orga-
nizimit të bujqësisë. Deri në fund të karrierës së tij, më 1982, ai u angazhua 
vetëm në Institutin e Lartë Bujqësor (sot Universiteti Bujqësor) në Kamëz. 
Në katedrën “Bujqësia e përgjithshme” të atij institucioni, si asistentpeda-
gog, deri më 1962 udhëhoqi praktikat e mësimore e më pas, si pedagog 
zhvilloi lëndët “Bujqësia e përgjithshme” dhe “Frutikultura”. 

Me këto angazhime, duke drejtuar edhe Stacionin Eksperimental të 
Drithrave të këtij institucioni, ai punoi në mënyrë të palodhur. Krahas për-
kushtimit shkencor dhe kontaktit të përhershëm me arritjet më të reja, ai u 
shqua edhe për afërsinë dhe komunikimin me kolegët, me studentët dhe me 
punonjësit e kooperativave e të ndërmarrjeve bujqësore. Edhe pas daljes në 
pension, përmes dhënieve të leksioneve, referimeve apo lidhjeve të tjera të 
formave të ndryshme, ai nuk u shkëput nga këto angazhime edhe për disa 
vjet të tjera.  

I lidhur me familjen, të gjitha virtytet me të cilat u karakterizua ai 
deri në fund të jetës kur vdiq në vitin 2000, ja transmetoi edhe pasardhësve 
të tij. Djali i vet, Ferdi është mjek.      

Për punën e tij të lavdërueshme, Kleanthi ka marrë mjaft vlerësime 
dhe është dekoruar nga Kuvendi Popullor me “Urdhërin e Punës” të klasit III 
dhe të klasit II.    
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HALIM ALI BEGEJA 
                            

- Universiteti i Montpelliesë, Francë - 
- Fakulteti i Jurispundencës - 

 
 Lindi më 6-2-1916 në atë familje të hershme qytetare e intelektuale 
tiranase dhe e cila u përmend më sipër. I ati i tij, jurist i njohur për pe-
riudhën e paraluftës së dytë botërore dhe patriot po ashtu i njohur, ndikoi 
së tepërmi në formimin e të birit. Halimi, arsimin e mesëm që e nisi në 
gjimnazin e Tiranës e përfundoi në atë të Shkodrës, në vitin 1938.  

Përveç mësimeve, kishte një pasion jashtëshkollor, futbollin. Kons-
trukti fizik, shpejtësia, vullneti dhe prirja e lojtarit të mirëfilltë sulmues, i 
plotësuar edhe me intelektin, ishin karakteristikat kryesore me të cilat që në 
moshën 15 vjeçare e bënë atë pjesëtar aktiv dhe të padiskutueshëm në 
formacionin e ekipit të madh të futbollit, SK "Tirana". Në përbërje të kësaj 
skuadre, bashkë me A. Karapicin, S. Stërmasin, E. Hajnalin, J. Dashin, N. 
Kryeziun, R. Lushtën, V. Kajanën e sa të tjerë, ai fitoi tre tituj kampionë të 
Shqipërisë. Kualitetet e shkallës së lartë futbollistike të tij janë evidentuar 
nga specialistë dhe gazetarë të kohës, vendas e të huaj. Halimi, që është 
cilësuar si një nga ikonat e futbollit shqiptar, gëzonte shokët e skuadrës dhe 
sportdashësit tiranas jo vetëm për aftësitë si golshënues i dalluar dhe për 
veprimet e sakta tekniko-taktike, por edhe për sjelljen e tij të kulturuar. Ai 
ishte "zjarrfikësi" i çdo mosmarrëveshje mes skuadrave apo mes tyre dhe 
gjyqtarit. Për vlerat cilësore të lojës së tij, në përbërje të SK "Tirana", flasin 
edhe të gjitha ndeshjet ndërkombëtare të zhvilluara prej tij, megjithëse të 
karakterit miqësor, siç ishin ato me Malin e zi, Dubrovnikun, Kotorin, 
Manastirin, Barin e Italisë, Iraklisin dhe Kavallën e Greqisë etj..   

Pika kulmore e karrierës së vet sportive ishte 12 marsi i vitit 1936, 
kur, në moshën 20 vjeçare të tij, u përurua ekipi i parë kombëtar shqiptar i 
futbollit me Halimin si pjesëtar të patundur të asaj njëmbëdhjetësheje. Traj-
neri i parë që krijoi këtë skuadër, hungarezi Samu Singer, është shprehur 
me mjaft vlerësime për "gjimnazistin Begeja", siç e quante ai dhe për rolin e tij 
në krahun e majtë të sulmit të ekipit. Për të gjitha këto, ai është protagonist 
edhe në librin tonë të dytë të serialit “TIRANA-PERSONALITETE”. 

Me suportin financiar të familjes, Halimi shkoi në Francë për të 
kryer studimet e larta në Fakultetin e Jurispundencës të Universitetit të 
Montpeliesë. Duke evidentuar karakterin e tij të fortë, zgjuarsinë dhe dëshi-
rën për dije, për aq kohë sa qëndroi atje, këtë detyrë e përballoi me rezultate 
mjaft të mira. Megjithatë, ai nuk arriti t’i përfundoi këto studime. I bindur 
pas nacionalizmës, Halimi, tërë jetën, ja kushtoi çështjes madhore të ribërjes 
së Shqipërisë. E, për këtë shkak, në vitin 1942, u detyrua t’i ndërpresë ato 
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edhe pse ishte  në vitin e fundit të tyre. Si shumë studentë të tjerë shqiptarë, 
të edukuar me frymën patriotike, edhe ai kthehet në Atdhe. Për shkak të 
kundërvënies ndaj fashizmit, atë e largojnë nga Shqipëria. Në Siena të Italisë 
përfitoi nga rasti për të mbyllur studimet e larta në fakultetin e Drejtësisë të 
Universitetit të atij qyteti. Me diplomën e avokatit, ai kthehet në Atdhe dhe 
më 1943 merr lejen e ushtrimit të profesionit.  

Ndërkohë, nuk u nda nga jeta politike të vendit. Si pjesëmarrës në 
të, këtë aktivitet të ushtruar në përbërje të rinisë balliste, e shprehu në disa 
forma, ndër të cilat edhe si anëtar i delegacioneve të partisë së vet në konfe-
rencën e Pezës dhe në mbledhjet e Mukjes, të Tapizës etj.. Në krahun tjetër, 
këtë angazhim politik, ai e shtriu edhe në pasionin e tij të përhershëm për 
aktivitetet sportive. Pa u shkëputur prej tyre, Halimi i pa ato si një mundësi 
për shfaqjen dhe ngritjen e luftës kundër fashizmit dhe, në këtë sens, ai ishte 
nga më të gjallët. Pas pushtimit italian ka qenë nga nismëtarët për rimëkë-
mbjen dhe gjallërimin e SK "Tiranës" dhe, për këtë, u zgjodh edhe këshilltar 
i komitetit drejtues definitiv sportiv. Megjithëse në kushtet e këtij pushtimi, 
me rolin e tij aktiv, ai ndikoi ndjeshëm në rifillimin e aktiviteteve sportive të 
këtij klubi, madje në nivel kombëtar, edhe të klubeve të tjera të vendit. 

Në luftën kundër pushtuesit, Halimi ka marrë pjesë edhe në vepri-
met luftarake në zonën për rreth Tiranës e Krujës. Në qershor të vitit 1944, si 
komandant i batalionit “Besnik Çano”, ai shkoi vullnetarisht në Kosovë  për 
të luftuar kundër komunistëve sllavë. 

Në mbarim të luftës së dytë botërore, më 23 nëntor 1944, bashkë me 
nacionalistë të tjerë, përmes Tivarit, ai u largua nga Shqipëria për në Itali 
dhe pastaj përfundimisht për në Amerikë. Si emigrant politik, duke kryer 
një veprimtari të madhe, ai mbeti gjithnjë antikomunist i vendosur. Halim 
Begeja ishte anëtar themelues dhe sekretar i komitetit “Shqipëria e Lirë”. Ai 
u zgjodh gjithashtu edhe sekretar i përgjithshëm i Ballit Kombëtar. Së bash-
ku me V. Andonin, H. Maçin, N. Peshkëpinë e të tjerë botuan për disa 
dekada gazetën “Flamuri” të kësaj organizate. Po me këtë frymë, ai vazhdoi 
gjithnjë veprimtarinë e tij kudo që të ishte. 

Nuk arriti të kthehet kurrë më në Shqipëri sepse më 17 janar të vitit 
1977, ai vdiq në New York. 

Në vitin 1995, nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Halimit iu 
dha medalja “Për veprimtari patriotike” me motivacionin “Është shquar në 
veprimtarinë e tij antikomuniste për një Shqipëri të lirë dhe demokratike”.   
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MYRTEZA DALIP TOPI 
                            

- Kolegji Amerikan i Stambollit, Turqi  - 
- Drejtimi i Ekonomisë - 

 
Myrtezai, i njohur më shumë me emrin Riza, lindi në Tiranë, në 

muajin prill të vitit 1916. Ishte djali më i vogël i asaj familje të vjetër auto-
ktone dhe te i cili, me intuitën e tij i ati i vet spikati aftësitë e veçanta intelek-
tuale. Ato ishin konkretizuar deri në atë, sa që brenda një viti mësimor, ai 
kishte marrë dy klasë të njëpasnjëshme. Po me rezultate shumë të mira kreu 
edhe shkollën e mirënjohur të Harry Fultzit.  

Për këto vlera të tij dhe me shpen-zimet e vetë familjes, Myrtezai 
studioi në Stamboll, ku veç përgatitjes profe-sionale, u shqua edhe për 
përvetësimin shumë të mirë të gjuhës angleze. Falë aftësive të tij në këtë 
fushë, ai njihet edhe në një krah tjetër, do të bëhej spikeri i parë i Radio-
Tiranës në gjuhën angleze. 

Në Tiranë, krahas punësimit me detyrën e ekonomistit në Kryqin e 
Kuq Shqiptar; në bashkëpunim të ngushtë me vëllezërit e tij, Ibrahimin dhe 
Aliun, u angazhua edhe në aktivitetet private tregëtare të familjes së vet të 
zhvilluara në pazarin e vjetër të qytetit.  

Familja Topi, për shumë kohë, ka pasë në pronësi të vet edhe dyqa-
nin e mirënjohur “Flora”, e tamam në atë kohë të okupacionit kur atje pu-
nonte Enver Hoxha. Sikurse dyqanxhinjtë e tjerë të qendrës së Tiranës, edhe 
vëllezërit Topi e konsideruan ate një figurë që duhej mbrojtur. Dhe këtë e 
bënë me bindjen, karakterin, besën dhe mentalitetin e ndershëm të tiranasit. 
Me këto cilësi të shkëlqyera të vendasve, asnjë partizan apo patriot tjetër që 
veproi dhe luftoi në Tiranë në vitet e luftës nuk u ngacmua dhe nuk u tra-
dhëtua nga ndonjë autokton; ato mbetën përherë të sigurtë në aktivitetet e 
tyre. Madje, përsa i përket Rizait, përmes rreziqeve të shumta, ai kishte 
dhënë kontribute të veçanta; nga depot e Kryqit të Kuq nxirrte pa rreshtur 
ndihma ushqimore dhe sidomos ilaçe. 

E, megjithatë, pas çlirimit të vendit, kur ishte në kulmet e anga-
zhimeve të tij si ekonomist mjaft i aftë dhe si spiker në Radio-Tirana, atij i 
vunë prangat. Kjo ndodhi në vitin 1952. Shkaku ishte se, nga i ati i tij dhe në 
vazhdim edhe nga aktiviteti tregtar, ai kishte pasuri në florinj dhe ato duhej 
t’i merreshin me çdo kusht. Tortura të egra dhe të pamëshirshme për t’i 
marrë deri zbukurimin më të fundit, varësen e gruas së tij, ushtruan mbi të 
xhelatët e sistemit. Edhe se më vonë, pushteti i kohës u përpoq të korrigjojë 
diçka, shumë dëme nuk mund të rregulloheshin më; të gjitha këto, te familja 
e tij, që kishte jetuar vite të vështira, kishin pasë ndikime të ndryshme të 
karakterit politik dhe ekonomik.  
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Kur Rizai u lirua, përveç se, për një kohë të gjatë, vuajti traumën e 
trajtimit çnjerëzor dhe për këtë, në një farë mënyre u vetëburgos; por edhe  
nga puna që bënte, ai merrte vetëm sa për të mbajtur frymën.   

Në situata të tilla, ai pat përkrahjen e përhershme të së shoqes së tij, 
fisnike e zemërmadhe, bijë e familjes së mirënjohur tiranase Karapici. Me të, 
rriti dhe edukoi me të gjitha virtytet më të mira tre djem. Më i madhi 
Flamuri, që ka mbaruar fakultetin e mjekësisë dhe i mirënjohur përmes 
televizionit shqiptar, është ai që prej disa dekadash drejton emisionin “Trupi 
dhe Shëndeti”, sa të mrekullueshëm aq edhe popullor. Mentori, ai djalë 
brilant, që kishte mbaruar inxhinierinë e ndërtimit e që vdekja e para-
kohëshme e ndau atë nga familja, ka qenë një konstruktor shumë i mirë, por 
që dallohej edhe si piktor e poet plot ndjenja e frymëzim. Bamiri, i arsimuar 
në veterinari dhe i suksesshëm në profesionin e tij, ka gradën shkencore 
“Doktor” dhe titullin shkencor “Profesor”.    

Gjatë gjithë jetës, Rizai mbeti një intelektual qytetar e mjaft i nder-
shëm e i respektuar dhe njëherësh me shpirt thellësisht demokrat, liridashës 
e patriotik dhe që e donte vendin e tij. Me jetën e gjatë, plot 92 vjeç, por 
gjithnjë me një kthjelltësi mendore dhe me një kujtesë të vërtetë e impre-
sionuese, ai arriti të përjetojë një ngjarje tejet madhore për të. Ishte i pra-
nishëm në ceremoninë e kurorëzimit të të birit të tij, Bamirit, në postin e 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, çka nuk e arriti e shoqja e tij, 
Haxhireja. Ndërkohë, ai, që e adhuronte aq shumë Kosovën, përjetoi edhe 
shpalljen e pavarësisë së saj. 

Deri në ditët e fundit të jetës së tij, kur vdiq në vitin 2008, ai lexoi 
dhe lexoi pa reshtur në shqip e në anglisht. Falë kujtesës, ai ka vlejtur mak-
simalisht si një dëshmitar plotësisht i besueshëm, që nga ngjarjet familjare e 
deri në ato të historisë së vendit. Ndërkohë, ai mbetet po ashtu një simbol i 
çmuar dhe një përfaqësues i denjë i vlerave më të spikatura, dukshëm 
pozitive dhe të rralla të tiranasve, këtyre qytetarëve të ndershëm që nuk 
morën vlerësimet e plota që meritojnë. 
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ABDULLA SHABAN MUÇA 
                            

- Politekniku i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Abdulla Muça, që lindi në Tiranë më 16 qershor 1916, ishte i treti 

ndër katër djemtë e Shabanit të shkolluar në Itali. Pas arsimit të mesëm në 
Tiranë, në Institutin Teknik (e njohur si shkolla e Hary Fultzit), ai përfun-
doi në vitin 1944 fakultetin e ndërtimit, për profilin e transportit (rruga-ura) 
të Politeknikut të mirënjohur të Torinos. 

Kur u kthye në Shqipëri, sikurse një pjesë e mirë e intelektualëve 
me prirje demokratike, edhe Abdullai u arrestua nga pushteti komunist. 
Burgimin e përjetshëm, me akuzën si një nga “nga krerët e grupit monarkist-
terrorist”, ja reduktuan deri në shtatë vjet. Për shkak të mungesës së specia-
listëve, gjatë kësaj periudhe, pati fatin të punojë me detyrën e inxhinierit. 
Shpirti human i tij ishte burim i përpjekjeve të shumta e të vazhdueshme që 
bënte ai për një trajtim më njerëzor të të dënuarve, shumica e të cilëve ki-
shin motive politike. Duke kundërshtuar normat e larta, me bindje të plotë, 
ai as nuk kishte nënshkruar për ta. Për këto qëndrime, jo rrallë, Abdullai 
kishte pësuar edhe ndëshkime, madje deri fizike.   

Në vitin 1953 e liruan nga burgu. Prej atëherë e deri kur doli në 
pension, i karakterizuar nga aftësitë shkencore dhe vlerat e tij të çmueshme 
njerëzore, punoi vetëm me detyrën e inxhinierit. E nisi në Vaun e Dejës, për 
të vazhduar më tutje në tharjen e kënetës së Thumanës. Me arritjet e tij 
profesionale, edhe pse ish i burgosur politik, ai “detyroi” sistemin dikta-
torial t’a punësojë në Ministrinë e Bujqësisë, por vetëm përkohësisht. Më 
pas, Abdullain e transferojnë në drejtorinë e ujërave të Beratit dhe prej 
andej, në atë të Durrësit. 

Ky personalitet tiranas, motoja e të cilit ishte “bëhu ti i mirë dhe të 
jesh i sigurtë se në botë do të ketë një njeri të keq më pak”, mbylli sytë më 31 tetor 
të vitit 1982. Gjithsesi, nga të gjithë ata që e njohën, punuan dhe jetuan me 
të, ai do të kujtohet për vlerat e larta njerëzore, për atdhedashurinë dhe si 
një luftëtar i lirisë së fjalës dhe të mendimit.  
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BILAL MAHMUD TURDIU 
                            

- Universiteti i Montpelliesë, Francë - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
 Me kriteret e hartimit të këtij libri, familja Turdiu, si njëra nga 
“forsajdet” shqiptare, pjesë e së cilës është edhe Bilali, përfaqësohet nga 
pesë vëllezër. Me këtë bilanc, ajo qëndron pas shtatë vëllezërve Toptani, 
djem të Muratit. Sot, prej kësaj familje, nga 40 të shkolluar ndër breza me 
arsim të lartë të plotë, numërohen gati 180 vite universitare. Prej tyre, 15 të 
diplomuar kanë edhe studimet pasuniversitare, të kryera brenda apo jashtë 
vendit, me 22 vite të tjera të këtij shkollimi. E në këtë bilanc të shkëlqyer, 
merita të padiskutueshme kanë edhe prindërit e këtyre 12 djemve dhe tre 
vajzave, Mahmud Turdiu dhe e shoqja e tij, Nadirja, e bija e avokatit të 
njohur Myslym Llagami, që kësaj familje do t’i jepnin vazhdimësinë e ndrit-
shme. Mahmudi, që i vogël dhe i arsimuar me kulturën fetare, ishte dalluar 
për dëshirën dhe vullnetin për të mësuar. Por, po me dëshirën dhe me men-
talitetin e kërkesës për dije, ai formoi edhe pasardhësit e tij. “Bani gjithnjë më 
të mirën” thoshte ai, dhe kështu vazhdoi kjo familje, që, me historinë e saj sa 
të ndritur aq edhe dramatike, u bë e njohur në Shqipëri dhe jashtë saj. Ajo 
sot është e shtrirë në shumë fusha të dijes, në të cilat, për vlerat sasiore dhe 
cilësore, dominojnë veçanërisht shkencat e sakta.  

Bilali lindi në vitin 1916. Pasi mbaroi Gjimnazin e Tiranës, falë mbë-
shtetjes ekonomike të të jatit, gjatë periudhës 1935-1940, kreu studimet e 
larta në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Montpelliesë, me të cilat 
diplomohet “farmacist”. Ka të dhëna se, mund të ketë vazhduar më tutje 
edhe studimet pasuniversitare. Ai nuk pranoi të punojë në Francë, por 
kthehet në Tiranë, në vendin e tij dhe pranë familjes së tij, që i detyrohej aq 
shumë për këtë nivel të arritur. Me këtë detyrë të nderuar e jo të lehtë; për 
një vit, ai ishte farmacist në Spitalin Civil të Tiranës. Në atë kohë, barnat 
vinin jo të konfeksionuara si tani, ishte farmacisti ai që bënte kombinimin e 
tyre sipas recetës së mjekut. Më tutje, gjithnjë me mbështetjen e të jatit, hapi 
farmacinë private në një nga dyqanet e rrugës Mbretërore (sot rruga e 
Barrikadave), pronë të vetë familjes, aty ku sot është Poliklinika qendrore. 
Nipi i tij, Zydi Turdiu, edhe pse në atë kohë fare i ri, kujton tabelën në 
formë vezake, pak të përkulur, e të ngjyrosur krejt në të bardhë, ku në 
formë harku shkruhej me germa kapitale: sipër BARNATORE dhe poshtë 
TURDIU; ndërsa në mes ishte vendosur logu i farmacisë. Falë karakterit 
tepër njerëzor e të kulturuar të Bilalit si dhe kualiteteve profesionale e 
shkencore të tij, kjo barnatore, shumë shpejt, do të bëhej mjaft e frekuen-
tuar; ndërsa vetë Bilali një nga farmacistët më të njohur.  
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Nga vazhduesit e këtij profesioni të nderuar dhe nga mjaft qytetarë 
të hershëm tiranas, ai mbahet mend edhe sot. Pas luftës, me shtetëzimet 
tipike komuniste u përfshi edhe kjo barnatore. Doktor Bilali u punësua 
pastaj në shtet, në farmacinë nr. 1, te pallati i Kacelit, pranë kullës së Sahatit; 
por, që, për vlerat e shumëanëshme të këtij specialisti, ajo më shumë thirrej 
si “Farmacia e Bilalit”. Edhe këtu, duke qenë gjithnjë përfaqësues i karakterit 
tradicional tiranas, ai manifestoi patriotizmin, ndershmërinë, bujarinë dhe 
urtësinë. Të gjithë ata që e njohën këtë burrë, madje mjaft të pashëm, dhe 
ata ishin shumë, kujtojnë te ai figurën e kompletuar që mishëronte gjitha-
shtu një nga modelet e shkëputjes e të afrimit drejt qytetërimit europian dhe 
shpresat e para të zhvillimit modern. Siç e kujton Bardhyl Fico, që, megji-
thëse i ri, gjatë pushimeve verore punonte te ai, ato objektiva janë aktuale 
edhe për ditët e sotme.  

Por, edhe Bilalit iu desh të përballonte pushtimin shpirtëror të dik-
taturës komuniste. Megjithatë, duke mos qenë jashtë luftës politike që ju bë 
familjes së tij dhe vetë atij, madje deri në “harresat” për pjesëmarrje në 
konferencat shkencore apo në aktivitete të tjera të kësaj natyre, vlerat që 
mbarte ai nuk mund të mohoheshin. Kur ishte fjala për domosdoshmërinë e 
pranisë profesionale dhe shkencore të tij, emri i Bilalit nuk mungonte, për-
fshihej në komisionet shtetërore për kolaudimin e ndihmave mjekësore apo 
edhe në zbutjen dhe shmangien e helmimeve masive që, në ato kohëra 
ndodhën në disa rrethe të vendit. Në këto situata, ai mbante kontakte vetëm 
me një rreth të kufizuar dhe, gjithnjë, shkonte e vinte nga puna i vetmuar. 
Këtë zgjedhje, në rrethe mjaft intime, ai i shprehte se, “të paktën ruaj mendi-
min tim nga kolektivizimi”. 

I tillë mbeti ai, deri sa pak vite para daljes në pension kur sëmuret 
rëndë nga një infarkt i miokardit, që u pasua më vonë nga një paralizë gra-
duale e këmbëve. Jetoi ashtu për 15 vjet me radhë nën kujdesin e famil-
jarëve dhe të miqve të tij deri në fund, kur më 16 nëntor 1990 ndërroi jetë. 
Për qytetarët e Tiranës ai mbetet gjithnjë i nderuar; kur, për vlerat e tij 
shkencore e profesionale, mjafton të citohet kirurgu i njohur Maksut Drrasa, 
që sot nuk jeton më. Në vizitën ngushëlluese që i bëri familjes së Bilalit, e 
cilësoi këtë ngjarje të dhimbshme si “vdekje të oponencës së paarritshme të 
recetës së mjekut”.  

Edhe me fëmijët e vet, Bilali ushqeu dëshirën dhe pasionin për dije; 
megjithëse prej tyre vetëm Ariani kreu arsimin e lartë; ai u diplomua për 
matematikë dhe ka titullin e profesorit. 
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ISUF SHEFQET PREZA 
                            

- Universiteti i Bolonjës, Itali - 
- Fakulteti i Veterinarisë - 

 
Isufi ka lindur në Tiranë në vitin 1916, ku, pas përfundimit të 

shkollës fillore “Hoxhë Tahsini” dhe të semimaturës; më 1935, kreu edhe 
gjimnazin e qytetit, madje me rezultate të shkëlqyera. I shquar për zgjuar-
sinë dhe dëshirën për mësim, ai u dallua po ashtu edhe në aktivitete të 
ndryshme jashtëshkollore, ndër të cilët sidomos në sportin e futbollit. Ekipi 
i atëhershëm i shkollës, ku bënte pjesë edhe Isufi, kishte bërë emër për re-
zultatet e mira. 

Po në vitin 1935, ai filloi në Itali studimet e larta për veterinari. 
Zotërimi i shkëlqyer i italishtes, të cilën e kishte mësuar që në Tiranë, e 
ndihmoi për të përballuar me mjaft sukses kushtin paraprak të pranimit, që 
ishte dhënia e provimit të asaj lënde. Por, fatkeqësisht, këto studime nuk i 
vazhdoi më shumë se deri në mbarim të vitit të tretë. Megjithëse përsëri me 
rezultate shumë të mira, u detyrua t’i ndërpriste ato. Më 1939, një sëmundje 
e mushkërive e detyrojë atë të kthehet në Shqipëri. Në vendin e tij, ai u 
punësua vetëm pas një periudhe mbi dyvjeçare, kur gjendjen shëndetësore e 
kishte më të mirë.  

Duke ruajtur natyrën e shkollimit të tij të lartë edhe se të papër-
funduar, atë e emëruan në zyrën e shërbimeve veterinare të Bashkisë së 
Tiranës, ku vazhdoi edhe pas luftës. Më vonë, deri në vitin 1957, kur arriti 
moshën 41 vjeçare dhe vdiq nga një infarkt në zemër, Isufi punoi në Ndër-
marrjen e Grumbullimeve, në atë të Pasurisë së Shtetit etj..   

Me moshën e re që ai u largua nga kjo jetë, nuk pati mundësi për 
shumë karrierë. Megjithatë, ky njeri i nderuar trashëgoi virtytet e tij të kul-
turës e të qytetarisë. Të tre fëmijët, dy vajza dhe një djalë, janë me arsim të 
lartë. I biri, farmacist, tani jeton dhe punon në Vareze të Italisë.  
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PELASH REFIK TOPTANI 
                            

- Universiteti i Lozanës, Zvicër - 
- Fakulteti i Arteve - 

 
Lindi në Tiranë në vitin 1916 dhe ishte djali më i vogël i Refikut që 

njihet si ndër figurat më të shquara patriotike e kulturore. Është ai që ka 
dhënë kontribute të rëndësishme e tepër të çmuara e sidomos në fushën e 
arsimit shqip. Ai ishte delegat, madje i vetëm i Tiranës, në Kongresin e 
Manastirit të vitit 1908 dhe po kështu bashkë me Hafiz Ibrahim Dalliun 
delegat edhe në Kongresin e Elbasanit më 1909, ku u vendos për hapjen e 
shkollës së atjeshme normale. Si një ndërmjet prej tre toptanasve, Refiku 
është nga 11 nënshkruesit e njoftimit për ngritjen e flamurit në Tiranë, më 
26 nëntor 1912. 

Pelashi shkollën plotore e kreu në Tiranë, për të vazhduar më tutje 
arsimin e mesëm në një kolegj të Romës. Studimet e larta për arte që nisi në 
Universitetin e Lozanës të Zvicrës, i ndërpreu pas tre vjetësh, e për këtë 
shkak nuk arriti të diplomohet më.  

Karriera e tij profesionale ishte mjaft e thjeshtë, por, gjithsesi si njeri 
ai mbeti përherë mjaft i nderuar. Duke ruajtur profilin për të cilin filloi 
studimet e larta, gjatë gjithë jetës, deri kur vdiq në vitin 1998, ai punoi si 
disenjator kryesisht në ndërmarrjet tregëtare shtetërore dhe po në qytetin e 
tij, në Tiranë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

 

- 166 - 

 

 

 

 

ISUF IBRAHIM KEÇI 
                            

- Politekniku i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Lindi në Tiranë në shkurt të vitit 1917. Pasi mbaroi shkëlqyeshëm 

Gjimnazin e Tiranës, familja e tij, e dërgoi për të filluar studimet e larta në 
shkollën e famshme italiane, Politeknikun e Torinos. Ndjenjat patriotike të 
Isufit, sikurse edhe për të rinj të tjerë shqiptarë, bënë që ai të mos e përfun-
dojë misionin e nisur të studimeve, ndonëse përsëri kishte arritur rezultate 
mjaft të mira.  

Në vitin 1939, ai u kthye në Shqipëri për të marrë pjesë në lëvizjet 
kundër pushtuesve fashistë. Shtëpinë e tij, e ktheu në bazë të rëndësishme të 
organizimit dhe të kontakteve të grupit të të rinjve e më pas të Lëvizjes 
nacionalçlirimtare. Shumë shpejt, Isufi bëhet nga përhapësit më të njohur të 
ideve përparimtare bashkëkohore te të rinjtë tiranas, detyrë në të cilën ndi-
koi formimi i tij intelektual dhe njohja shumë e mirë e gjuhëve frenge e 
italiane.  Më tutje, bashkë me vëllanë më të madh të tij, Hamitin, që u kthye 
nga Italia më 1941 dhe për të cilin është shkruar më sipër, ai ndoqi të njëjtën 
rrugë, pjesëmarrjen aktive në lëvizjen nacionalçlirimtare. Deri në vitin 1943, 
të dy ata ishin pjesë e njësiteve guerile dhe më pas, deri në çlirimin e vendit, 
edhe të formacioneve partizane (çeta e Dajtit, batalioni Dajti, brigada III dhe 
XXIII e divizioni I). Por, të dy vëllezërit, më vonë do të kishin përsëri edhe 
të njëjtin fat dhe të njëjtin përfundim edhe se mjaft të hidhur. 

Detyrat që i dilnin Isufit pas çlirimit të vendit, i nisi me enthuzia-
zëm dhe me besimin e patundur se kishte ardhur koha e realizimit të ide-
aleve që kishte aspiruar për shtetin e ri të demokracisë e të barazisë. Në 
postin e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës (Bashkia e sotme), duke 
u përpjekur të kryente përgjegjësitë e tij ndaj qytetarëve, ai punoi me mjaft 
sukses, por jo më gjatë se në vitin 1949. Ky angazhim i tij u ndërpre, kur atë 
e arrestuan shumë shpejt pas vëllait të vet.  

 Duke mos patur asnjë shkak, qoftë edhe krejt formal, ai iu nënsh-
trua seancave të gjata të hetuesisë komuniste, ideologji, për të cilën njihet se 
“han bijtë e vet”. Isufit iu kërkua që të deklaronte se, ai vetë dhe vëllai i tij, 
Hamiti, kishin qenë anëtarë të një grupi armik. Por, ai nuk mund të pra-
nonte të pavërtetën; përkundrazi, me trimërinë, zgjuarsinë dhe kulturën e 
tij, jo vetëm që i kundërshtoi akuzat, por arriti t’i shkatërrojë ato. Megjitha-
te, “drejtësia” e dënoi me katër vjet burg e më pas me internime e perse-
kutime, që e shoqëruan gjatë gjithë jetës. 

Ai nuk arriti të shohë përmbysjen e atij sistemi të egër, që nuk i dha 
atë çka i takonte, sepse vdiq më 11 mars të vitit 1985. 
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OSMAN ABDULLA KAZAZI 
                            

- Universiteti i  Romës, Itali - 
- Fakulteti i Farmacisë - 

 
Dëshira e përhershme e tiranasve, shkollimi i fëmijëve të tyre, u 

shfaq dukshëm edhe te Abdulla Kazazi, i ati i pesë vajzave dhe i një djali të 
vetëm, Osmanit, të lindur në Tiranë më 9-7-1917, që, më vonë, do të kishte 
një jetë të rëndë e të dhimbshme. Falë rezultateve shumë të mira në krejt 
arsimin fillor e të mesëm të kryer përkatësisht në Tiranë e në Shkodër; në 
shtator të vitit 1939, ai nisi arsimin e lartë në Fakultetin e Farmacisë të Uni-
versitetit të mirënjohur “La Sapienza” të Romës”. 

 Studimet i ndërpreu pas tre vjetësh të plota e të rregullta. Që në 
Shqipëri, duke qenë i formuar me ndjenjat nacionaliste, ai ishte kundërsh-
tar i pushtimit fashist. Me këto pikëpamje, dhe njëherësh midis studentëve e 
të internuarve shqiptarë e në kontakt me antifashistë italianë, Osmani mbeti 
gjithnjë aktiv. Prej vitit 1942, kur për këto rrethana, vendosi të kthehet në 
Atdhe, ai ndahet përfundimisht nga shkollimi i nisur. Ndjenjat kombëtare 
ishin më të forta se formimi intelektual që kishte zgjedhur me aq dëshirë. 
Ky qytetar i shkolluar, patriot e republikan, si pjesë e Organizatës të Ballit 
Kombëtar, duke u aktivizuar veçanërisht në shtypin e saj, iu përkushtua 
totalisht rezistencës dhe luftës kundër pushtuesve fashistë.  

Pas luftës, me ardhjen në pushtet të Partisë Komuniste, për të, filloi 
kalvari i vuajtjeve. Ai u burgos dhe u internua për vite të pafund; megji-
thate, me një stoicizëm të pashoq, i qëndroi përherë besnik bindjeve të tij. Po 
në këtë shkallë, përballoi edhe të gjitha vuajtjet e pashoqe fizike dhe morale 
të shkaktuara ndaj tij me akuza thjesht politike. Si askush tjetër, jo vetëm në 
Shqipëri, por me siguri edhe më gjerë, prej vitit 1944 e deri më 1964, ai kreu 
15 vjet burg dhe 5 vjet internim dhe pas vetëm dy vjet lirie (1964-1966), deri 
më 1986, atë e pritën edhe 20 vite të tjera burgimi. Megjithatë Osmani mbeti 
përherë i fortë. Krahas frymës qytetare, humanizmit, kulturës, ndershmë-
risë dhe devotshmërisë që e karakterizonte, ai ishte njeriu që mëshironte 
rezistencën karshi të keqes. Me këto tregues të tij, pas vitit 1990, kur u për-
mbys sistemi i egër komunist, ai zgjidhet kryetar i parë i Shoqatës së të 
përndjekurve politikë të Shqipërisë, ku bënin pjesë njerëz të traumatizuar 
shpirtërisht e fizikisht, të poshtëruar, të lodhur, të uritur e të pashkolluar 
dhe që kërkonin qetësinë e mohuar, shpirtërore e materiale. Të shumtët e 
tyre kishin emërtesa fyese dhe denigruese: ballista, zogista, reaksionarë e 
deri revizionistë. Falë ndershmërisë dhe nivelit intelektual të tij, këtë barrë 
të rëndë për supet e këtij njeriu në moshë mbi 70 vjeçare e të rraskapitur nga 
e kaluara e hidhur, ai e përballoi me ndershmëri e dinjitet. 
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Në mungesë të infrastrukturës së nevojshme, shtëpia e tij e vjetër 
dykatëshe e bujare dhe e ndodhur në qendër të Tiranës, u kthye në seli të 
shoqatës. Astrit Jegeni, në cilësinë e dëshmitarit, tregon se, njerëzit që u pri-
tën atje ishin të pambarim. E, prap se prap, shtëpia i pranoi të gjithë, i mirë-
priti të gjithë dhe i dha shpresë të gjithëve, pavarësisht se vinin nga jugu e 
nga veriu dhe se hallet e tyre ishin më të shumta se vetë ato. Ata fillonin nga 
kërkesat për ndihma ekonomike e deri te gjetja e burrave të grave dhe e 
baballarëve të fëmijëve, të zhdukur prej kohësh. Mendësia çoroditëse e kë-
tyre njerëzve “të dehur”, nga liria dhe veprimet e tyre instiktive, tregonin 
dukshëm një popull që e dinte se ç’duhet bërë por nuk e dinte se shpëtimi i 
tyre nuk mund të ishte thjesht Osmani, edhe pse fisnik, i urtë e qytetar si 
ata, bashkëvuajtës si ata dhe i traumatizuar po si ata. Ai dhe shokët e tij, 
gjithnjë në krah, bënë të pamundurën, që nga arsimimi i fëmijëve e deri te 
ndihmat ekonomike e humanitare, që erdhën kryesisht nga shqiptarët e 
arratisur jashtë Atdheut nga përndjekjet komuniste si dhe nga fondacionet e 
huaja e organizmat ndërkombëtare. Përveç shqiptarëve të shumtë që jetoj-
në kudo në botë e të ardhur nga jashtë Shqipërisë, atë shtëpi e vizituan edhe 
personalitetet më të shquara të Kosovës që ai e deshte aq shumë. Të gjithë 
ata, duke vlerësuar Osmanin, shprehnin mendimet dhe pikëpamjet e tyre 
mbi çështjet e rëndësishme madhore e kombëtare të Atdheut dhe për prob-
lemet mbi mirëadministrimin e lirisë së fituar. 

Osman Kazazi vdiq më 3-3-1999. Me pjesëmarrjen e shumtë në 
varrimin e tij, bashkatdhetarët dhe bashkëqytetarët e tij respektuan vlerat e 
sakrificës, ato morale, atdhetare e kulturore. Ky qytetar tiranas do të kujto-
het gjithnjë si njeriu i thjeshtë dhe idealisti që adhuronte virtytet kombëtare 
e që i qëndroi besnik atyre. Me këto bindje, jetën e tij dhe krejt vuajtje, ja fali 
Atdheut, prej të cilit nuk kërkoi asgjë për interesa personale.  

Për të gjitha këto kontribute të dhëna prej tij, Osmani është vle-
rësuar me: Medaljen e artë “Pishtar i demokracisë” (1992), nga Presidenti i 
Republikës, me motivacionin: “I fali Atdheut një jetë plot vuajtje e sakrifica 
bashkë me familjen. Duke spikatur si figurë e madhërishme e martirit dhe njeriut që 
plot humanizëm e atdhedashuri u shqua si vëlla dhe si prijës i dhembshur i bashkë-
vuajtësve të përndjekur, edhe tani vazhdon i palodhur në përmbushjen e qëllimit të 
lartë fisnik, integrimit të tyre në shoqërinë e re demokratike e të lirë shqiptare”; Ti-
tullin “Qytetar nderi i Shkodrës” (1997), nga Këshilli Bashkiak i qytetit; Titu-
llin “Qytetar nderi i Tiranës” (1998), nga Këshilli Bashkiak i qytetit; Medaljen 
e Artë “Joannes Pavlvs PP II”. Ai është vlerësuar edhe nga Republika e Iranit 
dhe nga qyteti i Veronës në Itali. 

Ngritja e një busti në nderim të kësaj figure të veçantë dhe simbol i 
vuajtjeve të shkaktuara nga diktatura, e pikërisht në afërsi të shtëpisë së tij, 
është më e pakta që mund të bëhej për këtë njeri që do të mbesë gjithnjë i 
paharruar.   
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QAZIM MAHMUD TURDIU 
 

- Universiteti i Montpelliesë, Francë - 
- Fakulteti i Matematikës - 

 
Qazim Turdiu është i dyti për nga pesë vëllezërit që bënë arsim të 

lartë para vitit 1944; ndërkohë, ai renditet i pari prej katër pedagogëve vë-
llezër të matematikës, përfshirë edhe të tjerët që studiuan pas këtij afati. I 
lindur në Tiranë më 16 nëntor 1917 nga një familje vendase ndër më të 
vjetrat e trevës dhe që, me rreth 340 vjet të saj, numëron 13 breza të deri-
sotëm. Pas arsimit fillor dhe të mesëm të kryer në qytetin e tij; ai përfundoi, 
më 1941, madje me rezultate të shumë të mira, studimet e larta për shkencat 
e matematikës në Universitetin e Montpeliesë (Francë). Atje u nderua edhe 
me çmimin “Tamplje”, që, si rregull, i jepej vetëm studentëve francezë. Me të 
njëjtin mentalitet dhe formim atdhetar si atë të vëllait të tij më të madh, 
Bilalit, duke ndjerë detyrimet për familjen dhe vendin e tij, ai nuk pranoi 
punësimin në Francë.  

Po në atë vit emërohet në Gjimnazin e Tiranës, ku qëndroi vetëm 
katër muaj. Ky mësues i ri që, menjëherë tregoi karakterin e vet të pastër, 
virtyt që do të shoqëronte gjithë karrierën e tij, kishte refuzuar dhe për-
buzur presionet e një autoriteti të kohës dhe për këtë transferohet në Gjim-
nazin e Shkodrës. Më 1945, pas luftës së dytë botërore, ai është përsëri në 
Gjimnazin e Tiranës ku, me kulturën e përhershme shkencore e peda-
gogjike si dhe me karakterin e tij, dallohet si mësimdhënës.  

Më 1946, Qazim Turdiu arrin nivele edhe më të larta. Ai bëhet ndër 
themeluesit e degës dhe të katedrës së matematikës në Institutin Dyvjeçar 
Pedagogjik të sapokrijuar, ku, përveç kësaj lënde, jep edhe mjaft të tjera. Me 
ngritjen e Universitetit Shtetëror të Tiranës, është ndër pedagogët e parë të 
emëruar atje. Në këtë institucion të lartë pedagogjik e shkencor të vendit 
punoi deri më 1982. Gjithnjë, detyrat e pedagogut, me të gjitha kërkesat e 
paraqitura, qofshin sasiore apo cilësore, i kreu me përsosmëri dhe përkush-
tim. Ka mbajtur leksione të panumërta, referate për tema të ndryshme dhe 
gjithmonë ka qenë në krye të komisioneve për vlerësimin e studentëve e të 
specializantëve. Është autor dhe bashkautor i planeve dhe programeve 
mësimore.  

Duke mos ndërprerë asnjëherë përpjekjet për kualifikimin e tij, në 
vitet 1958 dhe 1959, ju dha mundësia për të bërë në Moskë kualifikimin 
pasuniversitar po në fushën e matematikës, të cilin e përfundoi së bashku 
me disertacionin e tij. Me këtë arritje, ai është ndër të parët shqiptarë që 
përfundoi studime të këtij niveli. Krahas gradës shkencore “Doktor” që fitoi 
me këtë angazhim, Qazimi kishte edhe titullin shkencor “Profesor”. 
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Në karrierën e tij të gjatë dallohet edhe si autor dhe bashkautor i 
mjaft teksteve shkollore, kryesisht të matematikës, të destinuara për arsi-
min e mesëm e të lartë. Vlerat e tyre u evidentuan jo vetëm për nga niveli i 
lartë por edhe për nga periudha e gjatë që ato u shërbyen edhe brezave. Mes 
tyre dallohen: “Algjebra”, 158 fq, 1951; “Elementë të analizës matematike”, 170 
fq., 1955 (ribotuar disa herë); “Gjeometria analitike”, botim i MA, 152 fq, 1955; 
“Konspekt-leksionet e matematikës elementare”, 1962; “Trigonometria plane”, 
1967 (ribotuar disa herë); “Aritmetika”, ShBLSh, 139 fq, 1969, etj. Me këtë 
angazhim, ai ka shkruar gjithashtu libra metodikë e shkencorë, nga të cilët 
mund të veçohen: “Lidhja e teorisë me praktikën në mësimin e matematikës”, 
botim i MA, 87 fq, 1958; “Matematika në shekuj”, ShB 8 Nëntori, 404 fq, 1976; 
“Metodika e aritmetikës”, UT, 200 fq, 1981 dhe “Matematika si shkencë dhe si 
lëndë shoqërore”, UT, 165 fq, 1983. Puna dhe aktiviteti shkencor e pedagogjik 
i Qazimit janë konsideruar si “dallëndyshja e parë e literaturës mësimore 
matematike origjinale”.  

Por jeta ka edhe të papriturat e saj. Ngjarjet politike të vitit 1981 dhe 
lufta e përhershme e klasave, pavarësisht nga amplituda e tyre, lanë rrjedhi-
me të rënda në figurën e nderuar të Qazim Turdiut si dhe në familjen e në 
rrethin e tij. E largojnë nga puna, ashtu si edhe dy fëmijët, nipat dhe mbesat 
e tij nga fakultetet ku studionin. Tronditja për te ishte e rëndë dhe e thellë. 
Mbyllet në shtëpi i shoqëruar nga cigarja, por pa hequr nga dora librat e 
matematikës. Ai nuk u ftua as në festimet e 30 vjetorit të Universitetit të 
Tiranës. Vdiq më 8 prill 1989, në moshën 72-vjeçare i rrethuar nga dashuria, 
respekti dhe nderimi i familjes, i rrethit të tij familjar dhe i miqve të shumtë, 
por pa asnjë nderim zyrtar nga ata që e kishin për detyrë. 

Gjithsesi, koha bën të veten; më vonë erdhën edhe vlerësimet e me-
rituara. Më 16 qershor të vitit 1992, në Fakultetin e Shkencave Natyrore, u 
organizua ceremonia përkujtimore në kuadrin e 75-vjetorit të lindjes së tij. 
Referuesit dhe të pranishmit bënë vlerësimet më të larta. Më 24 dhjetor të 
po atij viti, dhe po në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT, me dekretin 
Nr. 335, datë 21-11-1992, Prof. Dr. Qazim Turdiut iu dha titulli “Mësues i 
Popullit”. Ai fakultet, e nderoi atë edhe në 16 qershorin e vitit 2007, në 
kuadrin e 90 vjetorit të lindjes së tij, aktivitet, në të cilin kjo figurë e shquar u 
vlerësua edhe nga shoqata “Tirana”. Me vendimin Nr. 190, datë 19-11-1999 
të këshillit bashkiak, për të përjetësuar emrin e tij, njërës nga shkollat e reja 
9-vjeçare të qytetit iu dha emri “Qazim Turdiu”.  

Me punën dhe jetën e tij, ai ka lënë gjurmë të pashlyera në arsimin 
kombëtar shqiptar. Për këtë figurë të paharruar e të një apostulli të arsimit, 
mësimi ishte i shenjtë, çka e ushqeu edhe te dy fëmijët e tij, që gjithashtu 
kryen arsimin e lartë. Paridi mbaroi Fakultetin e Inxhinierisë me diplomën e 
elektronikut; ndërsa Silva, ajo volejbolliste e shkëlqyer e viteve 70-të, Fa-
kultetin e Ekonomisë.     
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ZEF NDOC ZYMERI 
 

- Universiteti i Romës, Itali - 
- Fakulteti i Matematikës - 

 
Zef Zymeri, që, gjithë jetën ja kushtoi arsimit dhe edukimit të rinisë, 

ka një pozicion të veçantë në këtë libër. I lindur më 10-6-1918, ishte vetëm 
pesë vjeç kur erdhi familjarisht në Tiranë, qytet ku kaloi krejt jetën e tij. Në 
këto kushte, megjithëse jo autokton; ai, që veten e ka konsideruar përherë 
tiranas i mirëfilltë, “përfaqëson” njëherësh komunitetin e hershëm katolik të 
integruar aq mirë me vendasit. Edhe mësimet e tij, që nga fillorja, në një 
shkollë gjysmëprivate, e deri te e mesmja, Gjimnazin e shtetit, i mori po në 
Tiranë. U dallua si nxënës i zgjuar, i zellshëm dhe me vullnet. Kishte prirje 
të veçantë për lëndën e matematikës dhe ishte gjithnjë i gatshëm për të 
ndihmuar shokët, që e cilësonin “i forti” për zgjidhjen e problemeve. Ai 
ishte si një profesor i dytë jo vetëm për klasën e vet, por edhe për të tjerat. 
Me këto prirje, ndoqi programin real të gjimnazit, atë ku pjesën më të 
madhe e zinin lëndët e matematikës, fizikës e kimisë. Në qershor të vitit 
1942, me mjaft sukses, Zefi dha provimet e maturës si rrjedhojë e të cilave 
disa muaj më vonë, në vjeshtë, shkoi në Itali për të kryer arsimin e lartë.  

Pasi erdhi në Shqipëri për pushimet e verës të vitit 1943, nuk mundi 
të kthehej më në Itali, për të vazhduar studimet që i kishte nisur me aq zell. 
Siç ndodhi edhe me të tjerë, këtë detyrë e pengonte lufta botërore. Kjo u bë 
aq më tepër e pamundur pas vendosjes së diktaturës komuniste. Megji-
thate, niveli i lartë shkencor i tij, edhe pse i padiplomuar, dhe nevoja e 
madhe për arsimtarë e inkuadruan atë ndër mësuesit e matematikës për 
shkollat e mesme të Tiranës e sidomos në Gjimnazin “Qemal Stafa” të 
qytetit; më tutje edhe në Institutin Pedagogjik dyvjeçar, të hapur më 1946, 
dy institucione ku ai dha kontribut të çmueshëm.  

Aspekt tjetër i këtij metodisti të shquar ishte hartimi i teksteve. Në 
këtë fushë, ku shpesh i takoi të çelë rrugën i pari, bashkëpunoi me Qazim 
Turdiun, atë mjeshtër të madh të matematikës dhe me disa të tjerë të kësaj 
fushe. Me plot pasion e vullnet, ato dhanë produkte të çmuara që koha i 
justifikoi më së miri. Emri i Zefit si autor dhe bashkautor arrin në 25 tituj, që 
fillojnë më 1963 nga “Algjebra”, për klasën e 9-të dhe mbarojnë më 1991, me 
“Trigonometria”, për shkollat e mesme. Përvoja e tyre shërbeu edhe për më 
tej. Kështu punoi ai shumë vite edhe pasi doli në pension. Më 1993 shkoi 
pranë fëmijëve në ShBA, për t’u kthyer më vonë në Atdhe, ku më 28-2-2008 
vdiq i nderuar dhe i respektuar. 

Nga shumë vlerësime, Presidiumi i Kuvendit Popullor i ka dhënë 
“Urdhërin e Punës” të kl. III (1951) dhe titullin “Mësues i merituar” (1969). 
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ADEM SHABAN RADA 
 

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ka lindur në një familje vendase qytetare tiranase, më 16 qershor të 

vitit 1918. I ati i tij, i arsimuar në Stamboll, që duke qenë tregtar bënte edhe 
detyra të përkthyesit, vdiq shpejt e atëherë kur Ademi ishte nëntë vjeç.  

E ëma, Havaja, një grua shtëpiake e mjaft energjike, si dhe i vëllai i 
tij më i madh, Isufi, morën përsipër shkollimin e tij. Me rezultate të shkël-
qyera, ai kreu arsimin e mesëm në vitin 1937 në Gjimnazin e qytetit të 
lindjes. Më tutje, gjysma e bursës, e akorduar nga qeveria për studimet e 
larta, u plotësua me kontributet financiare të familjes dhe të miqve të tij. Po 
me rezultate mjaft të mira, ai përfundoi edhe dy vjetët e parë të fakultetit të 
mjekësisë në Universitetin e Torinos.  

Në verën e vitit 1941, kur lufta e dytë botërore kishte filluar, ky i ri, i 
bindur për pikëpamjet dhe idealet e tij revolucionare e komuniste si dhe me 
dashurinë për Atdheun, kthehet në Tiranë. Me shokë të tij të shkollës, por 
edhe me të tjerë, ai është pjesë e Grupit të të rinjve në aktivitetet e tyre anti-
fashiste dhe në prag të krijimit të Partisë Komuniste ngarkohet me detyra të 
rëndësishme organizative. Në fund të po këtij viti dhe tamam në atë kohë 
kur vëllanë e tij e kishin dënuar me vdekje, ai dhe të tjerë arrestohen dhe 
dërgohen në burgun famëkeq të Barit në Itali. Ata lirohen prej andej vetëm 
pas protestave të popullit të Tiranës. Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare ishte 
shumë aktiv edhe në veprimtaritë ilegale në Tiranë, duke qenë komandant i 
njësiteve guerile të qytetit deri në kapitullimin e Italisë. Më tutje, Ademi u 
angazhua në organizimin dhe formimin e batalionit “Dajti”. Në përbërje të 
Brigadës së 23-të sulmuese, ai mbeti përfundimisht deri në mbarim të luftës. 
Me këto arritje, ai kishte realizuar vetëm njërën nga ëndrrat e tij. 

Pas çlirimit të vendit, me detyra të ndryshme drejtuese dhe gjithnjë 
me profesionalizëm e qytetari, Ademi punoi në Sekretariatin e Bashkimit të 
Rinisë, në redaksinë e gazetës “Zëri i Popullit”, në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe në Ministrinë e Arsimit e të Kulturës. Për shumë vjet ishte 
sekretar i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës (Bashkisë së sotme). Ndërkohë, ai 
kishte realizuar edhe ëndrrën e dytë, arsimimin e lartë të tij. Edhe pse i mar-
tuar dhe me dy fëmijë, mbaroi fakultetin e historisë e të filologjisë në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës. Kur doli në pension në vitin 1982, ishte 
drejtor i Pallatit të Kulturës në Tiranë.  

U nda nga jeta më 18 nëntor të vitit 1985. Për kontributet e tij në 
luftë dhe në punë, nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, është dekoruar me 
shumë Medalje dhe Urdhëra. 
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XHAHIT ABDI TOPTANI 
 

- Universiteti i Milanos, Itali - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Xhahiti, më i vogli nga fëmijët e patriotit të shquar Abdi Toptani, 

nënshkrues i aktit të pavarësisë, ministër i financave në qeverinë e Ismail 
Qemalit dhe i bujqësisë e telekomunikacionit në atë të Princ Wiedit, lindi në 
Tiranë në vitin 1918. 

Arsimin fillor e pastaj atë të mesëm për agrikulturë e kreu në Tiranë 
në Shkollën Teknike të Harry Fultzit. Më tutje, gjatë periudhës kohore 1939-
1943 e në përshtatje me formimin që kishte marrë, Xhahiti vazhdoi Univer-
sitetin e Milanos në Fakultetin e Agronomisë. Si edhe për studentë të tjerë 
shqiptarë, situatat e luftës botërore nuk mundësuan mbarimin e studimeve 
dhe diplomimin e tij. I ndodhur në Shqipëri pas vitit 1944, falë nivelit inte-
lektual që kishte arritur, punoi me detyrën e ekonomistit në disa ndërmarrje 
të qytetit të Tiranës. 

Por, vështirësitë do të vinin më vonë. Me stabilizimin e sistemit 
komunist atëherë, kur diktatura po vendosesh gjithnjë e më shumë, atë e 
arrestojnë më 1954. Shkaku ishte se nëntë vjet më parë, më 1945, i kishte 
shkruar letër vëllait të tij, Ihsanit (emigrant politik jashtë shtetit). Për atë 
letër, ku ai tregonte mbi gjendjen politike dhe ekonomike në Shqipëri, për 
arrestimet dhe për konfiskimin e pasurive, u dënua me 15 vjet heqje lirie 
dhe 5 vjet heqje të drejtash civile; ndërkohë që familjen e tij e dëbojnë jashtë 
Tiranës. Pasi kreu plotësisht dënimin në burgun famëkeq të Burrelit dhe në 
kampe të ndryshme të punës, e lirojnë më 1964. 

Ky patriot dhe intelektual, ky njeri i drejtë dhe i urtë; por që duke 
qenë gjithnjë krenar dhe modest, tani duhet të bënte punë të tjera e vetëm 
nga më të zakonshmet. Ushtroi zanatin e teneqexhiut për impiantet e ven-
tilimit që e kishte fituar në burg. Punoi me këtë profesion në Vlorë, për 
ndërtimin e Uzinës së llambave; në Tiranë, për ndërtimin e Teatrit të Ope-
ras e të Baletit, të Uzinës “Traktori”, të Sanatoriumit, të Kombinatit të mishit, 
të Spitalit onkologjik etj.. 

Karakteri i tij gjithnjë i ndershëm i siguroi atij një respekt të padis-
kutueshëm që pak vetë e fitojnë. Me këto përshtypje dhe këto vlerësime për 
të, ky tiranas u nda nga jeta në vitin 1987, por krejt i nderuar dhe i respek-
tuar nga të gjithë ata që e njohën dhe punuan me të.  
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RUSTEM XHAFERR MANSAKU 
 

- Politekniku i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Lindi në Ndroq të Tiranës më 15-1-1919, ku kaloi edhe fëmijërinë 

dhe kreu arsimin fillor. Më tutje, për tetë vjet rresht, gjatë periudhës kur bëri 
arsimin e mesëm, ai jetoi në Tiranë, në familjen e nderuar të Hamdi Mëze-
zit; akt që tregon dukshëm shpirti bujar e arsimdashës i tiranasit. Duke për-
qafuar idetë komuniste, Rustemi mori pjesë edhe në demonstratat e zhvi-
lluara që prej pushtimit fashist. 

Me shpenzimet e të jatit, në vitin 1940, ai regjistrohet në Fakultetin e 
Inxhinierisë të Politeknikut të Torinos; ku, nuk qëndroi gjatë. Si të rinj të 
tjerë idealistë shqiptarë, edhe ai kthehet në Shqipëri në shkurt të vitit 1942 
për të marrë pjesë në lëvizjen nacionalçlirimtare. Falë edhe reputacionit të të 
jatit, si beu i Ndroqit e që gëzonte respekt në popull, prej, Rustemi u shqua 
si propagandist i devotshëm dhe për lidhjet që mbante me çetat partizane. 
Në nëntor të po atij viti, atë e arrestojnë, por e lirojnë për mungesë provash. 
Megjithatë, disa muaj më vonë, ai ishte i detyruar të dilte partizan, duke u 
inkuadruar me çetat e Pezës. Gjatë luftës, veç aksioneve të ndryshme, anga-
zhua edhe me ngritjen e komandove partizane dhe të këshillave nacional-
çlirimtare. Më në fund, me detyrën e komandantit të togës, u rreshtua në 
rradhët e brigadës 26 sulmuese.  

Pas çlirimit të vendit, vetëm për pak kohë, Rustemi punoi në Minis-
trinë e Asistencës Sociale dhe në atë të Mbrojtjes Kombëtare. Në vitin 1946, 
atij ju dha mundësia për të mbyllur studimet e larta; por edhe këtë herë, ai 
duhet t’i ndërpriste ato. Zhvillimet politike me Jugosllavinë e detyrojnë 
Rustemin për t’u larguar nga Zagrebi dhe për të shkuar në Politeknikun e 
Varshavës.  

Prej vitit 1952, pasi ishte diplomuar “inxhinier elektrik” në Poloni, ai 
ka punuar në Drejtorinë e përgjithshme të centraleve elektrike, në Ndër-
marrjen elektrike të Vlorës dhe në Fabrikën e çimentos të po atij qyteti e për 
t’u kthyer edhe një herë po në Drejtorinë e përgjithshme të centraleve 
elektrike në vitin 1961. Për katër vjet rresht (1962-1966) ishte në drejtorinë e 
kuadrit të Ministrisë së Industrisë dhe më pas, deri në vitin 1981, kur doli në 
pension, drejtor i Shkollës së ulët profesionale të atij dikasteri. Prej vitit 
1945, ka qenë pandërprerë kandidat dhe anëtar i partisë.  

Dy fëmijët e tij kanë mbaruar arsimin e lartë: djali, Iliri, inxhinier i 
ndërtimit; ndërsa vajza, Irena, veterinere. 

Vdiq i nderuar dhe i respektuar në vitin 2007. Për kontributet e tij 
në luftë dhe në punë, mbante mjaft Urdhëra, medalje dhe fletë lavdërimi. 
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FIQIRI ALI MULLETI 
 

- Universiteti i Torinos, Itali -  
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
I lindur në Tiranë më 19 janar 1919, Fiqiriu ishte një trashëgimtar i 

denjë i familjes Mulleti, sa të vjetër aq edhe të njohur, dhe njëherësh 
transmetuese e traditave të mira tiranase. I ati i tij, Aliu, njeri i kulturuar e 
arsimdashës, ka qenë nëpunës, detyrë me të cilën kishte arritur deri në pos-
tin e kryetarit të komunës së Shëngjergjit të Tiranës. Vetë Fiqiriu, gjurmët e 
punës së tij, sa profesionale dhe aq të ndershme, i la kudo ku jetoi e punoi, e 
deri jashtë qytetit të vet, në krahinat e tjera të Shqipërisë. 

Pasi kishte mbaruar Gjimnazin e Tiranës, kreu me sukses studimet 
e larta për bujqësi gjatë viteve 1938-1944, duke u diplomuar për “vitikulturë 
e gjenetikë”. Mundësia për të punuar në profesionin e tij, iu dha vetëm pas 
mbarimit të luftës, më 1945. E nisi në Valias, pranë Tiranës, me dëshirën për 
të kontribuar në hedhjen e themeleve të një bujqësie moderne. Por, shumë 
shpejt, ai transferohet në Burrel, ku, megjithëse në kushtet e mungesave të 
shumta, falë punës së tij të palodhur, ai ngriti pemëtoren e mollëve në 
kurorën e qytetit, një ekonomi që, sigurisht, nuk ishte pa ndikim në jetën e 
banorëve të kësaj zone veriore.  

Por, megjithatë, ai asnjëherë nuk ngatërroi pasionin për profesio-
nin e tij të nderuar me idealet dhe pikëpamjet që kishte. Përparimi i një 
kombi, mendonte ai, është si bima, “bujqësia përfaqëson rrënjët, ndërsa indus-
tria dhe tregtia, degët, gjethet dhe frutat; po të lëngojnë rrënjët, fletët rrëzohen, 
pemët thahen dhe fruta nuk ka”. Në anën tjetër, edhe bindjet personale nuk 
mund t’i zëvendësonte me ato që pëlqen çdo regjim. Sigurisht, këto men-
dime nuk mund të ishin pa rrjedhoja. Në vitin 1949, e transferojnë në 
Cërrik, qytet që, për të, u bë stacioni i fundit i angazhimit të tij profesional e 
shkencor. Gjithsesi, me tiparet e një tiranasi të vërtetë, ndershmëria dhe 
përkushtimi në punë ishin edhe atje, ku Fiqiriu la mbresa të veçanta. 
Qytetarët e Cërrikut gjetën te ai njeriun e kompletuar që jetën e vuri në 
shërbim të komunitetit vendas. Kontributi i tij si kryeagronom i zonës dha 
fryte të dukshme në zhvillimin e bujqësisë së atjeshme. Në kooperativën 
bujqësore të Gostimës, me të cilën ai u lidh më së tepërmi, krijoi farën e parë 
të orizit shqiptar, të quajtur “Gostima”; ndërsa në ndërmarrjen bujqësore të 
Cërrikut eksperimentoi dhe prodhoi farën e misrit hibrid. Po atje, ai kreu 
edhe studime mjaft serioze mbi bimët aromatike e mjekësore. Me këto 
arritje sa të larmishme dhe njëherësh të një niveli të dukshëm shkencor, 
Fiqiriu bëhet pjesë e agronomëve më me emër shqiptarë. 

Në laboratorin shkencor të ngritur prej tij, ai nuk u lodh asnjëherë   
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me kërkimet dhe eksperimentet e nevojshme për rritjen e prodhimit buj-
qësor dhe  për përmirësimin e treguesve të tyre e të vetë tokave.   

Falë veçorive të larta profesionale, në kërkimin e vazhdueshëm 
shkencor me metodat më të përparuara dhe të atyre njerëzore, me modesti-
në dhe dëshirën për bashkëpunim me kolegët e tij që tregoi ky intelektual i 
mirëfilltë, atij iu besua një detyrë e re, përgatitja dhe formimi i brezit të ri të 
agronomëve. Kooperativa e Gostimës e më vonë shkolla e Mesme Bujqëso-
re e Cërrikut u kthyen në laboratorë gjigande, mjaft të njohura dhe të lak-
muara për studentët praktikantë të Institutit të Lartë Bujqësor (sot Univer-
siteti Bujqësor) të Tiranës dhe për shkollat e mesme bujqësore të të gjithë 
vendit. Krahas rezultateve të mira ishte edhe emri i Fiqiri Mulletit, i njohur 
dhe i përmendur në të gjithë zonën, por megjithëse rrallë, edhe nga push-
tetarët e kohës. Në Cërrik, ku gjatë gjithë kohës ishte i shoqëruar madje 
edhe familjarisht, qëndroi edhe pas vitit 1979 kur doli në pension. Ai mundi 
të kthehej në Tiranë vetëm kur kishin kaluar mbi 40 vjet nga largimi prej 
qytetit të tij të lindjes, pra, pas vitit 1990, kohë që shënon rënien e dikta-
turës. Por edhe pse në moshë, në vend të qetësisë aq të nevojshme pas një 
lodhje të gjatë, ai nuk ndërpreu pasionin për të ruajtur të gjallë dhe për të 
reflektuar punën e pandërprerë 34-vjeçare dhe bashkë me to edhe vitet e 
mëpastajme.  

Në ditarin e tij personal, shënimet për këtë periudhë, të karakterizu-
ar nga rreziqe e sakrifica, lodhje e gëzime, tipare të sistemit të atëhershëm 
totalitar, ky intelektual e njeri human, i kishte nisur që në vitet e rinisë. 
Krahas këtij angazhimi, ai vazhdoi edhe me përkushtimin e tij të hershëm, 
atë të mbledhjes e të regjistrimit të fjalëve të rralla e të urta popullore të 
gjuhës shqipe. Të gjitha këto ruhen nga familja e tij. Shënimi i tij “Ai, unë dhe 
ti jemi që të gjithë nji, sa nji kokërr ranë, përpara oqeanit të pafund të dijes”, që 
mban datën 23-10-1943, ka vlerë të dyanshme, ai provon qartë e në mënyrë 
të plotë filozofinë e jetës së vet, për të kërkuar gjithnjë dijen; njëherësh, 
shpreh modestinë hijerëndë të Fiqiri Mulletit, të këtij personaliteti mjaft të 
mirënjohur. 

 Por, pavarësisht nga këto tregues të lartë intelektualë dhe qytetarë, 
ai nuk pat asnjë vlerësim nga pushteti i kohës. E vetmja kënaqësi ishte se, 
djalit të tij të vetëm, Adhurimit, që tashmë është një ekonomist i njohur, iu 
dha mundësia për të vazhduar arsimin e lartë. Gjithsesi, Fiqiriu mbetet një 
personalitet i nderuar jo vetëm nga komuniteti tiranas, por edhe nga zonat 
ku ai punoi. I tillë, ai vdiq, më 17 dhjetor 1999 në Tiranë, në moshën 90 
vjeçare. 
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FAIK MAHMUD TURDIU 
 

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

  
Jeta e Faik Turdiut, të lindur në Tiranë më 11 prill 1919, në planin 

shoqëror, qe ajo e një emigranti të zakonshëm politik; ndërsa në atë shken-
cor, e një specialisti deri në nivele ndërkombëtare. Në verën e vitit 1943, ai 
vjen për pushime nga Italia në Shqipëri pasi kishte mbaruar atje vitin e 
katërt të mjekësisë. Por, nuk mundi të kthehej më për shkak të mbylljes së 
kufijve. Megjithëse me arsim të lartë dhe ende të papërfunduar, ai punoi në 
pavionin e kirurgjisë të Spitalit Civil të Tiranës (1943-1947) pranë dy per-
sonaliteteve të shquara të kohës, Dr. Locit dhe Dr. Shirokës. Pavarësisht nga 
periudha e shkurtër pranë këtij institucioni, ai la vetëm përshtypje të mira 
dhe për këto tregues, gjithnjë u vlerësua. Ka edhe diçka të veçantë për të, 
ashtu siç kishte ndodhur më parë edhe me Bilalin, të vëllanë e tij. Në shenjë 
respekti për punën e mirë, pacientë tiranas, fëmijëve të lindur, i kishin vënë 
emrat e tyre.   

Në vitin 1947, bashkë me disa të tjerë, ai dërgohet në Zagreb, për 
përfundimin e studimeve. Një vit më pas (1948), nga prishja e marrëdhë-
nieve politike me Jugosllavinë, të gjithë studentët e atjeshëm u shpërndanë 
në shtete të tjera. Në dallim prej tyre, Faiku u urdhërua të kthehej në Tiranë. 
Pa marrë parasysh pasojat, që realisht u shoqëruan me një ndarje të përje-
tëshme nga familja e tij, ai vendosi të mos kthehej më dhe të mbylli atje stu-
dimet e nisura. Por, me këtë akt, ai mbajti hapur një drejtim tjetër, karrierën 
profesionale dhe veprën e tij. Deri në fund të vitit 1990, familja dinte shumë 
pak për të dhe gjithçka në rrugë krejt të tërthorta. Për më shumë të dhëna ka 
ndihmuar njëri prej miqve më të afërt të tij, Syri Muhaxheri nga Kosova. 
Veç atyre informacioneve, më vonë, ai i dorëzoi familjes së Faikut edhe disa 
botime, video, foto etj., të lidhura me jetën dhe aktivitetin e tij. Megjithatë, të 
gjitha ato nuk japin veçse një pjesë të madhështisë së Faikut. 

Pasi diplomohet dhe specializohet për kirurgji, ai punoi në Spitalin 
“Dr. Mlladen Stojanoviç” (1949-1959) të Zagrebit. Që në ditët e para shpër-
thyen aftësitë dhe vlerat e Faikut. Ato mbetën të admirueshme për të gjithë 
kohën që punoi atje, kështu janë shprehur kolegët e vet. Në Spitalin tjetër, 
atë “Dr. Josif Kajfesh”, punoi 23 vjet deri sa, pas një krize në zemër gjatë një 
operacioni, ai vdiq  më 26 shkurt 1982 në moshën më të pjekur, 63 vjeç. Pu-
nën plot pasion, përvojën dhe dituritë e tij të çmueshme, kolegët e këtij insti-
tucioni, por edhe më gjerë, i mbajnë mënd dhe i nderojnë vazhdimisht e me 
respekt të veçantë. Gjatë gjithë kohës që punoi në këtë spital, i kontaktuar 
me të rejat e shkencës, vlerat e tij njohën vetëm rritje të dukshme, të kon-
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kretizuar edhe me titullin e atjeshëm “Primarius”. Atij ju besuan detyra të 
rëndësishme, si zëvëndësdrejtor i seksionit kirurgjikal, shef i seksionit të 
traumatologjisë etj.. Në këtë spital, Faiku u specializua edhe si kirurg gjine-
kolog. Me të gjitha këto arritje, emri i tij kaloi kufijtë e Kroacisë e të Jugo-
sllavisë duke u bërë kështu i njohur edhe në mjedise të ndryshme të mjekë-
sisë europiane. Shkrimet, botimet shkencore, analizat për tema të ndrysh-
me mjekësore dhe pjesëmarrjet e tij të shumta në forume të vendit dhe të 
huaja, tashmë, janë mjaft të njohura.  

Vdekja e primariusit ishte humbje e madhe për mjekësinë, ishte 
shuar një shkencëtar dhe një kirurg me duar të arta. Të shumtë ishin ata, jo 
vetëm nga Zagrebi por edhe të ardhur për këtë qëllim nga Kosova e nga vi-
se të tjera që, shoqëruar nga banda frymore qytetit, e përcollën Faikun në 
banesën e fundit. Duke qenë gjithnjë i brumosur me ndjenjat kombëtare, ai 
mbeti mik i përhershëm i kosovarëve, për të cilët Faiki (siç thonë ata) si 
simbol për vlerat njerëzore dhe mjekësore, për të gjithë ata dhe për çdo 
kohë, ishte në shërbim të tyre. E, për të gjitha këto, nderimi i madh që ju bë 
atij ishte krejt i veçantë. 

Më 2 mars 1982, në spitalin ku ai punoi dhe mbylli jetën, u mbajt një 
sesion shkencor me shumë referate dhe me mjaft personalitete të prani-
shëm. Drejtori i Seksionit Kirurgjik, ndër të tjera, tha për Faikun “Me 
hidhërim në shpirt dhe me pikëllim në zemër, u mblodhëm këtu për t’i bërë 
homazhet e dhimbshme kolegut, mikut, bashkëpunëtorit, anëtarit shumëvjeçar, 
zëvendësdrejtorit të seksionit kirurgjikal, shefit të seksionit traumatologjik”. Më 
tutje, ai theksoi se prania e tij në Spitalin “Dr. Josip Kajfesh”, dituria dhe 
përvoja kirurgjikale e tij ishin shumë të çmueshme. Breznitë do t’a kujtojnë 
atë si njeri, të cilëve i përcolli pa kursim dijen dhe si një vigan e stoik, besnik 
gjer në fund i parimeve të Hipokratit. Faiku, që e filloi punën mjekësore 
pranë tryezës së operacionit, fati deshi që t’a mbarojë po aty, pa pritur të 
gëzojë pushimin e tij të merituar. 

Por, në anën tjetër, familja, këtu në Tiranë, këtë lajm të hidhur jo 
vetëm se e mësoi me vonesë, por, as nuk mundi t’a vajtonte atë. Megjithate, 
vite më vonë, në kuadrin e 22 vjetorit të vdekjes së tij, në mbledhjen për-
kujtimore shkencore të datës 28-2-2004 e të zhvilluar në sallën e Akademisë 
së Shkencave të Shqipërisë; Këshilli Drejtues i Shoqatës “Tirana”, me 
vendimin e tij nr. 7 datë 24-2-2002, Faik Mahmud Turdiut, i dha titullin 
“Fisnikëria tiranase”, që, si personalitet i shquar i mjekësisë, nderoi kombin 
dhe bashkëqytetarët e tij. Ky akt simbolik bëhet edhe më kuptimplotë nga 
fakti se, pas vdekjes së këtij djali të Tiranës, që politika nuk e lejoi për të ri-
parë vendin e vet të lindjes, në portofolin e vet, i është gjetur flamuri 
shqiptar, që gjithnjë, e kishte mbajtur me vete. 
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ISMAIL SELIM VATHI 
 

- Universiteti i Kembrixhit, Londër, Angli - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

  
Lindi në Tiranë më 14-4-1919, në një familje intelektuale vendase. 

Pas shkollës plotore të kryer në Tiranë, prindërit e dërguan në Londër. Në 
një kolegj të atjeshëm, ai kreu shkollën e mesme më 1933, prej nga menjë-
herë, në Universitetin e mirënjohur të Kembrixhit, nisi edhe studimet e larta 
për inxhinierinë elektrike. Gjatë gjithë kohës u dallua për rezultate të larta, 
të cilat u botuan edhe në revistën periodike të vetë këtij institucioni. Më 
tutje, kaloi në Itali, ku studioi në Politeknikun e Milanos për inxhinierinë e 
radios dhe të teknologjisë së vakumeve. 

Me dëshirën që dijet e fituara t’i vejë në shërbim të vendit të tij, si 
shumë intelektualë patriotë të asaj plejade, edhe ky specialist që, gjithnjë e 
më shumë do të bënte emër, u kthye në atdhe. Në shtator të vitit 1943, hapi 
në Tiranë laboratorin e parë të radioteknikës në Shqipëri. Pas vitit 1944, 
Ismaili u bë themeluesi i bazave të lokacionit të vendit tonë. Falë vlerave të 
larta profesionale të tij, atë e emëruan kryeinxhinier të radiolokacionit të 
Ministrisë së Mbrojtjes, detyrë në të cilën realisht, mori gjithnjë vlerësimet e 
merituara, deri edhe nga specialistët e huaj.  

Por, zigzaget e luftës së klasave bënin punën e vet. Në këtë detyrë 
të rëndësishme e delikate, ai nuk vazhdoi më gjatë se viti 1967. Edhe pse për 
shkaqe të hershme, prejardhja e tij nacionaliste dhe arratisja e të vëllait, 
futbollistit Sulejman (Bule) Vathi, bënë që atë t’a transferojnë dhe madje ja-
shtë dikasterit të mbrojtjes. Përsëri inxhinier, por në Ndërmarrjen e mjeteve 
mësimore të Tiranës, ai ishte gjithnjë mjaft i suksesshëm. Për kontributet e 
tij të shumta, më vonë atë e emërojnë shef të Byrosë teknologjike. Duke u 
dalluar si specialist i aftë dhe si autor i mjaft racionalizimeve, gjatë dhjetë 
vjetëve që qëndroi në këtë angazhim dhe deri kur doli në pension më 1979, 
ai fitoi respektin dhe simpatinë e të gjithëve. 

Ndërroi jetë në mars të vitit 1996. 
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TEODOR PANDELI JORGONI 
 

- Universiteti i Romës, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

  
Teodori ka lindur në Tiranë më 15-5-1919, në një familje të njohur 

vendase e me aktivitet tregëtar. Po në këtë qytet, ai kreu edhe të gjithë for-
mimin arsimor parauniversitar. Me të gjitha potencialet e plotësuara, regjis-
trohet, në vitin 1939, në fakultetin e mjekësisë së Universitetit të Romës, por, 
për të, situatat politike të kohës nuk mundësuan mbarimin e studimeve. Më 
1942, ai u kthye në Shqipëri.  

Përveç disa punësimeve të rastit, pas çlirimit të vendit, Teodori 
takohet si mësues në Shkollën Pedagogjike të Beratit (1946-1948) dhe në 
Shkollën e mesme Mjekësore të Tiranës (1948-1954). Prej këtij viti, ai nisi 
edhe plotësimin e studimeve të pambaruara universitare për mjekësi. Në 
vitin 1957, u diplomua “mjek i përgjithshëm” në Institutin e Lartë Mjekësor të 
Tiranës, paraardhës i fakultetit të mjekësisë të UShT. Më pas, për një vit, 
duke punuar në Spitalin e përgjithshëm të Tiranës, u specializua në profilin 
e pediatrisë, ku edhe vazhdoi gjatë të gjithë karrierës së tij. 

Në vitin 1958, atë e transferojnë në Pogradec, ku, prej 9 gushtit, 
vazhdoi gjatë krejt karrierës së tij. Edhe pas daljes në pension në vitin 1984, 
Teodori jetojë po atje. Deri në vitin 1961 ishte shef i repartit të pediatrisë në 
Spitalin e qytetit, e më tutje, për 23 vjet, edhe drejtor i Poliklinikës. Në 
kuadër të këtyre detyrave, duke zhvilluar edhe propagandën profilaktike 
për mirërritjen dhe ruajtjen e shëndetit të fëmijëve, drejtoi njëherësh edhe 
shtëpinë e foshnjës (1958-1961). Ky mjek i pasionuar i fushës së pediatrisë 
njihet si njeri i kontributeve të shumta. Kohën më të madhe e kalonte në 
spital, madje edhe shtëpinë e kishte dhe e ka po aty afër. Për rrethin e Pog-
radecit, ai ka kryer studime të rëndësishme mbi sëmundshmërinë dhe vdek-
shmërinë e shkaktuar nga distrofia dhe rakiti (1959-1968) si dhe mbi depisti-
min e rakitit në çerdhet e qytetit (1978-1979).  

Për këto vlera të Teodorit, nga Presidiumi i Kuvendit Popullor 
(1984), ai është dekoruar me urdhërin “Për shërbim të mirë të Popullit”. 

Ky tiranas i vjetër e ky njeri bujar, që dikur kishte qenë edhe fut-
bollist me skuadrën e hershme tiranase “Agimi”, sport që e vazhdoi madje 
edhe kur ishte student në Itali, ka fituar tashmë simpatinë dhe respektin 
ndër të gjithë vendasit pogradecarë. Duke ushtruar profesionin e tij human, 
shpesh herë, fëmijëve të varfër i blinte edhe ilaçet. Për të, “Pasuria më e 
madhe është respekti i njerëzve të thjeshtë”. 
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ZIJA HAMDI KELLIÇI 
                            

- Politekniku i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Pas arsimit fillor e plotor, edhe atë të mesëm, të përfunduar në vitin 

1939, Zijai e mbylli po në Tiranë, në Gjimnazin e qytetit, shkollë prej së cilës 
dolën mjaft emra të njohur, madje edhe të pikëpamjeve të ndryshme politi-
ke. Ai Kishte lindur në Tiranë më 1 tetor të vitit 1919 në një familje në-
punësi, të hershme, qytetare e autoktone. Falë rezultateve të mira të arritura 
dhe intelektit të tij, po atë vit, ai filloi studimet e larta në Politeknikun e 
Torinos, por që u detyrua t’i ndërpresë, pas tre vjetësh. Më 1942, kthehet në 
Shqipëri për të marrë pjesë në luftën nacionalçlirimtare. Studimet i rifilloi 
më 1945 në Moskë, për t’i përfunduar më 1948, madje me rezultate të shkël-
qyera dhe me diplomën “inxhinier për ndërtim rrugësh dhe tunelesh”. 

Në Shqipëri, pasi punoi për pak kohë në disa funksione të ndrysh-
me, karriera e tij i përket vetëm arsimit të lartë. Atë e nisi njëherësh me këtë 
sistem të sapokrijuar më 1951, kur emërohet pedagog dhe drejtor i Institutit 
të Lartë Politeknik. Ky precedent përsëritet edhe pas gjashtë vjetësh. Më 
1957, me themelimin e Universitetit të parë shqiptar, atij Shtetëror të Tira-
nës, historia shënoi përsëri Zija Këlliçin, rektor të parë të tij. Me këtë anga-
zhim të përhershëm e të një njeriu punëtor e të devotshëm, ai arriti gradën 
shkencore të Doktorit dhe titullin shkencor të Profesorit. 

Krahas detyrës administrative në Rektorat, duke qenë njëherësh 
edhe shef i katedrës së Rezistencës së Materialeve, Zijai njihet si i përkush-
tuar e mjaft këmbëngulës në punën shkencore. Disertacioni i tij, me temë 
“Influenca e trashësisë për llogaritjen e konstruksioneve në hapësirë”, si ndër të 
parët e realizuar në vendin tonë, shërbeu si shembull edhe për pedagogët e 
tjerë. Megjithëse deri në atë kohë, institucionet tona ishin përgjithësisht pa 
tradita të aktivitetit shkencor, Zijai, përveçse me disa botime të publikuara 
në Buletinin e Shkencave të UShT, ishte bërë i njohur edhe jashtë shtetit. 
Përmendet në Francë nga një gazetë e të rejave shkencore; ashtu sikundër 
edhe u ftua në Kongresin e Katërt Kanadez të Mekanikës së Aplikuar. 

Me botimin “Leksione të rezistencës së materialeve”, UShT, 176 fq., 
1966, ai është po ashtu ndër të parët e angazhuar në këtë drejtim. Me ngrit-
jen e Akademisë së Shkencave, po ndër të parët ai merr titullin “Akademik”.  

Pasi, më 1968, la detyrat në rektorat, përfundimisht iu përkushtua 
vetëm drejtimit të katedrës, funksion që e mbajti deri më 1982, edhe pse prej 
dy vjetësh ishte në pension (kjo kohë që shënon fundin tragjik të jetës së tij).  

Zija Këlliçi mban mjaft dekorata të luftës e të punës dhe ka qenë 
zgjedhur edhe deputet në Kuvendin Popullor. 
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AVRAM THEDHOR KOJA 
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Milano, Itali - 

 
Avrami lindi në Tiranë më 11 nëntor 1919 prej një familje zanat-

çijshë (bakërxhi) autoktonë. Arsimin fillor dhe atë të mesëm, në drejtimin 
klasik të gjimnazit, e kreu po në Tiranë. Për dy vjet, nga 1938, ai studioi në 
Akademinë Ushtarake të Milanos. Situatat politike, të lidhura sidomos me 
pushtimin e Shqipërisë dhe me pjesëmarrjen e tij në revoltat e studentëve të 
Akademisë, bëjnë që Avrami të shkëputet prej andej. Në vitin 1940, ai rre-
gjistrohet në fakultetin e ekonomisë të Universitetit të Bolonjës, prej nga, me 
të njëjtat motive, largohet përsëri. Në vitin 1941 u kthye përfundimisht në 
Tiranë. 

I bindur në pikëpamjet e tij, në shkurt të vitit 1942, bëhet anëtar i 
PKSh. Edhe pse punonte në Postën Qendrore të Tiranës, ai mori pjesë aktive 
në njësitet guerile të qytetit. Për shkak të çarmatosjes që njësiti i bëri 12 
ushtarëve italianë në malin e Dajtit, atë e arrestojnë në gusht të vitit 1942. 
Me gjithë torturat dhe keqtrajtimet në burgun politik të Tiranës; ai, përherë, 
mbajti qëndrim burrëror e dinjitoz. Madje, ai ishte ndër kryesorët e një 
aksioni të organizuar atje për hapjen e një tuneli nëntokësor. Përmes këtij 
kalimi, më 29 prill të vitit 1943, nga ai burg u arratisën 27 vetë, nga të cilët, 
veç Avramit, që madje doli i pari, ishin edhe tiranasit e tjerë: Prokop Myze-
qari, Shim Kolli, Nuri Huta e Teodor Heba. Pas kësaj arratisje të bujshme, 
Avrami u inkuadrua në çetën e Çermenikës, ku mbajti detyrën e zevendës-
komisarit dhe prej andej në Martanesh, si zevendëskomisar i çetës dhe ze-
vendëskomandant i batalionit. Çlirimi i Shqipërisë e gjeti atë komisar të 
brigadës së 28-të. 

Në vazhdim, me gradën e majorit, ai punoi në drejtorinë e mbroj-
tjes dhe më vonë në organet e punëve të brendshme. Gjatë një periudhe dy-
vjeçare (1957-1959), kreu një kualifikim në Akademinë Ushtarake “Frunze” 
të Moskës. Më tutje, ky njeri i kulturuar dhe me gradë më të lartë, atë të 
kolonelit, e që zotëronte mirë italishten, frëngjishten dhe rusishten, punoi 
me detyrën e drejtorit të Drejtorisë së tretë në Ministrinë e Mbrojtjes.  

Vdiq i ri, më 2-12-1960, por i nderuar nga familja, të afërmit, shokët 
dhe miqtë. Rrugën e këtij njeriu të respektuar e ndoqën edhe fëmijët e tij: i 
biri, Jordani, që ndërroi jetë më 1980, ishte mjek okulist; ndërsa nga të bijat e 
tij, që studiuan në Tiranë: Vasilika mbaroi për gjuhën angleze dhe Sihroma, 
për Matematikë.     
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VAHID ALI MAÇI 
                            

- Akademia Ushtarake -  
- Torino, Itali - 

 
Në Tiranë, ku nga një familje e vjetër dhe e njohur për patriotizëm 

lindi në vitin 1919, ai mbaroi vetëm semimaturën. Më tutje, krejt formimin e 
tij e plotësoi në Itali: të mesmen, në Milano dhe të lartën, për specialitetin e 
xhenios e të ndërlidhjes, në Akademinë Ushtarake të Torinos. I kthyer në 
Shqipëri, kur ende lufta nuk kishte mbaruar, me përgatitjen e vet profesio-
nale, punoi në zonat e çliruara. Më tutje, pas çlirimit të plotë të vendit, ishte 
efektiv i Ministrisë së Mbrojtjes. 

Por, fatkeqësisht, karriera dhe jeta e tij do të ishin mjaft të shkurtra, 
pasi shumë shpejt, do të fillonin problemet. Duke u ndeshur me të paaftët 
dhe me të politizuarit e sistemit, si dhe me rrjetin informativ të krijuar 
kryesisht me njerëz të atij lloji, ai u vu në shënjestrat e organeve të sigurimit 
të Shtetit. Qeverisë dhe Partisë së atëhershme, për propagandën e saj, i 
duheshin “argumentë”, me të cilët do të vërtetonin “rrezikun anglo-ame-
rikan” për Shqipërinë dhe synimin për rrëzimin e pushtetit komunist të 
sapovendosur. Ndër to, u zgjodhën sidomos ishnxënës të shkollës së mirë-
njohur të Harry Fultzit, specialistë të përgatitur në perëndim dhe intelek-
tualë të tjerë.  

Në atë listë u fut edhe Vahidi, nga të paktët specialistë të xhenios e 
të ndërlidhjes, të cilin, në shtator të vitit 1946, e arrestuan, duke e akuzuar 
për veprimtari kundër Atdheut. Për shumë muaj rresht, atë e keqtrajtuan 
dhe e torturuan me format nga më çnjerëzoret, por natyrisht pa i nxjerrë 
asgjë se ai nuk kishte ç’të jepte. Më në fund, si dhe mjaft të tjerë, edhe atë e 
pushkatuan, madje pa mbushur 30 vjeç. Akti makabër, i ndodhur në fillim 
të pranverës, më 20 mars të vitit 1948, thonë se, u krye në breg të lumit të 
Tiranës. Dhjetë ditë më parë, përsëri po pas mjaft muaj torturash, ishte 
pushkatuar edhe i vëllai i tij, Mahmudi, dy vjet më i madh e që, në vitin 
1936, kishte kryer me rezultate të shkëlqyera degën e bujqësisë në Shkollën 
Teknike të Tiranës. Kishte punuar si specialist në Ministrinë e Bujqësisë e 
më tutje, mësues në shkollën Bujqësore të Kavajës dhe në atë Normale të 
Elbasanit dhe la pas vetes gruan e re me djalin e porsalindur. Për të dy 
vëllezërit u zhdukën edhe eshtrat; varret e tyre ende nuk janë gjendur. Këto 
plagë të rënda morën shpejt edhe nënën dhe motrën e tyre. 

Përsëri bashkë, të dy vëllezërve, pas përmbysjes së diktaturës, nga 
Presidenti i Republikës, i është dhënë titulli “Martir i demokracisë”. 
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ENVER ALI BEGEJA 
                            

- Akademia Ushtarake -  
- Milano, Itali - 

 
Kujtimet e tij të sintetizuara në thënien “në shkollë e veçanërisht në 

familje, mësova t’i dua njerëzit, shokët, të sillem mirë, të jem i drejtë e i ndershëm”, 
u përpoq t’i zbatojë gjatë gjithë jetës. Ai lindi në Tiranë më 20 shkurt 1920. 
Pas shkollimit fillor e të mesëm në gjimnazin e qytetit, më 1938 plotësoi 
dëshirën e tij për të vazhduar studimet e larta ushtarake. Po në ato kujtime, 
ai tregon me krenari se si, në fillim të majit 1939, studentët shqiptarë të atij 
kolegji bojkotuan ceremoninë e betimit ndaj Perandorit dhe Duçes.  

Me gjithë rezultatet shumë të mira të arritura në Milano dhe duke u 
vlerësuar madje si një nga studentët më të dalluar, ai i ndërpreu studimet në 
dhjetor të vitit 1941. Në Atdhe, falë ideve dhe bindjeve të tij jo të njëjta edhe 
me vëllezërit më të mëdhenj, inkuadrohet në grupet edukative e njësitet 
guerile të Tiranës dhe bëhet pjesëtar aktiv i demonstratave dhe i luftës 
nacionalçlirimtare. Emërohet komisar batalioni për zonën e Shijakut (dhje-
tor 1943) dhe në brigadën II (prill 1944), detyrë që e mbajti deri në nëntor të 
po atij viti, kur shtabi i përgjithshëm e emëroi shef operativ dhe njëkohë-
sisht shef të shtabit të divizionit VII në Korçë. 

Pas çlirimit, transferohet në Tiranë me detyrën e shefit operativ në 
shtabin e korparmatës, për të shkuar më pas (nëntor 1945-nëntor 1947) në 
Moskë, ku mbylli studimet e larta në Akademinë Ushtarake “Frunze”. Me 
gjithë vështirësitë në mësimin e gjuhës ruse, arriti rezultate shumë të mira. 

Me t’u kthyer në Shqipëri, atij ju ngarkuan dy detyra: në Shkollën e 
Bashkuar të Oficerëve, zëvendëskomandant për stërvitjen, dhe në Drejto-
rinë e përgatitjes luftarake të Ushtrisë, me hartimin e rregulloreve bazë të 
ushtrisë e të taktikës së këmbësorisë. Në vitin 1959, Enveri u emërua 
komandant i Shkollës së Bashkuar të Oficerëve, detyrë që me nder e devot-
shmëri e mbajti për gati 15 vjet. Më tutje, deri në fund të karrierës së tij, kur 
doli në pension më 1974, punoi në Institutin e Shkencave Ushtarake. 

Pa qenë i sëmurë asnjëherë, Enver Begeja ndërroi jetë më 26-1-2004 
në moshën 83 vjeçare. Për të gjithë ushtarakët shqiptarë, të titulluar e diplo-
muar në Shkollën e Bashkuar të Oficerëve gjatë viteve 1948-1972 e që numë-
rohen me mijëra, kolonel Enver Begeja kujtohet si oficeri i përgatitur e edu-
kator, kërkues e korrekt, i ndershëm dhe i drejtë. Sa herë përmendet Shkolla 
e Bashkuar, aq herë mendja shkon edhe te ai.  

Për kontributin e dhënë, nga Kuvendi Popullor është dekoruar me 
11 urdhëra dhe medalje nga të cilat spikat “Urdhëri Skënderbeu” i klasit II. 
Një rrugë në Tiranë, e ndodhur përballë Spitalit nr. 1, ka emrin e tij. 
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BEQIR SURE AJAZI 
                            

- Universiteti i Padovas, Itali - 
- Fakulteti i Jurispundencës - 

 
Ka lindur në Prezë të Tiranës, më 13-4-1920, ku kreu edhe shkollën 

fillore. Më pas, për tetë vjet rresht, Beqiri mësoi në Korçë. Atje nisi edhe 
Gjimnazin mjaft të mirënjohur të qytetit, dy vitet e fundit të të cilit i mbylli 
në atë të Tiranës. Megjithëse me njohuri mjaft të mira të gjuhës frenge, 
situatat e kohës diktuan që, studimet e larta ai t’i fillojë në Itali, por pa 
arritur deri në fund të tyre.  

Duke qenë i përfshirë në idealet dhe pikëpamjet e tij politike, ai i 
përgjigjet ftesës së Abaz Kupit për t’u kthyer në Atdhe. Në përshtatje me 
shkollimin e tij të lartë, edhe pse të pjesshëm, në Shqipëri shërbeu me de-
tyrën e gazetarit në ATSh, të sekretarit të Radio Tiranës dhe të redaktorit 
përgjegjës të gazetës së atëhershme e mjaft të njohur “Bashkimi i Kombit”. 
Prej qershorit të vitit 1942 e deri në tetor të atij 1944 ka qëndruar pranë 
Misionit anglez të Bill Mac Leanit, kohë që shënon edhe përfundimin e ak-
tivitetit të tij nacionalist për periudhën e luftës.  

Gjatë një misioni shumë delikat dhe njëherësh të rrezikshëm që ai 
ishte duke kryer, u arrestua nga forcat partizane të Brigadës së parë, të cilat 
atë mëngjes kishin sulmuar Prezën. E mbajtën të lidhur deri më 21-11-1944 
gjatë gjithë itinerarit të lëvizjes së Divizionit të parë, pra edhe pak ditë pas 
çlirimit të Tiranës, kur ja dorëzuan organeve përkatëse. Prej kësaj kohe, ai 
qëndroi në burg, ku kaloi plot dhjetë vjet. I liruar në vitin 1954, gjithsesi, 
Beqiri nuk i shpëtoi persekutimeve të mëtejshme të regjimit komunist. Gjatë 
20 vjetëve që pasuan, në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, ai ishte vetëm 
punëtor krahu. Në vitin 1975, në periudhat e ashpërsimit të dukshëm të 
luftës së klasave, e akuzuan si pjesëtar të “grupit puçist” të Beqir Ballukut; e 
për këtë pat një dënim të dytë. Për dhjetë vjet të tjera, si i internuar dhe si i 
dëbuar, atë e larguan nga Tirana, ku kthehet vetëm më 1985 e për të 
qëndruar i paangazhuar deri më 1990.  

Edhe për të, ardhja e demokracisë ishte tejet e rëndësishme. Veç të 
tjerash, ajo mundësoi edhe riaktivizimin e tij në politikë, duke qenë për disa 
vjet një nga drejtuesit e Partisë së Legalitetit. Tani, edhe se në moshë të 
thyer dhe i larguar nga pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në politikë, është për-
sëri aktiv, ai shkruan dhe përkthen, duke nisur nga librat e deri te artikujt e 
ndryshëm politikë e shoqërorë. 
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QAZIM HASAN BAKALLI  
                            

- Universiteti i Bolonjës, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Qazim Bakalli, qytetar i respektuar tiranas dhe mjek mjaft i njohur, 

lindi më 20 maj 1920. Formimin parauniversitar, periudhë gjatë së cilës u 
dalluan dukshëm aftësitë e tij, e plotësoi po në Tiranë. Ai vazhdoi rrugën e 
të jatit, Hasanit, që kishte mësuar në Turqi për Drejtësi Islame, e të vëllait 
më të madh, Eminit, në Gjermani, për inxhinieri.  

Falë formimit të suksesshëm të tij në gjimnaz, ku, veç rezultateve 
mjaft të mira që arriti, mësoi edhe frëngjishten, italishten dhe anglishten, ai 
filloi fakultetin e mjekësisë të Universitetit të Bolonjës, ku qëndroi vetëm 
gjatë viteve 1940-1943. Ashtu si me shumë djem shqiptarë që studionin 
jashtë vendit, edhe Qazimi, i shtyrë nga ndjenjat atdhetare, kthehet në vend-
lindje. Në përbërje të rinisë së lagjes, në Pezë, në Dajt, në njësitet guerile të 
Tiranës dhe deri në mjekimet e kryera në Spitalin “Zog I”, ka qenë gjithnjë 
aktiv e me kontribut të ndjeshëm. Shtëpia e tij ishte, po ashtu, depo ushqi-
mesh për luftën nacionalçlirimtare. 

 Pas luftës, ai iu përkushtua mbarimit të studimeve, proces të cilin e 
nisi në Zagreb në vitin 1946 për t’u diplomuar përfundimisht në Univer-
sitetin “Klement Ohrickij” të Sofjes më 1948. Në pavijonin e sëmundjeve të 
brendshme të Spitalit të Tiranës, të drejtuar nga doktor Sabri Tefiku dhe për 
të cilin edhe sot ai ka konsiderata të jashtëzakonshme, mbajti ngarkesë të 
madhe. Arriti deri në 25 shtretër, nga rreth 10 që ishte shifra më e zakon-
shme. Me këtë angazhim, nuk vazhdoi më shumë se katër vjet. I speciali-
zuar si dietolog, punoi deri kur doli në pension. Falë karakterit të tij prej 
studiuesi dhe si njohës i mirë i 5-6 gjuhëve të huaja, edhe në këtë drejtim, 
ishte mjaft i suksesshëm dhe për këtë konsiderohej nga më të mirët.  

Me bagazhin e tij teoriko-praktik, prania e Qazimit shihet edhe veç 
spitalit. Ai njihet si pedagog i jashtëm për lëndën e Anatomisë në ILKF 
“Vojo Kushi”, gjatë viteve 1970-1974, dhe si propagandist i mjekësisë në 
Radiotelevizion Shqiptar, gjatë 55 vjetëve. Është autor i vazhdueshëm i 
mjaft studimeve e referimeve shkencore, si dhe i mjaft shkrimeve të këtij 
lloji në revista e gazeta të ndryshme. Ka mbajtur edhe angazhime të tjera 
tejet aktive, si ato në komisionin e KEMP-it, në detyrën e inspektorit sanitar 
etj.. Në aktivitetet shoqërore, kishte detyrën e anëtarit të Plenumit të BPSh.  

Në të gjithë veprimtarinë e tij, ky besimtar i devotshëm, përherë 
korrekt dhe i ndershëm, është vlerësuar me Urdhërin “Naim Frashëri” të 
klasit II, nga Kuvendi Popullor; Titullin “Fisnikëria tiranase”, nga Shoqata 
“Tirana” dhe atë “Nderi i Qytetit të Tiranës”, nga Bashkia e Tiranës. 
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RAMIZ OSMAN BODINAKU  
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Modena, Itali - 

 
Ramizi, bir i një familje të njohur tiranase, lindi më 7-6-1920. Pas 

mbarimit të fillores, duke ruajtur si gjithnjë tiparet e tij, në vitin 1937 dhe po 
në Tiranë, ai kreu me rezultate të shkëlqyera vetëm semimaturën.  

Pasi ju nënshtrua një konkursi të posaçëm, fitoi të drejtën për të 
ndjekur Shkollën e mesme ushtarake të Milanos (1937-1940), e njohur 
“Kolegji Ushtarak”, themeluar më 1859 dhe që po ashtu e mbylli me rezul-
tate mjaft të mira. Ndërkohë, me gjithë situatën e rënduar nga lufta e dytë 
botërore, falë zellit dhe aftësive individuale të tij, ai ndiqte si i jashtëm (me 
korrespondencë) edhe shkollën e dytë të mesme, gjimnazin e Tiranës (rast 
krejt i veçantë), në të cilin provimet e fundit i mbylli në vjeshtën e vitit 
shkollor 1940-1941.  

Edhe pse student, madje në shkollë ushtarake, Ramizi ka qenë një-
herësh mjaft aktiv ndaj ngjarjeve politike të kohës. Në maj të vitit 1939, pas 
pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, ishte ndër 400 studentët shqiptarë 
që, në Romë, morën pjesë në rezistencën pasive kundër atij akti. Po në këtë 
kohë, ai ishte përsëri nga ata ushtarakë që nuk pranoi të bënte as betimin 
përpara mbretit, e për çka u përgjigj se “nuk e ndjej me ba një gja të tillë”. 

Menjëherë pas mbarimit të shkollës së mesme, i jepet e drejta për të 
kryer studimet e larta në Akademinë Ushtarake të Modenas, në atë shkollë 
mjaft të njohur e të themeluar më 1669, ku u regjistrua në kursin e 
këmbësorisë 83 REX. Më 1856, ky institucion kishte marrë emrin “Shkolla 
Ushtarake e këmbësorisë” e Modenas e më pas “Akademia Ushtarake e 
këmbësorisë dhe e Kavalerisë” e Modenas. Për shkak të luftës, periudha tre-
vjeçare e studimeve të rregullta ishte përshpejtuar në dy vjet. Në përfundim 
të tyre, më 1942, Ramizi u shpall si një nga pesë më të mirët e 524 studen-
tëve të Akademisë. 

Pas kësaj, atë e emërojnë në Ulqin, ku u bë pjesë e regjimentit të 
atjeshëm të ushtrisë shqiptare, të asaj njësie, që, në verën e vitit 1943, duke 
refuzuar të luftojë nën komandën italiane, arriti deri në shpërndarjen e saj. 
Një pjesë e regjimentit, duke përfshirë edhe Ramizin, ju bashkëngjitën 
luftëtarëve të lirisë, kundër të cilëve, në gusht të vitit 1943, ushtria italiane 
ndërmori një aksion të fuqishëm. Kjo betejë, që u zhvillua në Reç të Shko-
drës dhe si një ndër më të mëdhatë e luftës kundër fashistëve, do të hynte 
në histori. Për këtë zonë të veriut, ajo ishte më e madhja e zhvilluar gjatë 
luftës së dytë botërore. Rëndësia e saj qëndron sidomos në faktin që, 
megjithëse trupat shqiptare, ku ishte edhe Ramizi, u gjendën të rrethuara në 
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befasi, ato arritën të zmbrapsin ushtarët italianë dhe të çanin rrethimin. 
Sipas dëshmitarëve bashkëkohorë, jo vetëm vendosmëria, por edhe aftësia 
drejtuese e atij regjimenti siguroi atë rezultat të rëndësishëm. 

Pas kapitullimit të Italisë, në shtator të vitit 1943, bashkë me disa të 
tjerë, Ramizi shkoi në Kosovë. Në përkrahje të luftëtarëve të atjeshëm, atje 
njohu patriotizmin e pashembullt e të pakrahasueshëm të popullit kosovar 
e të trevave të tjera shqiptare. Pavarësia e atyre viseve, do të mbeste për të 
ëndrra më e madhe deri në fund të jetës së tij. 

Prej vitit 1945, pasi ishte kthyer në Tiranë me mbarimin e luftës, 
punoi me detyrën e zëvendësshefit të stërvitjes ushtarake në Korpusin e 
Armatës së parë e më pas, instruktor nënoficerësh në Komandën e përgjith-
shme dhe pedagog në shkollën ushtarake. U largua përfundimisht nga 
ushtria në vitin 1948, kur refuzoi kualifikimin e mëtejshëm në Bashkimin e 
atëhershëm Sovjetik. 

Me këtë akt, karriera e Ramizit merr kthesë të përhershme. Gjatë 
viteve 1948-1950, diplomohet në Institutin Pedagogjik dyvjeçar, për çka 
emërohet mësues i kimisë në shkollën e mesme profesionale Politeknikumi 
“7 Nëntor” (sot Instituti “Harry Fultz”). Më tutje (1953-1958), ai punoi në 
Laboratorin e Institutit të Shkencave, në Laboratorin e Institutit të kërkime-
ve bujqësore në Tiranë dhe në atë të Institutit të kërkimeve bujqësore në 
Lushnje. Pasioni për dije e shtyu Ramizin të përfundojë edhe fakultetin e 
shkencave natyrore të UShT, menjëherë pas hapjes së tij dhe të diplomohet 
si teknolog kimist. Me këtë përgatitje, gjatë gjithë jetës, madje edhe pas 
daljes në pension në vitin 1983, ai iu kushtua kërkimit shkencor. Në fushën 
e materialeve të ndërtimit, ka kryer gjithsej 23 studime. Në Laboratorin 
qendror të ISTN, ai iu dedikua me sukses kërkimeve për uljen e kostos së 
prodhimit të çimentos. Për këtë, bashkëpunoi me fabrikat e çimentos në 
Fushë-Krujë e në Tiranë. Po kështu, në bashkëpunim me kombinatin e me-
talurgjisë, është marrë edhe me shtesat në betonet refraktare (xhamet vull-
kanike), studime që u zbatuan përsëri me mjaft sukses. 

Njohjen e disa gjuhëve të huaja, ai e përdori jo thjesht si mjet të 
rëndësishëm e të domosdoshëm në punën e tij shkencore, por edhe si një 
mundësi për të kontribuar në formimin dhe kulturën e mëtejshme të bijave 
dhe të nipave të tij. 

Si qytetar, Ramizi ishte njeri i ndershëm, i sinqertë, modest e she-
mbullor; si pjesë e arsimit dhe e shkencës, nxënës dhe student shumë i mirë, 
si dhe kërkues i vullnetshëm; ndërsa si familjar, i dashur, shok, mik dhe 
vëlla. Me këto tregues, ndikoi edhe te të afërmit e tij. Si i tillë, ai mbeti 
gjithnjë deri kur u nda nga jeta më 5 maj 2002.     

Për kontributet e tij, veç vlerësimeve të ndryshme, nga Presidiumi i 
Kuvendit Popullor është dekoruar dy herë me “Urdhërin e Punës”. 
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NURI ZYHDI HUTA 
                            

- Universiteti i Bolonjës, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ka lindur në Tiranë më 13 qershor të vitit 1920. Pas arsimit fillor e 

mbarimit të semimaturës po në Tiranë, ai kreu më 1938 edhe gjimnazin 
vendas, atë shkollë, prej nga kanë dalë mjaft nxënës e që më vonë do të bë-
heshin personalitete dhe emra të njohur të zhvillimeve të ndryshme shqip-
tare. Me mbështetjen ekonomike të familjes së vet, të njohur për qytetarinë 
dhe dëshirën për arsim, po atë vit, Nuriu filloi studimet për mjekësi në 
Universitetin e Bolonjës, në atë institucion ku kishte patur dhe kishte ende 
studentë të tjerë shqiptarë. Tamam në këtë atmosferë politike të asaj kohe, te 
Nuriu fillojnë të lindin idetë e para antifashiste dhe me këto bindje, ai lidhet 
dhe kontakton veçanërisht me grupet komuniste, duke qenë më vonë edhe 
pjesëmarrës në veprimtaritë e tyre. 

Këto ishin arsyet që, pas tre vjet studimesh, më 1941, ai vendos të 
kthehet në Shqipëri për të marrë pjesë në demonstratën e madhe antifa-
shiste të popullit të Tiranës, që do të zhvillohej më 28 tetor të po atij viti, 
ditës së marshimit të fashistëve mbi Romë. Në këtë aktivitet të rëndësishëm 
e mjaft të njohur politik, atë e arrestojnë dhe i heqin të drejtën për t’u lar-
guar nga Shqipëria. Kjo ngjarje, që praktikisht përcaktoi ndërprerjen e 
studimeve dhe përfundimisht shuarjen e aspiratës së mjekësisë, ndikoi po 
ashtu edhe në të ardhmen e  Nuriut. Pak kohë më vonë, në janar të vitit 
1942, i bashkuar me çetën e Pezës, ai përfshihet në luftën nacionalçlirimtare. 
Atë e arrestojnë në gusht të po atij viti dhe e dënojnë me vdekje për 
veprimtari antifashiste. Në grupin e 27 të burgosurve, ku ishin edhe tira-
nasit P. Myzeqari, T. Heba, Sh. Kolli, A. Koja etj., ai mundi të arratiset pas 
shtatë muajsh burgim dhe prej andej të inkuadrohet në çetën e Çermenikës. 
Në nëntor të vitit 1943, kur, në Shëngjergj të Tiranës, formohej brigada e 
dytë sulmuese, ai bëhet pjesë e saj. Falë aftësive dhe devotshmërisë së tij, një 
vit më vonë, në Berat, e emërojnë shef të personelit politik pranë shtabit të 
përgjithshëm të Ushtrisë nacionalçlirimtare. 

Pas çlirimit të vendit, duke u përfshirë në fushën e propagandës e të 
gazetarisë, për Nuriun fillon një angazhim krejt i ri. Në drejtimin e disa 
organeve të rëndësishme të shtypit, ai shkruan edhe mjaft artikuj me tema 
të ndryshme mbi probleme të kohës e ato të pasluftës së dytë botërore, si 
dhe mbi aspiratat e popujve. Në gusht të vitit 1945, atë e emërojnë në 
Komitetin Qendror të Partisë me detyrën e shefit të seksionit të shtypit për 
politikën e jashtme dhe dy vjet më vonë edhe të seksionit tjetër, atë të 
politikës së brendshme.  
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Në vitin 1948, kur ishte vetëm 28 vjeç, Nuriu kryesoi delegacionin 
shqiptar në Konferencën për lirinë e shtypit dhe të drejtën e fjalës, të mbaj-
tur në Gjenevë e të organizuar nga Kombet e Bashkuara. Pikëpamjet dhe 
idetë e tij, të shprehura atje mbi këto probleme, si dhe mbi implementimin e 
tyre në vendet e kampit socialist, u konsideruan liberale, antikomuniste e në 
kundërshtim me linjën e Partisë dhe me politikat e saj prosovjetike. Kështu 
që, edhe për Nuriun, për këtë të ri me mjaft kapacitet, të vlerësuar dhe 
njëherësh me mjaft të ardhme, do të vendoste diktatura dhe subjektivizmi 
politik, madje edhe shumë shpejt. Një muaj pasi ishte kthyer në Shqipëri, 
atë e arrestojnë me akuzën për veprimtari antipushtet e antiparti dhe e 
dënojnë me dhjetë vjet burgim e pesë vjet internim.   

Dënimin e dhënë e vuajti plotësisht dhe në kushtet më të rënda. Pas 
burgut famëkeq të Burrelit, ai jetoi dhe punoi në fshatrat e Ballshit, të Vlorës 
e të Beratit. Megjithatë, edhe pse u lirua, në thellësi të shpirtit të tij, ai ishte i 
bindur se nuk kishte bërë asgjë të keqe ndaj Atdheut dhe popullit të vet; 
përkundrazi, kishte ruajtur idealet, për të cilat kishte falur rininë. Kthimi në 
Tiranë, që ndodhi vetëm pas 16 vjetësh, në vitin 1964, ndër të tjera, i mun-
dësoi krijimin e familjes. Nga martesa që bëri një vit më vonë me një vajzë 
tiranase i lindën dy fëmijë, Fisniku dhe Mirjami.   

Por, gjithsesi, për këtë njeri të ndershëm e me temperament dhe me 
jetë politike të mbyllur përfundimisht, pasojat do të vazhdonin. Këto do t’i 
ndjente madje edhe familja e tij. Në punët më të rëndomta, që ai duhet të 
kryente për të siguruar jetesën, u shtuan edhe akuzat për përkrahjen e 
shfaqjeve dhe të qëndrimeve liberale që sapo kishin filluar të ishin në 
“objektivat” e punës së partisë. Për riedukim, nga detyra e magazinierit, 
Nuriun e kalojnë në punëtor të thjeshtë krahu, madje jo në Tiranë, por jashtë 
saj, në Marikaj. I larguar më 1971, ai mundi të kthehet vetëm pas dy vjetësh, 
për të punuar deri kur doli në pension në Ndërmarrjen e Mjeteve Mësimore. 

Ndërkohë, Nuriu provoi edhe injorimin e plotë të vlerave njerëzore 
dhe intelektuale dhe për të gjithçka ndjente shumë. Shkrimet e tij mbi luftën 
antifashiste nuk u botuan kurrë. Po kështu, edhe kontributet që ai dha në 
botimin e disa fjalorëve, asnjëherë nuk u evidetuan me emrin e tij.     

Ngjarjet e viteve të demokracisë, edhe për te ishin të mirëpritura. 
Më 1991, i rikthehen të gjitha dekoratat e akorduara për pjesëmarrje në 
luftën antifashiste. Atij i rinjihet edhe krejt aktiviteti si një ndër gazetarët më 
të shquar, ashtu sikurse edhe përpjekjet që ai kishte bërë për lirinë e shtypit 
shqiptar.  

Nuriu, ky intelektual që vuajti gjatë jetës së vet, por që gjithsesi 
mbetet i paharruar për kontributet dhe vlera e tij, vdiq në vitin 1993.  
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PROKOP DHIMITER MIMA 
                            

- Universiteti i Padovas, Itali - 
- Fakulteti i Farmacisë - 

 
Edhe Prokopi, i lindur më 7 korrik 1920, përfundoi po Gjimnazin e 

Tiranës, sikurse shumica e të rinjve vendas të asaj kohe e që kishin kryer 
arsimin e mesëm. Pavarësisht se, i ati ishte llogaritar në Bankën e Shtetit 
Shqiptar; duke dëshiruar vazhdimin e traditave kulturore familjare nga të 
dy prindërit e tij, ai nisi drejtim tjetër, fakultetin e farmacisë të Universitetit 
të Padovas. Megjithëse mjaft i suksesshëm në këtë angazhim, çka 
justifikonte shpenzimet e familjes, ai nuk arriti t’i përfundojë këto studime. 
Pas dy vjet e gjysmë, shkaqet shëndetësore nga njëra anë dhe veçanërisht 
ato politike nga ana tjetër (pushtimi i Shqipërisë nga Italia Fashiste e kishte 
gjetur atje), bënë që Prokopi t’i ndërpresë ato. I kthyer në Tiranë në vitet e 
Luftës së dytë Botërore, për disa kohë, punoi në Bankën e Shtetit.  

Kjo kthesë ndryshoi gjithçka edhe në të ardhmen e tij. Në shumi-
cën e rasteve, talentet, edhe pse të “fshehura”, gjithsesi evidentohen. Duke 
filluar rrugën e aktorit të dramës, “humbi” një farmacist, por “erdhi” një 
artist. Veç aftësive dhe prirjeve të tij, me vullnetin e madh, këmbënguljen 
dhe dashurinë për artin, ai plotësoi mungesën e arsimimit artistik. Njohja e 
disa gjuhëve të huaja, veç njohurive më të posaçme e më speciale për tea-
trin, i mundësoi atij edhe studimin e kryeveprave të letërsisë botërore dhe të 
asaj shqiptare.  

Përkushtimi në punë e në prova ishte faktor i rëndësishëm në arri-
tjet e Prokopit. Kështu, p.sh., për të përsosur shqiptimin e fjalëve, të rrok-
jeve e të zanoreve dhe deri të nivelin që duhej, ai ushtrohej çdo mëngjes, 
madje edhe para pasqyrës. Por, edhe kur merrej me lulet, angazhim të cilin 
e bënte me mjaft pasion, ai përsëri bënte prova me zërin. Dhe kështu, ai 
punonte gjithnjë e pa u lodhur. Edhe se me fizik të dobët, ishte shumë i 
fortë. Kishte një zë të veçantë e të kumbuar dhe për këtë ishte edhe peda-
gog i të folurit skenik në Institutin e Arteve. Ndryshe nga shumica e 
aktorëve, që thonë se rolet janë si fëmijët, ata duhen njëlloj; Prokopi, rolin e 
Xhivolas te drama “Arturo Ui” dhe që për koincidencë e kishte përkthyer 
kunati i tij, i mirënjohuri Robert Shvarc, e kishte mjaft për zemër; si per-
sonazh i kishte hyrë në shpirt, megjithëse ishte krahu i djathtë i Hitlerit. Në 
atë rol, duhej të çalonte dhe për këtë punoi shumë; ndoshta, përsëri si fëmija 
me të cilin prindi vuan më tepër. 

Falë kësaj pune dhe këtij përkushtimi, në Teatrin Popullor ku ai 
punoi gjithë jetën, arriti të realizojë me mjaft mjeshtri role të vogla e të më-
dha, por të gjitha të skalitura deri në detaje e që kanë mbetur të ngulitura në 
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kujtesën e publikut shqiptar. Prej tyre mund të përmenden Dom Marku te 
“Cuca e maleve”, Sbisheku te “Morali i Zonjës Dulska”, Xhivola te “Arturo Ui” 
e të tjera role te dramat “Hamleti”, “Pas vdekjes”, “Perkolgjinajt” etj..  

Ai ishte njëherësh edhe artist i ekranit, ku spikatën rolet e Stefan 
Haures te “Emblema e dikurshme”, të gjeneralit gjerman te “Gjenerali i ushtrisë 
së vdekur” etj.. Falë aftësive të tij, zërit dhe zotërimit të gjuhës së pastër 
shqipe, universalitetin në rolet e tij, ai e tregoi edhe si bashkëpunëtor i për-
hershëm i Radio Tiranës, duke filluar që nga emisionet e saj më të hershme 
si “Ora gazmore” e deri te recitimet e vjershave dhe tregimet e përrallave për 
fëmijë. 

Me shpirtin e tij të artistit, ai e donte të bukurën. Në kohën e lirë 
shijonte muzikën, këndonte, luante me kitarë dhe merrej me lulet, ku kishte 
arritur deri në kultivime të mrekullueshme. Askush nuk largohej nga shtë-
pia e tij pa një buqetë. Pasioni tjetër i tij ishte peshkimi, dimër dhe verë, në 
fundjavë e deri në ditët e lejes së zakonshme. Kudo ku të ndodhej ai, me 
familjen në shtëpi apo në pushime, me kolektivin etj., kumbonte hareja.  

Tiparet e Prokopit ishin thjeshtësia, modestia dhe përkushtimi ndaj 
punës dhe njerëzve. Edhe pse ishte i ndjeshëm dhe jetën e kaloi sistemati-
kisht me merita të mohuara, për shkak të pikëpamjeve politike të tij në të 
shkuarën, ai kurrë nuk ankohej. Kujtohet për shembull rasti, se për këtë 
motiv, atij ju hoq njëri nga rolet më të mira, ai i priftit në dramën “Cuca e 
maleve”, për t’ja dhënë dikujt tjetër; apo edhe fakti se akordimi i vetë titullit 
“Artisti i merituar” ju bë me mjaft vonesë. 

Ai kishte miq të mirë dhe respektonte S. Prosin, N. Lucën, P. Gjo-
kën etj., por kishte të tjerë për të cilët mbante rezerva e megjithatë nuk i për-
mendte emrat e tyre pavarësisht se ishin të dëgjuar.  

Fëmijëve të vet, virtytet e tij, asnjëherë nuk ia përcolli me imponim, 
përkundrazi, falë qytetarisë dhe kulturës së tij, me ata kishte ndërtuar 
raporte të drejta  dhe model. Me këto mendësi, si familjar e bashkëshort 
shembullor dhe si prind i mirë, ai rriti dhe edukoi Florionin, ekonomist dhe 
Ajkanën, inxhiniere.     

Prokop Mima vdiq në Tiranë më 1986 pa arritur të shohë ardhjen e 
demokracisë. 
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EVANTHI GRIGOR ZORAQI (CIKO)  
                            

- Universiteti Bujqësor i Romës, Itali - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Ka lindur në Tiranë më 13-7-1920, nga një familje e nderuar venda-

se. Prej shkollës së mirënjohur Pedagogjike “Nana Mbretneshë” në Tiranë, e 
njohur me emrin zyrtar “Instituti Femnor”, si baza më e rëndësishme arsi-
more për vajza, dhe ku, më 1939, ajo kreu arsimin e mesëm, Evanthia ishte 
ndër dy nxënëset e vetme që u zgjodhën për të vazhduar një arsimim të më-
tejshëm afatshkurtër, pranë Universitetit Bujqësor të Romës. 

Në Sant Alessio, shkolla kishte një drejtim krejt të veçantë; synonte 
të përgatiste drejtuese për emancipimin masiv të femrave që, krahas vepri-
mtarisë amvisore dhe rritjes së fëmijëve, të kultivonin edhe kopshtarinë e 
blegtorinë shtëpijake. Gjithçka përfitoi Evanthia, prej qëllimit e deri te or-
ganizimi i shkollës; për të, ishin dije, përvojë dhe arritje. Me seriozitet të 
padiskutueshëm, mësimet, nga problemet e mirëmbajtjes së shtëpisë e deri 
te edukimi i fëmijëve, ishin objekte të disiplinave të veçanta. E pajisur edhe 
me mjediset e nevojshme të punës praktike, shkolla i ngjante një ferme mo-
del, ku rridhte jeta e amvisave. Megjithë atmosferën e luftës, programi kul-
turor, ishte i pasur. Aspekti ideologjik nuk ishte primar. Shkolla organi-
zonte edhe ekspozita, prej të cilave, në njërën prej tyre, me dy kukulla të 
mëdha me veshje kombëtare shqiptare, ishte edhe pjesëmarrja e Evanthisë. 

Me këto arritje, Evanthia përgatiti temën “Fshati shqiptar dhe edukimi 
i grave shtëpiake për zhvillimin e tij”. Në përfundim (1942), bashkë me vle-
rësimin maksimal, ajo u diplomua “drejtuese teknike e amvisave rurale”.  

Po e suksesshme, Evanthia ishte edhe në Shqipëri, kur u kthye prej 
andej, madje deri kur mbylli karrierën e saj. Ushtroi profesionin e mësueses 
në shkollat fillore e tetëvjeçare dhe detyrën e inspektores së arsimit. U 
shqua sidomos në krye të Shtëpisë së fëmijës në Tiranë. Megjithatë, kushtet 
politike të krijuar nga sistemi komunist, i detyruan asaj një “autocensurë”; 
ajo nuk e bëri të njohur faktin e arsimimit në Itali. 

Vlerat fisnike të saj u reflektuan edhe në familje. Nga martesa me 
Mihal Cikon, që kishte mbaruar Konservatorin e Milanos, pat dy fëmijë. 
Zhanin, atë emër të mirënjohur të muzikës shqiptare, që sot është drejtor i 
Teatrit të Operas dhe të Baletit, dhe Ketin, që ka studiuar për merceologji.     

Për këto virtyte të larta, ajo është anëtare nderi e Shoqatës së jeti-
mëve të Shqipërisë. Është shpallur “Simbol i vlerës humane”; ka distinktivin 
“Mësuese e dalluar” dhe titullin “Mësuese e merituar”. Nga Kuvendi Popullor 
është dekoruar me Medaljen “Naim Frashëri”, “Urdhërin e Punës” të klasit III 
e të klasit II. Shoqata “Tirana” i ka dhënë titullin “Fisnikëria tiranase”. 
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ABDYL MEHMET KELLEZI  
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Romë, Itali - 

 
U lind në Tiranë më 10-8-1920. I ati i tij, Mehmeti ose Oçi, që thirej 

për shkurt, ishte ndër emrat më të respektuar të familjes autoktone tiranase 
Këllezi dhe njëherësh tregtar i njohur deri në Shkodër, Korçë e Manastir. 
Abdyli, veç mësimeve, është marrë edhe me atletikë, për çka është shkruar 
në librin tonë të dytë. Në garën e 200 m ka arritur 24”1/10; ndërsa në atë 400 
m me pengesa, rezultat edhe më të mirë, që mundi të përmirësohej vetëm 
në vitin 1961. Me këto gara, ka marrë pjesë në kampionatet ballkanike të 
Beogradit e të Athinës dhe në një takim ndërkombëtar të zhvilluar në Paris.  

Sapo, më 1938, mbaroi Gjimnazin e Tiranës, filloi studimet e larta në 
Akademinë Ushtarake të Romës, të cilat nuk vazhduan më shumë se një vit. 
Ai refuzoi betimin ushtarak pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, 
që, veç ndërprerjes së studimeve, ai akt u shoqërua edhe me internimin në 
ishullin e Ventotenes. Atje, përmes figurave të njohura si Sandro Pertini 
(president i mëvonshëm i Italisë) etj., ai ra në kontakt me idetë e majta 
socialiste. Kur u lirua më 1942, Abdyli kthehet menjëherë në Tiranë dhe nga 
bashkëpunimi me Gogo Nushin e Beqir Ballukun, lidhet me lëvizjen komu-
niste. Pas dy vjetësh burgoset përsëri, por këtë herë në Shqipëri. Ai u lirua 
vetëm falë ndërhyrjes së të jatit të tij te prefekti i atëhershëm i Tiranës, 
Qazim Mulleti. Me filozofinë e tij antikomuniste, por jo në ata rrethana 
humoristike e të paraqitura në pjesët teatrale të shfaqura gjatë diktaturës, ky 
prefekt kishte liruar edhe të tjerë. Në atë kohë, ai i kishte thënë Abdylit “... 
dije se, herët a vonë kjo punë që ke nisur do të kushtojë kokën; ti, Nako Spiru dhe 
Zija Këlliçi nuk i përkisni atyre”. Dhe profecia e tij doli; të tre ata, megjithëse 
me mënyra të ndryshme e paguan me kokë.  

I ati u përpoq t’a largojë Abdylin nga rruga e nisur. Diku, afër 
sheshit të sotëm “Avni Rustemi” të Tiranës, ai hapi për të një dyqan mani-
fakture. Por, megjithatë, Abdyli nuk hoqi dorë, përkundrazi vazhdoi në 
bindjet e tij. Dyqani u bë bazë e rëndësishme e qarkorit. Këtë aktivitet, ai e 
vazhdoi deri më 4 shkurt 1944, kur u vranë 84 njerëz, numër që do të ishte 
edhe më i madh nëse Abdyli nuk do të kishte marrë informacionin aq të 
rëndësishëm, megjithëse shumë të vonuar. Ai arriti të lajmërojë mjaft shokë 
për t’u larguar dhe bashkë me to, edhe ai vetë. Pas kësaj, doli në ilegalitet; 
shkoi në Pezë, më tutje në zonën e parë operative Vlorë-Gjirokastër dhe më 
në fund, në Brigadën e 16-të, ku caktohet komisar që me krijimin e saj. Atje 
qëndroi deri në çlirimin e Tiranës, më 17 nëntor 1944. Në Kongresin e 
Përmetit u zgjodh anëtar i Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar. 
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Pas çlirimit të vendit, Abdyli ka qenë: drejtor i Bankës së Shtetit 
(1945-1946); zëvendësministër i financave (1946-1947); drejtor i ndërmarrjes 
“Projekti” (1947-1948); zëvendësministër i financave dhe ministër i financa-
ve (1948-1956); zëvendëskryeministër (1956-1966); kryetar i Komitetit Ekze-
kutiv të Tiranës (1966-1969) dhe më në fund kryetar i komisionit të Planit të 
Shtetit e zëvendëskryeministër (1969-1975). Paralelisht me to, ka pasur dety-
ra të rëndësishme edhe në Parti: anëtar i KQ të PPSh (1956-1961); kandidat i 
Byrosë Politike të KQ të PPSh (1961-1971) dhe anëtar i Byrosë Politike të KQ 
të PPSh (1971-1975). Ai ishte zgjedhur pesë herë deputet në Kuvendin 
Popullor, kur në legjislaturën e gjashtë, ishte edhe Kryetar i Kryesisë të këtij 
organizmi. Ndërkohë, duke qenë gjithnjë i angazhuar vetëm me problemet 
ekonomike e të financave, në vitin 1966, diplomohet “ekonomist” në UShT. 

Problemet e vështira ekonomike me të cilat u ndesh Shqipëria (si-
domos pas viteve 1961 dhe 1970, kur u prenë marrëdhëniet politike dhe 
ekonomike, përkatësisht me Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën), brenda 
mundësive të kufizuara që kishte, ai i zgjidhi falë aftësive, pjekurisë dhe 
ndershmërisë së tij. Kontributi i tij në krye të Komitetit Ekzekutiv të Tira-
nës ishte mjaft i rëndësishëm dhe mbahet mend ende. Atë kohë, të papunët 
që ishin të shumtë përbënin jo vetëm problem ekonomik (standardi i jetës 
ishte i ulët), por edhe politik (duke qenë se diktatura në plan të parë kishte 
ideologjinë). Abdyli ishte ideatori i ngritjes disa së ndërmarrjeve, minifabri-
kave dhe linjave të reja prodhuese. Në Uzinën “Tirana”; Uzinën “Dajti”, 
Ndërmarrjen e rrobave të gatshme për eksport etj., që u ngritën në Tiranë 
sipas kësaj ideje, gjatë tre vjetëve u punësuan mbi tre mijë të rij e të reja. Në 
Komisionin e Planit të Shtetit futi konceptin stimulues që, çdo njësi prodhi-
mi të krijonte të ardhurat e nevojshme për të mbuluar shpenzimet e njësisë; 
pjesa tjetër shkonte për rritjen e kapaciteteve dhe për buxhetin e shtetit.  

Edhe pse këto koncepte të avancuara dhe progresive dhanë rezul-
tate; nga udhëheqja e PPSh, ata morën etiketimin “metoda të vetëadministri-
mit”, për rrjedhojë, të papranueshme për sistemin socialist. Abdyli, bashkë 
me K. Theodhosin, K. Ngjelën dhe V. Katin, në maj të vitit 1975, u shpallën 
pjesë e grupit të sabotatorëve në ekonomi. Më 4 shtator 1975, Abdylin e 
arrestojnë dhe pas dy vjet hetimesh e dënojnë me vdekje. Megjithëse thuhet 
që, data 17 maj 1977 është dita e pushkatimit, edhe pse kanë kaluar mbi 30 
vjet nuk dihet ende vendi ku është kryer ky akt. Kështu, si mjaft të tjerë, as 
ai nuk ka varr për t’u kujtuar nga familja dhe të afërmit e tij. Ky është një 
nga shembujt e shpërblimit që, diktatori Hoxha i dha atyre djemve që pu-
nuan për Shqipërinë duke sakrifikuar rininë dhe jetën e tyre.  

Fushatën denigruese dhe reperkusionet i ndjeu sidomos familja e 
vet, e cila qëndroi e internuar në Kotë të Vlorës deri në vitin 1991. Megjithë-
se në shkallë tjetër, edhe rrethi familjar pat pasojat e veta. 

Tre djemtë e Abdylit, të edukuar me moral të shëndoshë, kanë 
mbaruar arsimin e lartë: Maksimi, për drejtësi; Leoni, për fizikë ndërsa Yllit, 
që ishte regjistruar në inxhinierinë e ndërtimit, iu pre e drejta më 1977. Ai 
mundi t’a përfundojë atë fakultet vetëm pas vitit 1991.   
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NEIRE BEDRI TOPTANI (KOKONA) 
                            

- Instituti Teknik Agrar - 
- Askoli Piçeno, Itali - 

 
Neireja, e bija e Bedriut dhe e Nadires, pinjolle e familjes së mirë-

njohur patriote e të kulturuar tiranase Toptani, kishte lindur më 2 dhjetor të 
vitit 1920. Pas shkollës fillore të kryer në qytetin e saj, po në Tiranë, mbylli 
edhe shkollën e mesme, Institutin e mirënjohur femëror “Nana Mbretneshë”, 
prej së cilës u arsimuan dhe bënë emër mjaft vajza jo vetëm vendase, por të 
ardhura nga e gjithë Shqipëria. Falë nivelit të lartë të përgatitjes së Neiresë 
si dhe mentalitetit të përparuar të familjes së saj, në vitin 1939, ajo shkoi në 
Askoli Piçeno të Italisë.  

Në Institutin Teknik Agrar Shtetëror të atjeshëm, ndoqi një arsi-
mim jo të plotë universitar; atë për rritjen e krimbit të mëndafshit, një tek-
nologji mjaft e rëndësishme për atë kohë. Kjo zgjedhje fakton jo vetëm 
shtrirjen e këtij aktiviteti në ekonomitë bujqësore të Shqipërisë, por sido-
mos konceptin e përparuar mbi nevojën e trajtimit shkencor të kësaj fushe të 
bujqësisë. Viti 1941, kur pas dy vjetësh Neireja kreu krejtësisht këto studi-
me, i përket po ashtu martesës së saj me Vedat Kokonën, letrarin dhe gju-
hëtarin tonë me mjaft emër.  

Me formimin profesional që fitoi, ajo nisi të punojë vetëm pas mba-
rimit të luftës, por edhe atëherë jo gjatë, meqë, për arsye shëndetësore, nuk 
pat më marrëdhënie pune. Megjithatë, gjatë gjithë jetës, Neireja mbeti dhe 
kujtohet si një grua me personalitet të lartë, si në shoqëri ashtu edhe në 
familje. Falë natyrës, emancipimit dhe pikëpamjeve të saj, ishte jashtëza-
konisht e gjallë, e shoqërueshme dhe plot humor, edhe pse aksidentet e 
pësuara e munduan vazhdimisht. Me këto tipare dhe virtyte, ajo ishte 
njëherësh edhe mbështetëse e përhershme e veprimtarisë shkencore dhe 
krijuese të të shoqit të saj. 

Është ndarë nga jeta tani vonë, më 22 gusht 2008, duke lënë pas 
vetes dy vajzat e saj, Mirjamin dhe Mimozën, të cilat mbaruan Universi-
tetin e Tiranës, përkatësisht në degët e Fizikës dhe të Stomatologjisë.  
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MELEQE SHAQIR PREZA 
                            

- Universiteti i Romës, Itali - 
- Fakulteti i Mësuesisë - 

 
Meleqe Preza, ajo intelektuale tiranase, lindi më 1920 në atë familje 

që inkurajoi vazhdimisht dëshirën për arsim e për kulturë. Pas shkollimit të 
kryer, po në Tiranë dhe me plot sukses, deri në vitin 1940 ajo mbylli edhe 
shkollën e mesme autoritare e të mirënjohur pedagogjike, me emrin e atë-
hershëm “Instituti Nana Mbretneshë”.  

Edhe për arsimin e lartë të saj, që e filloi në Romë e po atë vit, dhe 
që, për shkaqe të luftës botërore nuk mundi t’a vazhdojë gjatë, ajo kishte 
zgjedhur përsëri rrugën e nisur më parë, atë të profesionit fisnik e të 
nderuar të mësuesisë. Pas tre vjet studimesh, gjendja e turbullt e krijuar nga 
kapitullimi i Italisë fashiste, kushtëzoi ndërprerjen e studimeve të Meleqes, 
dukuri e njohur dhe e ndeshur edhe me studentë të tjerë shqiptarë. Në 
Tiranë, po nga kushtet e luftës, detyrën e mësueses të ushtruar vetëm për 
një vit mësimor (1943-1944) e rifilloi pas çlirimit të Shqipërisë, në janar të 
1945-ës.  

Megjithatë, politika, por këtë herë ajo e vendit, doli përsëri përpara 
karrierës së saj. Me që i ati dhe i vëllai ishin të arratisur, Meleqja nuk mund 
të punonte mësuese në qytet; madje as në fshatrat e Petrelës, Yzberishit dhe 
Linzëz, ku ajo u transferua më vonë, por ku qëndroi jo gjatë. Në vitin 1952, 
atë e larguan përfundimisht nga arsimi. Edhe pse, në atë kohë, intelektualët 
në përgjithësi dhe prej tyre femrat në veçanti numëroheshin me gishta, lufta 
e klasave e detyrojë atë të kthehet në një punëtore të thjeshtë, në fillim në 
fabrikën e pllakave e pastaj në atë të tullave, ku qëndroi deri sa doli në 
pension. Italishtja, frëngjishtja, gjermanishtja dhe më vonë edhe anglishtja, 
që kjo poliglote femër i zotëronte shumë mirë, e ndihmuan atë, jo vetëm për 
nivelin kulturor të vetë asaj, por edhe ekonomikisht. Kurset e gjuhëve të 
huaja i drejtoi deri në vitin 1991, kohë kur ajo emigroi për në Itali. 

Pas një qëndrimi njëvjeçar në vendin fqinj, me interesimin e të vë-
llait, që me familjen e tij jeton dhe punon në Australi, edhe Meleqja bash-
kohet përfundimisht me ta dhe atje larg, jeton edhe sot.  
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SANDER JOVAN PROSI 
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Me talentet në përgjithësi, e me ato të artit në veçanti, jo rrallë 

ndodh që, ato të kishin filluar një arsimim, madje edhe mund t’a kishin 
mbaruar atë, por jo në drejtimin ku më vonë do të bënin emër. Ky rast ka 
ndodhur edhe me Sandër Prosin, aktorin e famshëm të teatrit dhe të kine-
matografisë shqiptare. Ai lindi në vitin 1920. Edhe se, në këtë vëllim, prej 
kësaj familje të njohur vendase, janë vetëm dy protagonistë, Spiro (për të 
cilin u shkrua më sipër) dhe Sandri; gjithsesi, ajo ka dhënë intelektualë të 
mjaftë e me emër. Ne nuk mundëm të grumbullojmë informacionet e 
nevojshme për Kleanthin, vëllanë më të madh të Sandrit, mjekun e aftë 
stomatolog, atë burrë të njohur e të respektuar e gjithnjë në humor; apo për 
Perikliun e ndonjë tjetër si ata.  

Arsimin fillor e të mesëm, Sandri e kreu po në Tiranë. Që herët, 
kishte prirjet e artistit, i binte violinës dhe merrte pjesë në grupet artistike. 
Shfaqja e dramës së Frederik Shilerit, e përgatitur nga gjimnazistët, e ku ai 
do të luante rolin e Vilhelm Telit, nuk u lejua nga autoritetet italiane të 
kohës për shkak të situatave politike. Në vitin 1942, ai niset për të studiuar 
në Universitetin e Vjenës, por nuk arriti të bëhej stomatolog. U kthye në 
Shqipëri pas dy vjetësh për shkak të turbullirave të luftës botërore. Në pa-
mundësi për të shkuar përsëri në Austri dhe duke mos tradhtuar pasionin 
për skenën; pas luftës, ai ju nënshtrua një konkursi të organizuar për zgje-
dhjen e aktorëve. Falë talentit dhe aftësive të tij, më tutje dhe përfundi-
misht, mori rrugën e aktorit, ku pati mësues dhe kolegë të tij emra të njohur 
të teatrit si A. Pano, M. Logoreci, N. Frashëri e të tjerë.  

Duke punuar me pasion e këmbëngulje gjatë 40 vjetëve të karrierës 
së tij, që e nisi më 1947 në Teatrin Popullor të Tiranës (sot Teatri Kombëtar), 
Sandri u bë një nga individualitetet dhe personalitetet më të shquara të artit 
tonë skenik e kinematografik. Krijimtaria e tij përçohej nga pasioni dhe 
serioziteti, çka admirohesh gjithnjë prej kolegëve të vet; ai bëhej një me 
personazhin që interpretonte. Duke mos i ndarë rolet në të mëdhenj e të 
vegjël, Sandri i bënte atyre të njëjtin shërbim. Krahas qartësisë së mendimit 
dhe shprehjes plot vërtetësi së ngarkesës emocionale, te ai spikaste duk-
shëm edhe aftësia për të evidentuar frymën popullore e kombëtare.  

Suksesi si aktor lidhet në rradhë të parë me karakterin e thellë 
popullor të artit të tij. Vetitë fizike që kishte Sandër Prosi, trupi i drejtë, 
pamja fisnike e me një nur skenik, vështrimi i ngrohtë, plastika dhe forca e 
fjalës së tij, si dhe zëri i veçantë, i dhanë atij përmasat e një aktori të madh 
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dhe që i vjen rrallë skenës shqiptare. Kolegët e tij tregojnë se ai kishte një 
lidhje të çuditshme me personazhin, duke përfituar në këtë mënyrë ndjesi të 
tilla që shkriheshin direkt me rolin. Ai njihte mirë rrugët e zbërthimit 
mjeshtëror të personazheve, para se të vishte petkun e tyre. E me këto tre-
gues, Sandri, nga roli i tij i parë, ai i Shaqir Agës te komedia “Prefekti”, është 
realizuesi i shumë të tjerëve në veprat e autorëve vendas e të huaj. Ai ka 
luajtur në dramat “Toka e jonë”, “Procesi i Laipsigut”, “Orët e Kremlinit”, 
“Hamleti”, Otello”, “Doktori pacient”, “Luiza Miler” e në sa e sa të tjera. Me të 
njëjtin formim e mentalitet, duke shtuar edhe shikimin e thellë, të folmen e 
prerë dhe zërin e ëmbël; në vitin 1961, ai u angazhua edhe në kinematografi. 
Ishte mjaft i suksesshëm që me rolin e parë, atë të drejtorit të shkollës në 
filmin “Debatik”. Por ky do të ishte vetëm fillimi; veç të tjerëve, janë të 
paharruara interpretimet e Sandrit në filmat “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, 
“Nëntori i dytë”, “Udha e shkronjave”, “Në fillim të verës”, “Horizonte të ha-
pura”, “I teti në bronz”, “Yjet e netëve të gjata”, “Oshëtimë në bregdet”, “Plumba 
perandorit” e të tjerë. 

Krahas profesionalizmit të tij të lartë, njëherësh, ai ishte jo vetëm 
artist i madh, por, me tiparet e tiranasit, edhe burrë i mirë e i ndershëm; 
shëmbëlltyrë e njeriut simbol të punëtorit të palodhur dhe, për më të rinjtë, i 
mësuesit të aftë. Edhe vdekja e tij, më 24 mars 1985, atëherë kur ai mund t’i 
jepte ende skenës dhe ekranit, erdhi kur Sandri ishte në krye të detyrës 
duke xhiruar metrat e fundit të filmit “Pranverë e hidhur”.  

Megjithëse është nderuar me titullin “Artist i Popullit”, me Çmime 
të Republikës dhe me Urdhëra e Medalje, duke u konsideruar si një nga 
aktorët më të mëdhenj të skenës e të kinematografisë shqiptare, ndoshta ai 
nuk ka marrë ende atë që i takon. Bilanci i tij është i shkëlqyer në sasi e në 
cilësi; numërohen mbi njëqind role të interpretuara me mjeshtri në teatër e 
në kinematografi. Niveli i lartë aktorial bëri që asnjëri prej tyre të mos i 
ngjajë tjetrit; ata ishin të ndryshëm dhe për këtë u bënë mjaft popullorë e të 
pëlqyer. Kujtohet mjeshtëria e tij e papërsëritshme në personazhet e 
Dhaskal Todrit, të Jaho Labit e të Ismail Qemalit, që të tre të hapësirave 
kombëtare, por të natyrave krejt të veçanta: të mësuesit, fshatarit e 
politikanit e të vlerësuara aq shumë nga specialistët e nga publiku. Galerinë 
e roleve të Sandrit e përshkojnë realizmi i thellë, qartësia e mendimit 
ngarkesa emocionale plot vërtetësi dhe larg çdo skematizmi e loje të 
jashtme.  

Si aktor i papërsëritshëm, ai ka zënë vendin e merituar në pan-
teonin e kulturës kombëtare. Në një portret kushtuar atij, piktori e paraqet 
atë me një shall të hedhur në mënyrë të shkujdesur, të menduar, me flokë të 
shpupurisur dhe vështrim të thellë fshehur pas syzeve, sikur ende kërkon të 
thotë diçka.  

Prirjet artistike u trashëguan edhe te djemtë e tij; por në muzikë, të 
dy ata janë instrumentistë mjaft të njohur. 
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HAMID MEHMET SHEHRI 
                            

- Universiteti i Firences, Itali - 
- Fakulteti i Letërsisë dhe i Filozofisë - 

 
Hamidi, djali i dytë i asaj familje të njohur e të hershme, lindi në 

Tiranë më 3 shkurt të vitit 1921. Duke trashëguar traditën dhe bindjet famil-
jare të dëshirës për kulturë, edhe ai, sikurse i vëllai i vet, Abdullai, po ashtu 
protagonist i këtij libri, nisi studimet e larta po në Itali, dhe pasi në Tiranë 
kishte kryer arsimin fillor e të mesëm. Megjithëse përsëri për letërsi, por 
ndryshe prej të parit, ai shkoi në Universitetin e Firences në vitin 1940. 

Edhe për më tutje, rruga e dy vëllezërve ishte e ngjashme. Pavarë-
sisht nga dëshira e tij dhe e vetë familjes, ai nuk mundi t’i përfundoi ato stu-
dime. Situatat politike të kohës ishin më vendimtare; kështu që, në vitin 
1942, u kthye në Shqipëri, ku në planin politik angazhohet me formacionet 
nacionaliste të rinisë së Ballit Kombëtar. Hamidi përfshihet edhe në bata-
lionin e njohur “Besnik Çano” për të luftuar në Kosovë kundër pushtuesve 
fashistë dhe komunistëve serbë. 

Me mbarimin e luftës, ai nuk u largua nga vendi edhe pse te ne u 
vendos pushteti komunist. Megjithatë, atij ju desh t’i paguajë pikëpamjet 
nacionaliste që kishte. Nga janari e deri në gusht të vitit 1945, atë e mbajtën 
në hetuesi. 

Nevoja e vendit për mësues e mundësoi atë për të marrë përfun-
dimisht rrugën e arsimit, madje gjatë gjithë jetës. Duke nisur nga viti 1947 e 
deri më 1977, për tridhjetë vjet rresht, ai dha mësim në shkollat e Mirditës 
dhe për të vazhduar më tej në ato të malësive të Matit e të Tiranës. Profe-
sioni i mësuesit u bë pjesë e familjes Shehri. Pa u arsimuar jashtë shtetit, më 
vonë, atë do t’a ushtronin edhe më të vegjlit: i vëllai Fehmiu dhe e motra 
Agimja. Për të gjithë këta, respekti dhe vlerësimi i qindra e qindra nxënësve 
dhe i dhjetëra kolegëve është mjaft i konsiderueshëm.  
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PETRO TEODOR VUÇANI 
                            

- Universiteti i Romës, Itali -   
- Fakulteti i Farmacisë - 

 
Pasi kishte mbaruar arsimin e mesëm në qytetin e tij të Tiranës, ku 

lindi më 25 qershor 1921, Petro shkoi në Romë. Në Fakultetin e Farmacisë të 
Universitetit “La Sapienza”, ai filloi studimet në vitin 1942. Lufta që zhvi-
llohej në atë kohë e detyrojë Petron t’i ndërpresë ato pas vitit të parë, më 
1943. Megjithate, ai nuk u kthye në Shqipëri, por mbeti në Itali jo vetëm 
gjatë luftës, por madje deri në fund të jetës së tij, kur vdiq  më 17 mars të 
vitit 2002, në Grottaferrata të Romës.  

Duke qenë në Itali, edhe pse relativisht vonë, gjatë viteve 1951-1954, 
ai iu rikthye studimeve, mbaroi po për farmaci, por në Universitetin e Paler-
mos. Me profesionin e tij, ai punoi fillimisht në firmën e njohur farmaceuti-
ke “Baldacci” të Romës, ku ishte bashkë me Lazer Bojaxhiun, vëllanë e Nënë 
Terezës” dhe me të cilin krijoi mjaft shoqëri. Njëherësh, ai u angazhua edhe 
në drejtime të tjera jashtë diplomimit. Me bindjet patriotike që ai mbarte, 
ndihmoi kunatin e vet, të mirënjohurin Ernest Koliqi, ministër i dikurshëm i 
arsimit në Shqipëri, në botimin e revistës “Shejzat”. Me rastin e dhjetëvje-
torit të këtij organi, Karl Gurakuqi ka thënë “në rradhët e bashkëpunëtorëve të 
revistës lipset të vihet edhe Petro Vuçani, që me nji kujdes shembullor e pa përtesë 
është marrë me qortimin e shtypjeve”.  

Po në këtë plan, ai punoi edhe për botimin shumëvëllimësh të Prof. 
Martin Camajt, që, për dy arsye, u realizua në Romë: së pari, leverdia eko-
nomike dhe së dyti, prania dhe kontributi i nevojshëm i Petros. Për këtë 
kontribut, z. K. Papaj, në revistën “Dielli”, më 16 janar 1983, shkruan: “.... 
sigurisht, lavdi i parë në këtë mes është i Petro Vuçanit, si shkronjëtor e si eseist i 
përkryer”; ndërsa vetë autori është shprehur se “pa të, shkrimet e mija mbesnin 
si peshku pa ujë”.  

Në moshë më të madhe, por gjithnjë me të njëjtat pikëpamje të 
atdhedashurisë, në periudhën dhjetëvjeçare, 1985-1994, ishte gazetar, për-
kthyes, folës dhe analist i lajmeve në emisionin e gjuhës shqipe të Radio 
Romës. Me kualitetet e merituara e të krijuara prej tij, ai pati takime edhe 
me personalitete të shquara e të rëndësishme botërore, ndër të cilat mund të 
përmendet veçanërisht ai me Papa Vojtilën. 

Megjithëse gjatë krejt jetës, ishte larg vendit të tij me që nuk u kthye 
më në Shqipëri, Petro ishte një shembull i qëndresës e i kulturës edhe për 
familjen këtu në Tiranë, e veçanërisht për të vëllezërit, sidomos në kohërat e 
luftës së klasave. 
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ADEM MUHARREM MARA 
                            

- Universiteti i Grazit, Austri -   
- Fakulteti i Inxhinierisë Topografike - 

 
Ademi lindi në Tiranë më 9 tetor të vitit 1921 në një familje të 

mesme qytetare e me profesion zejtari dhe prej së cilës emër të veçantë ka 
bërë veprimtari dhe patrioti i shquar Mustafa Mara. Për të, edhe se jashtë 
kritereve të këtij libri, falë aktivitetit të tij në fushën e kulturës e të arsimit 
vlen të thuhet diçka. Ai kishte luftuar për pavarësinë e Shqipërisë dhe për 
këtë edhe ishte burgosur e internuar nga turqit. Në Tiranë, veç mejtepeve, 
pat kryer edhe shkollën e mirënjohur shqipe të Filip Ashikut. Ky fakt e 
kishte frymëzuar aq tepër sa e bëri përhapës të patrembur të shtypit dhe të 
letërsisë shqipe. Preferenca e tij ishte shpërndarja e gazetës “Drita” që 
botohej në Sofje, për çka deri sa vdiq, përveç emrit, ai thirrej edhe me 
mbiemrin e dyfishtë, pra Mustafa Mara-Drita. 

Duke u rikthyer te Ademi, pas arsimit fillor të përfunduar më 1936 
në Tiranë, gjatë periudhës 1936-1940, ai përfundoi në Kazerta të Napolit 
edhe një shkollim të mesëm profesional. Më vonë, duke përfituar nga një 
bursë e shtetit, bashkë me kushëririn e tij Haki Mustafa Mara, shkuan për 
studime të larta në Graz të Austrisë, duke u bërë kështu, përkatësisht emri i 
katërt dhe i pestë i familjes Mara, pas Tahirit, Hysenit dhe Shaqirit, të për-
fshirë në kriteret e hartimit të vëllimit “Intelektualë të hershëm”. Në këtë 
vëllim, vetëm për mungesë informacionesh është shkruar për tre prej tyre. 
Zhvillimet e luftës së dytë botërore nuk mundësuan për Ademin përfun-
dimin e studimeve në inxhinierinë topografike. Nëpërmjet Italisë, ai rikthe-
het në Shqipëri; çka, për shkaqe shëndetësore këtë nuk e bëri Hakiu, i cili 
prej aty, pas disa kohësh, emigroi në ShBA. 

I ardhur në vendin e tij; prej vitit 1945, Ademi punoi së pari në 
Ministrinë e Bujqësisë me detyrën e përgjegjësit të grupit të topografëve të 
krijuar për problemet e zbatimit të reformës agrare. Më tutje, e deri sa doli 
në pension në vitin 1976, atë e gjejmë pandërprerë në Institutin e Gjeode-
zisë, duke drejtuar ekspeditën topografo-gjeologjike. 

Gjatë të gjithë jetës, deri kur vdiq më 15 mars 1987, Ademi pasqy-
roi denjësisht dhe me personalitet vlerat e qytetarisë tiranase, sikurse një-
herësh u shqua dhe u dallua edhe si një specialist i aftë dhe punëtor i devot-
shëm e i ndershëm.  

Për kontributet e tij të lavdërueshme, veç vlerësimeve të merituara 
të opinionit, ai ishte nderuar dhe shpërblyer edhe me fletëlavdërimi, fletë-
nderi dhe dekorime të ndryshme. 
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MUHARREM LUFTULLA STERMASI 
                            

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Agronomisë - 

 
Lindi në Tiranë më 21 dhjetor 1921 nga një familje e madhe dhe e 

mirënjohur e kësaj treve. I ati, Lufta bej Stermasi, siç e thërritnin atë, një fer-
mer i njohur, megjithëse prind me shumë djem e vajza, u përpoq që secilit 
t’i jepte arsim dhe kulturë. Rremziut (kështu e thërritnin dhe e thërrasin dhe 
sot Muharremin), fati i rezervoi një lidhje të gjatë e cilësore të tij me arsimin 
dhe kulturën bashkohore europianoperëndimore. 

Mesimet e para i nisi në vendlindje për të mbyllur në Paris tre vitet 
e fundit të nivelit të ulët të këtij shkollimi. Nën kujdesin dhe dashurinë e 
vazhdueshme të dajave të tij (Qazim e Hysni Mulleti), atje përfundoi me 
sukses kolegjin “Sante Barbe”. Ishte viti 1936, kur kthehet në Shqipëri për të 
përfunduar arsimin e mesëm, çka me mjaft sukses e kreu në Liceun e Korçës 
më 1939.    

Duke ndjekur këshillën e të jatit dhe duke zgjedhur drejtimin për 
enologji dhe vitikulturë, ai filloi menjëherë studimet e larta në Fakultetin e 
Agronomisë të Universitetit të Torinos, ku në vitin 1944, mori titullin 
“Agronom i lartë”. Gjithçka u bë e mundur falë ndihmës së pakursyer të 
familjes dhe një burse dyvjeçare të akorduar nga shteti shqiptar për matu-
rantët me rezultate të shkëlqyera. Nga arritjet në mësime dhe nga ndihma e 
konsullit të Shqipërisë në Torino, Ministria e Jashtme Italiane, i akordoi atij 
bursë edhe për vitet e mbetura deri në përfundimin e studimeve. 

Në Shqipëri, aktiviteti i tij nis me mbarimin e luftës. Deri në vitin 
1963, ishte specialist në Ministrinë e Bujqësisë; ndërsa gjatë periudhës 1963 
deri më 1967, agronom përgjegjës në Komitetin Ekzekutiv të Qarkut të 
Tiranës. Detyra më e rëndësishme që i ishte ngarkuar Rremziut në atë kohë 
ka qenë angazhimi i tij në ngritjen dhe organizimin e kooperativave bujqë-
sore sidomos për lokalitetet e Shëngjergjit, Ndroqit e Gurrës. Me ndersh-
mërinë dhe me përgjegjësinë e lartë që e karakterizon atë, ai ishte i palodhur 
në këtë detyrë. Aq i njohur dhe i afërt ishte Rremziu në këto fshatra sa edhe 
sot nuk ka person në moshë që të mos e kujtojë me shumë respekt dhe të 
mos vlerësojë karakterin dhe punën e kryer prej tij.  

Ky kontribut i pamohueshëm i dhënë i tij në rrethin e Tiranës nuk 
mund të mos shpërblehej as nga shteti i atëhershëm. Kuvendi Popullor i ka 
dhënë Rremziut më 1962 medaljen e Punës, me motivacionin “Për punën e 
palodhur në krijimin dhe organizimin e kooperativave bujqësore”.  

Falë nivelit të lartë shkencor e profesinal, në vitin 1967, atë e emë-
ruan “bashkëpunëtor shkencor” në Institutin e lartë bujqësor (sot Univer-
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siteti bujqësor) në Kamëz, ku, përsëri me shumë përkushtim, punoi deri në 
vitin 1975. Fillimi i luftës së klasave do t’a bënte të veten, atë e hoqën prej 
andej për shkaqe biografike dhe e çuan brigadier në fidanishten e frutave të 
ndërmarrjes bujqësore “17 nëntori” të Tiranës, ku punoi deri më 1981. Me-
gjithate, këto qëndrime të politikës së atëhershme, ai i kishte ndjerë edhe më 
parë. Rremziut, këtij njeriu të afrueshëm, shoqëror dhe shumë të dashur (si 
dhe të tjerëve që kishin studiuar jashtë shtetit), prej andej i vinin letra dhe 
kartolina deri gjatë viteve ’50-të. Por, shteti totalitar komunist, në mënyrë 
absurde nuk mundësonte komunikimin dhe lidhjen me shtetas të huaj, si 
dhe dhënien e lirë të përgjigjeve (postat hapeshin).  

Më pas, deri kur arriti moshën e pensionit në vitin 1986, për shkak 
të meritave, të aftësive dhe të përvojës së tij në implementimin e teknikave 
bashkohore e sidomos për mbjelljen e kultivimin të farërave cilësore të 
drithrave, ai u vlerësua nga drejtuesit e bujqësisë së rrethit. Me këto motive, 
ai ishte bashkëpunëtor shkencor në sektorin eksperimental të ndërmarrjes 
bujqësore “17 nëntori” në Tiranë. Shumë prej farërave dhe kulturave të 
drithërave që rriten deri tani në Shqipëri janë frut edhe i punës së tij. 

Ky bir i familjes Stërmasi, një nga themelueset dhe bartëset e vle-
rave të larta të qytetarisë dhe fisnikërise tiranase, edhe pse në pension prej 
më shumë se 20 vjetësh, sot, ndjehet krenar. Lodhja, stërmundimi, për-
kushtimi deri në vetëmohim, për shumë dekada të karrierës së tij në bujqësi, 
i kanë dhënë emër të mirë e të merituar. Tani, ai është në plejadën e artë të 
agronomëve të Tiranës e të krejt Shqipërisë.  

Por, ai ndjehet i lumtur edhe për familjen e tij. Prej martesës me 
Hyqmete Fanin nga Durrësi lindën dy djem, Luftullai që mban emrin e 
gjyshit të vet dhe Rezarti. Në fillimvitet ‘90, kur në Shqipëri filluan proceset 
demokratike, nga miqtë italianë të Rremziut, më i madhi i djemve të tij u 
prit në Itali si një pjesëtar i vërtetë i familjes. Falë rritjes, përkushtimit dhe 
edukimit të tyre, të dy ata kryen arsimin e lartë. Me rezultate te shkëlqyera, 
këta inxhinierë të aftë punojnë sot në shpërndarjen dhe emetimin e 
teknologjisë bashkëkohore për impiantet mekanike, civile dhe industriale.  

Si një tiranas i devotshëm, Muharremi flet me krenari edhe për fa-
miljet e tjera autoktone, arsimdashëse e patriotike, si dhe për fëmijët e tyre 
që u diplomuan jashtë shtetit. 
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IBRAHIM MAHMUD TURDIU  
                            

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Shkencave Juridike - 

 
Fillimin e formimit universitar, e kishte të njëjtë me atë të vëllezër-

ve të tij, por mbarimin jo të tillë. Ai lindi në Tiranë në vitin 1921, ku, me 
rezultate mjaft të mira përfundoi Gjimnazin e qytetit. I bindur në dëshirën 
për kulturë, në vitin 1941, i ati e dërgoi në Itali, në Universitetin e Torinos, 
atje ku, dy vjet më parë, kishte shkuar djali paraardhës, Faiku. Falë hori-
zontit të gjerë që kishte ky prind i mençur, pas Farmacisë për Bilalin, 
Matematikës për Qazimin dhe Mjekësisë për Faikun, për Ibrahimin zgjodhi 
Fakultetin e Shkencave Juridike. Sikurse i vëllai, edhe ky, në verën e vitit 
1943, erdhi në Tiranë për pushime, por, për rrethanat e kohës, intensifikimi i 
Luftës së Dytë Botërore nuk mundësoi më kthimin e tij për të plotësuar 
studimet e pambyllura.  

Pas mbarimit të kësaj lufte, për një farë kohe, ai punoi në farmacinë 
e të vëllait, Bilalit, ku, në këtë profesion, u bë një praktikant i zoti. Kjo 
vazhdoi deri në shtetëzimin e ekonomisë, që i takon vitit 1947. Gjithnjë me 
aspiratat e dijes, Ibrahimi zgjodhi një rrugë tjetër. Në përputhje me ligjet në 
fuqi, pas një atestimi të posaçëm, fitoi të drejtën e mësimdhënësit të Mate-
matikës, Gjeometrisë dhe Fizikës për shkollat shtatëvjeçare dhe atyre të 
mesme. Me këtë angazhim, pas Qazimit, ai numërohet si i dyti nga katër 
vëllezër mësues të Matematikës (Besimi dhe Ismaili u shtuan më vonë, por 
jo me kriteret e këtij libri). Detyrën fisnike të arsimtarit në këto shkolla e nisi 
në rrethin e Durrësit, për t’a vazhduar më pas në Tiranë, e veçanërisht në 
teknikumet e hapura rishtaz. Edhe pse për shkak të shëndetit, e ndërpreu 
për disa kohë këtë detyrë, gjithsesi, ai e kreu me mjaft sukses atë deri sa doli 
në pension. Duke qenë përherë i nderuar dhe i respektuar, Ibrahimi vdiq 
më 9 shkurt 1998. 

Por, ndryshe nga vëllezërit e tij, Ibrahimi, me atë fizik të lartë që 
kishte, është marrë edhe me sport, megjithëse pa bërë emër. Këtë hobi, e ka 
shfaqur që kur ishte nxënës në shkollë të mesme. Preferenca e tij e parë kanë 
qenë sportet e volejbollit e të basketbollit. Por, falë karakterit të pastër që 
kishte dhe përgatitjes së tij qoftë edhe të pjesshme juridike, nivelet më të 
larta në këtë fushë të rëndësishme, ai i pat në gjykime deri të nivelit kom-
bëtar. Ai ishte i njohur sidomos si gjyqtar i basketbollit dhe akoma më 
shumë i atletikës, deri në ato të aktiviteteve ndërkombëtare. Me detyrën e 
kronometristit, ishte pjesë e gjyqtarisë së atletikës edhe në Lojërat 
Ballkanike të organizuara në Tiranë në vitin 1946. 
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ZYHDI XHEMAL HERRI  
                            

- Universiteti i Barit, Itali - 
- Fakulteti Juridik - 

 
Zyhdi Herri, ai emër i njohur, me jetë të shkurtër e me fund të 

dhimshëm, lindi në Tiranë më 1921 nga një familje mjaft e njohur e me 
tradita. Gjyshi i tij, Osman Herri, i përmendur nga Hafiz Dalliu si ndër 
protagonistët e rëndësishëm për hapjen e shkollave shqipe në Tiranë, ishte i 
pranishëm edhe kur më 26 nëntor 1912 u ngrit Flamuri kombëtar. I ati i tij, 
Xhemali, njeri i arsimuar dhe me pikëpamje perëndimore njihet, po ashtu, si 
patriot, pavarësisht përçmimit që ju bë atij nga diktatura komuniste. 

Edhe Zyhdiu, produkt i këtij mjedisi, nuk mund të ishte ndryshe. 
Pas tre vjetëve të para të shkollës së mesme në Gjimnazin e Korçës, atë të 
fundit e kreu në Gjimnazin e Tiranës. Për të treguar nivelin e lartë të këtij 
nxënësi mund të jetë i mjaftueshëm fakti se, që në atë moshë të re, me 
shumë kualitet, ai përktheu nga frëngjishtja romanin “Manon Lesko”. Më 
tutje, ndoqi për jurispundencë Universitetin e Barit, por vetëm gjatë pe-
riudhës 1941-1943, sepse nuk mundi t’a mbarojë atë. E larguan nga shkolla 
për shkak të të kaluarës së tij (i vetëdeklaruar si antifashist) dhe të atit të tij 
(kishte qenë i internuar po nga italianët). Me këto rrethana, ai detyrohet të 
kthehet përfundimisht në Shqipëri, ku inkuadrohet me forcat nacionaliste si 
pjesëtar i çetës së Zall-Herrit, komandant i së cilës vetë ishte i ati.  

Falë nivelit kulturor dhe zotërimit të italishtes e të frëngjishtes, por 
sidomos të anglishtes, ai ishte pranë atasheut ushtarak anglez, kolonelit 
Tomson, që madje, në atë kohë, strehohesh në shtëpinë e tyre. Po me moti-
vet e interesit kombëtar, ai pati bashkëpunim edhe me luftëtarë të tjerë, 
ndër të cilët me figurën mjaft të njohur të luftës nacionalçlirimtare, komu-
nistin Mustafa Gjinishi. Kjo lidhje ishte një model i bashkëpunimit të të 
rinjve në interes të çështjes kombëtare, edhe pse me ideologji jo të njëjta. 

Pas luftës, veprimtaria e tij ishte e shkurtër. Deri në vitin 1951, pu-
noi me shumë profesionalizëm në gazetat “Luftëtari” dhe “Bashkimi”, kohë, 
kur, bashkë me të tjerë, përfshirë dhe tiranasit Jonuz Kaceli dhe Ali 
Qorraliu, e arrestojnë si “pjesëmarrës” në grupin që “hodhi” bombën në 
Ambasadën Sovjetike. Edhe Zyhdiun, në moshën tridhjetëvjeçare, sikurse 
edhe të tjerët, e pushkatojnë pa gjyq natën e 26-27 shkurtit 1951. Pas këtij 
akti makabër, pasojat e tjera, vuajtjet fizike, materiale dhe morale ranë te 
familja e tij. Të shoqen me dy vajzat minorene i internuan. Po kështu, edhe 
vëllezërit e tij, Samiun dhe Osmanin, të mirënjohur për nivelin dhe eduka-
tën e tyre. Me punët më të vështira që kryen, ata provuan furtunat e dikta-
turës; por, që, gjithsesi i përballuan falë dinjitetit dhe ndershmërisë së tyre. 
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MUSTAFA HAMID GREBLLESHI  
                            

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti Letërsisë - 

 
Mustafa Greblleshi lindi në Tiranë më 15 dhjetor të vitit 1922. Mësi-

met e fillores i mori jo në qytetin e lindjes, por në Vlorë, me që i ati i tij, 
ushtarak në atë kohë, ishte atje me detyrë. Kjo nuk ndodhi me arsimin e 
mesëm të cilin e kreu në Tiranë, ku, që në fillim, u dallua për prirjet e tij në 
letërsi. Shkrimi i parë i tij me titull “Perëndimi i një shoku”, i botuar në 
gazetën “Tomori” dhe që kishte për shkak vdekjen e papritur të një miku të 
tij, i takon vitit 1940. Më 1941, regjistrohet në Universitetin e Torinos; por, 
siç ka ndodhur me disa të tjerë, për shkak zhvillimeve politike të kohës, 
edhe ai nuk vazhdoi deri në fund. Ai kreu vetëm tre vjet.  

Edukimin patriotik që trashëgoi prej familjes së tij, e shfaqi fuqi-
shëm që i ri, e sidomos pas pushtimit të Shqipërisë. Ishte pjesëmarrës jo 
vetëm në mjaft demonstrata, prej prillit 1939 e deri në atë të tetorit 1941, por 
edhe në aktivitete të tjera të zhvilluara në Itali, që kur ishte student. Më 
dukshëm, kjo frymë u shfaq në krijimtarinë e tij të pandërprerë letrare e 
publicistike. Shkrimet, skicat dhe tregimet kishin si lajtmotiv temat shoqë-
rore. Ai ishte gjithnjë i pranishëm në gazetat dhe revistat e kohës “Tomori”, 
“Kultura Islame”, “Njeriu”, “Vatra”, “Drini”, “Revista letrare” dhe sidomos 
“Bleta”, ku ka qenë edhe një ndër katër anëtarët e kolegjiumit. Skicat letrare 
dhe tregimet mbanin zakonisht pseudonimet: Mustafa Mustafai, Memli 
Mane ose emrin e tij të vërtetë të tij; ndërsa shkrimet satirike, përherë ki-
shin nënshkrimin Liu i Cakut.   

Për një kohë të gjatë, duke qenë nën ndikimin e disa pendave gje-
niale, ndër të cilët Montegazza, Flamarioni, Carreli, Waingeri e Lambrosso, 
ai trashëgoi reflekset e trishtimit. “Luajtëm me shpikjet njerëzore si fëmijët me 
armët dhe mbetëm të plagosur”, thotë Lambrosso në një nga veprat e tij. Kësh-
tu bëri edhe Mustafa Greblleshi në prill të vitit 1942 me skicën e bujshme 
letrare “Nji trandafile”, të botuar në revistën “Njeriu”. Trandafilja alegorike, 
që ishte Shqipëria, vyshket e thahet në ditët e para të prillit, pikërisht atëhe-
rë kur shpërthejnë gonxhet e luleve. Botimi i këtij shkrimi, i publikuar drejt-
përdrejt me emrin e tij, bëri jehonë të madhe. Ai vuri në lëvizje institu-
cionet e kohës, nga kuestura e deri në luogotenencë, e aq më tepër se një vit 
më parë kishte pasë një precedent; Mustafai në një shkrim që pat botuar në 
dialekt, kishte shënjestruar snobët shqiptarë që flisnin italisht dhe tregëtarët 
po shqiptarë, që tabelat e dyqaneve nuk i mbajtën më në gjuhën shqipe.   

Pa shkuar ende në Itali, dhe kur qe jo më tepër se 19 vjeç, ai kishte 
shkruar romanin “Gremina e dashunisë”, që u botua i papërpunuar më 1943, 
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e që, në revistën “Tomori i vogël” kishte dalë më parë me titullin “Shpërblim 
dashurie”. Kur ishte në Itali mblodhi material për një roman të ri me titullin 
“Muzgu i bregut tjetër”, i cili mbeti pa u botuar. Kjo vepër kishte në epiqen-
dër aktivitetin patriotik të studentëve shqiptarë mu në vatrën e pushtuesit.  

Në Shqipëri, pas kapitullimit të Italisë dhe pasi ishte kthyer nga 
studimet, ai punoi në të përditshmen  “Bashkimi i kombit”, që sapo kishte 
filluar botimin e vet. Duke qenë me detyrën e redaktorit, njëherësh, ai ka 
botuar shkrime të tij, sikundër edhe ka përkthyer dhe ka drejtuar rubrikën 
humoristike “Shkel e shko”. Si patriot dhe intelektual i mirënjohur, në fillim 
të majit 1944, ishte pjesë e delegacionit shqiptar që kërkoi ndihmën e Kryqit 
të Kuq ndërkombëtar, që në atë kohë e kishte qendrën në Athinë. Menjë-
herë pas këtij udhëtimi, përsëri në përbërje të një delegacioni shqiptar, ai 
ishte në Pejë, qytet, i bombarduar rëndë nga forcat angleze më 14 gusht 
1944. Për këto udhëtime, ai shkroi një varg reportazhesh, prej të cilëve 
mund të veçohen ato mbi qëndresën e popullit kosovar. Njëri prej tyre, ai i 
datës 31-8-1944, i botuar në gazetën “Bashkimi i Kombit”, ka titullin “Vendimi 
i popullit kosovar për të mos u nda ma kurrë nga Shqipnia”.  

Pas mbarimit të luftës, duke vuajtur gjithnjë vrasjen makabre të të 
jatit, Hamidit, po protagonist i këtij libri, ai punoi si redaktor në gazetën 
“Bashkimi” prej fillimit të botimit të saj. Me ashpërsimin e luftës së klasave, 
si shumë intelektualë të tjerë, atë e arrestojnë në vitin 1947 dhe e dënojnë me 
dhjetë vjet. Duke përfituar nga një anmisti, ai lirohet pas 18  muajsh, çka i 
dha mundësi për të kryer detyrën e mësuesit në disa qytete të vendit; por jo 
gjatë. E largojnë prej andej për të punuar si bojaxhi. Me gjithë vuajtjet që 
kaloi, ai nuk hoqi dorë nga letërsia. Duke i pasqyruar edhe këto ngjarje, në 
një roman të mbetur në dorëshkrim, ai do të shkruante “revolucioni është si 
Saturni, ai ha bijtë e vet”.  

Me shumë vështirësi, në organe të ndryshme të shtypit, si në gaze-
tën “Drita” dhe revistën “Nëntori”, botoi reportazhe dhe tregime, prej të 
cilëve është vëllimi “Albumi i një bojaxhiu”, ku penda e rënduar e autorit, 
pendë e lodhur por jo e përkulur, nuk do t’i bindej shpirtit të tij. Por, dik-
tatura kërkonte nënshtrim dhe gjunjëzim të plotë, çka shpirti i lirë i shkri-
mtarit nuk mund t’a pranonte. Nën presionin e madh psikologjik, i ndjekur 
dhe i përgjuar në çdo hap të jetës e për të shpëtuar të paktën familjen, ai 
detyrohet të djegë një pjesë të konsiderueshme të krijimtarisë së tij.  

Për jetën e tij, Mustafai thotë se letërsia nuk e bëri të pasur, për-
kundrazi, i solli shumë kokëçarje dhe peripeci në jetë. Megjithatë ai nuk u 
pendua, dhe kjo sepse disa impulse të saj i falën atij reflekse lumturie që 
nuk mund të krahasohen me diçka tjetër materiale. Edhe pse e nisi jetën si 
punëtor dhe si i tillë e ngrysi, ai ishte i kënaqur dhe sinqerisht deklaronte, se 
“po t’a rifillonte atë, prapë do t’ia kushtonte letërsisë”.  

Më 22 maj 1986, shkrimtari u nda përgjithmonë nga jeta, por një-
herësh edhe nga vuajtjet dhe nga letërsia që e deshi aq shumë.  
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HAKI MEHMET TAFAJ  
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti Ekonomisë - 

 
Kishtë lindur në Tiranë më 23-1-1923 në atë familje vendase të njo-

hur e nga më të mëdhatë. Po në këtë qytet, kreu edhe gjimnazin, prej nga 
për disa kohë punoi në Ministrinë e Punëve Botore. Në muajt e parë të vitit 
1944, Hakiu shkoi në Austri për të filluar studimet e larta, por që, nuk 
mundi t’i vazhdojë. Disa muaj pas mbarimit të luftës, kur ai u kthye në 
Shqipëri për të vizituar familjen e tij, diktatura komuniste e arrestoi, për 
shkak se me bindjet e tij nacionaliste, ai kishte qenë eksponent i rinisë së 
Ballit Kombëtar. 

Me këto kushte, për Hakiun kishte nisur një tjetër jetë, meqë aspi-
rata e tij për arsim të lartë ishte larguar përfundimisht prej tij. Gjykata 
Ushtarake, me vendimin e saj nr. 48, datë 23-6-1945, i dha dënim me heqje të 
lirisë, masë të cilën e kreu deri në vitin 1954. Gjatë kësaj periudhë, i cilësuar 
nga miqtë e tij si njeri me qëndrim mjaft dinjitoz e korrekt, edhe ai, krahas 
intelektualëve të tjerë, u angazhua kryesisht me përkthime. 

Me këto tipare mbeti Hakiu edhe pas lirimit nga burgu, kohë kur 
krijoi familjen e vet.  Si njeri me botëkuptim të qartë mbi realitetet e jetës, ai 
pranoi sfidat e sistemit. Jetën e tij të rëndë, e kaloi jo vetëm në kushtet e 
vështira ekonomike, por sidomos në ato të paragjykimeve politike, të fry-
mëzuara nga lufta e atëhershme e klasave. Ishte veçse një punëtor i thjeshtë, 
madje në sektorët më të vështirë. Disa vite punoi në guroren e Linzës, pastaj 
edhe më gjatë, deri kur doli në pension, në kombinatin e materialeve të 
ndërtimit në Tiranë. Kushtet e vështira të burgut dhe ngarkesat e rënda 
fizike kishin ndikuar ndjeshëm në shëndetin e tij. Ai vuajti gjatë nga 
sëmundja e mushkërive.  

Megjithate, Hakiu arriti që, formimin intelektual dhe sidomos bin-
djet qytetare të tij t’i përçojë edhe te katër fëmijët e vet, të cilët, arsimin e 
tyre të lartë arritën t’a marrin vetëm pas vendosjes së demokracisë dhe 
atëherë kur Hakiu nuk ishte më; ai kishte vdekur në vitin 1987. Sot, të gjithë 
ata japin kontributin e tyre në institucione të ndryshme.       
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KASEM XHEMAL ALIMEHMETI  
                            

- Universiteti i Torinos, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Kasemi, i lindur më 3 gusht 1923 në Tiranë, gjimnazin, me të cilin 

përfundoi gjithë shkollimin parauniversitar, e kreu me rezultate të shkël-
qyera në vitin 1941. Nipi i tij, Petriti tregon se, kishte dëgjuar nga i jati, që ky 
i fundit, njoftimin e Ministrisë së Arsimit mbi datën e zhvillimit të një kon-
kursi për studime të larta në mjekësi të lexuar në një gazetë, ja komunikoi 
menjëherë të vëllait, Kasemit. Fitimi i konkursit i dha të drejtën që, me bur-
sën e shtetit, ai të nisi menjëherë Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të 
Torinos. Ngjarjet e kohës, ato të luftës së dytë botërore, në të cilat ai mbësh-
teti gjithnjë zhvillimet drejt demokracisë, diktuan një ndërprerje të përkohë-
shme të studimeve. Pas rifillimit të tyre, u diplomua “mjek” në vitin 1946. 

Këtë profesion të nderuar e filloi në një kamp refugjatësh në Napoli, 
ku punoi deri në vitin 1952. Më tutje, përfundimisht dhe përgjithmonë, ai 
gjendet emigrant në Mynih të Gjermanisë; kuishte mjek për emigrantët, 
ashtu si edhe vetë ai. Po atje, në vitin 1954, krijoi edhe familjen e vet, kur u 
martua me Terezën, një shtetase gjermane; ndërsa një vit më vonë u bë edhe 
vetë shtetas gjerman. Kësaj familje, e cila në vitin 1957, u zhvendos në 
Kaiserslautern, i përkisnin një djalë, që sot, si profesor i matematikës, jep 
mësim në Universitetin e qytetit Artre të Francës, dhe një vajzë e adoptuar. 
Prej 1 janarit të vitit 1965, Kasemi u angazhua në Pfalzklinik Landek, çka e 
konsideroi fat që la mjekësinë e përgjithshme për t’u profiluar në psikiatri 
dhe neurologji. Në këtë klinikë, ai mori titullin e specialistit (1970) dhe atë të 
drejtorit të saj (1979). Falë përkushtimit në punë dhe mendimit të çmuar të 
Prof. Dr. Hasse, për të vënë në një nivel sëmundjet psikike me ato trupore, 
ai dha më shumë se vetë titulli dhe për këto, u bë miku i të sëmurëve me të 
meta mendore, për të cilët, me aq pasion ai punoi dhe luftoi që t’i kthejë ato 
në pacientë normalë.     

Si një tifoz i apasionuar i Kaiserslauternit FCK, gjente frymëzimin 
edhe te loja e futbollit. Loja fitohet nëse topi do të pasohet, të mos luhet për 
vete; kështu edhe në jetë, duhet të bëjmë edhe për të tjerët, se jetojmë me to. 
Me këto bindje, ishte i drejtpërdrejtë me pacientët, i transmetonte atyre 
optimizmin dhe kurajën dhe e konsideronte detyrë t’i tregonte të vërtetën. 
Arritjet e tij e bënë atë të jashtëzakonshëm në personalitetin që krijoi. 

Kasemi ruajti tiparet e shqiptarit, megjithëse nuk punoi asnjë ditë 
në vendin e tij, prej të cilit mbeti i larguar për gati gjysmëshekulli. Të afër-
mit ishin preokupim i përhershëm për këtë. Ai ndjeu gëzim të veçantë kur, 
në vitin 1991, në Atdheun e tij, i takoi përsëri ata.  
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ISLAM HASAN PETRELA 
                            

- Konservatori “Rosini” - 
- Pezaro, Itali - 

 
Islam Petrela, kjo figurë e ndritur e muzikës shqiptare, u lind në 

Tiranë më 6 nëntor 1923. Talenti dhe prirjet e tij artistike duhet të jenë zbu-
luar shpejt, për deri sa, krahas arsimit fillor e të mesëm të kryer në shkollat 
e qytetit, nga mjeshtri shqiptar Ludovik Naraçi, ai mori edhe mësimet e pa-
ra të muzikës, e kryesisht për violinën. 

Por, edhe pse në Shqipëri nuk ishin mundësitë, formimi i tij nuk 
mund të ndalonte me kaq. Në vitin 1936, kur ishte në moshën 16 vjeçare, 
shkoi në Itali. Në Konservatorin “Rosini” të Pezaros, u drejtua nga Rikardo 
Brengola, pedagog i famshëm italian i asaj kohe. Me gjithë ecurinë e sukses-
shme pat një incident, madje të ndodhur më 1943, atëherë kur Islami ishte 
në vitin e fundit të studimeve të tij të larta. Falë bindjeve atdhetare që ki-
shte, nuk nderoi në mënyrë fashiste dhe për këtë e detyrojnë të largohet nga 
ai institucion. Megjithate, Islami nuk e ndërpreu përgatitjen e tij artistike; 
më tutje, punoi me Josefin, një rob lufte gjerman, i cili “talentin e madh 
shqiptar”, siç shprehesh ai, e vlerësonte përherë me konsideratat më të larta.  

Në Shqipëri, me mbarimin e luftës, pas disa angazhimeve të para, si 
inspektor i muzikës në Durrës, asistentdirigjent i korrit të Ushtrisë etj.; edhe 
pse mjaft i ri, Islami njihet dhe dallohet si solist në formacionet e muzikës së 
dhomës. Në vitin 1950, me nisjen e Filarmonisë së parë Shqiptare, ai emë-
rohet koncertmaestër i saj; ndërsa më vonë, me ngritjen e Teatrit të Operas 
dhe të Baletit, koncertmaestër i Orkestrës simfonike, detyrë të cilën pandër-
prerje e mbajti për 19 vjet.  

Gjatë gjithë karrierës, me shumë dedikim dhe me shumë pasion, ai 
iu përkushtua didaktikës, përmes së cilës kërkonte zgjidhje të vlefshme dhe 
moderne të problemeve teknike e interpretative të violinës. Si bashkëpunë-
tor i rregullt i Radio Tiranës, mbante njëherësh peshë të rëndësishme të kon-
certeve instrumentale në vend. Ishte violina e parë e të vetmit kuartet dhe 
dirigjent i orkestrës së harqeve të këtij institucioni. Incizimet e tij kanë bërë 
jehonë edhe në radiot e huaja, si në atë të Moskës, të Sofjes, të Budapestit 
etj.. Prej këtyre regjistrimeve, njëra nga më të mirat gjendet në fondin e artë 
të fonotekës së Radio Berlinit. Ai ishte një mjeshtër i vërtetë i incizimit në 
studio dhe një njohës i shkëlqyer i montazhit artistik. Në të gjitha rastet, 
karakterizohej nga inteligjenca në trajtimin dhe konceptimin e lojës në 
instrumentin e tij dhe nga linja në ansambël.    

Me vitalitetin e tij të pakrahasueshëm dhe me shpirtin e artistit, ai 
dijti të përballojë edhe rrjedhat e pakëndshme të jetës. Kjo u pa sidomos me 
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masën absurde për largimin e detyruar të tij nga Teatri i Operas (dukuri jo 
të rralla për atë kohë). Në shtëpinë e Islamit, të kthyer në një shkollë të 
vërtetë, ai iu dedikua krejtësisht mësimdhënies për të përgatitur breza të 
tërë muzikantësh të vërtetë. Me këtë aktivitet dhe gjendje shpirtërore, 
Hasani qëndroi gjithnjë dinjitoz, deri sa vdiq në 29 dhjetor të vitit 1990 dhe 
për të mbetur përherë i nderuar dhe i vlerësuar nga të gjithë, e veçanërisht 
nga komuniteti tiranas. 

Për madhështinë e figurës së Islam Petrelës dhe në nderim të këtij 
mjeshtri të vërtetë të violinës, pedagogut dhe koncertmaestrit; pas ardhjes 
së demokracisë është organizuar një aktivitet i rëndësishëm. Për violinistët, 
prej vitit 2001, ka filluar konkursi ndërkombëtar “Çmimi Islam Petrela”. Për 
këtë eveniment të rëndësishëm, Fatbardha Denizi, në gazetën “Shekulli” 
shkruante: “Evidentimi dhe vlerësimi i figurave të veçanta të kulturës tonë 
muzikore, siç është rasti i të jashtëzakonshmit Islam Petrela, merr pa 
dyshim një funksion që i kalon vlerat e ngjarjeve të veçanta jubilare, pro-
pagandistike apo argëtuese. Ai gjendej në apogje, në çdo stad të ri që 
kapërcente arti ynë interpretues. Mjaftonte të dëgjoje në interpretimin e tij 
Shehrezaden e Korsakovit, në koncert apo në shfaqje të rradhës së baletit, që 
talentet e reja të kohës të mbeteshin të habitur”. Dhe më tej, për tiranasin 
tonë, ajo shton: “E tillë është thjeshtësia ekspresive e lojës së tij, koloriti, 
tingëllimi dhe e gjithë magjia e qenies së tij artistike. Kjo e bën të qartë 
faktin përse figura e tij mbetet gjithnjë e rrethuar nga një respekt i veçantë, 
.... Islam Petrelën nuk do t’a këmbenim me asgjë tjetër, kushdo që të ishte 
dhe sado i madh, sepse ai, me artin e tij, ka ndezur dhe zgjuar si askush 
tjetër, ndjenjat njerëzore të kombit të vet”.  

Në vitin 2003, po, për këtë problem, z. Massimo Gabelone, pianist, 
që, në atë kohë, punonte në Shqipëri, në ftesën e tij drejtuar artistëve italia-
në për të marrë pjesë në këtë aktivitet thotë “.... muzikantët shqiptarë, me 
shumë dinjitet dhe kurajë, vazhdojnë veprën e tyre të besimit në përballjen e 
më të lartit ekspresion”.    

Për të gjitha këto është thënë se “Islam Petrela i dha artit shqiptar 
shpirtin, mendjen dhe zemrën. Duhet të jetë shumë i lumtur ai që ka marrë sado pak 
nga gjenialiteti i tij”. Vlerësime të merituara e të këtij lloji, Islamin e bëjnë të 
paharruar.   
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NJAZI (ELJAZ) BESIM PETRELA  
                            

- Universiteti i Vjenës, Austri - 
- Fakulteti i Arkitekturës - 

 
Lindi në Tiranë më 24 prill të vitit 1924, në njërën prej familjeve të 

njohura vendase e themeluese të qytetit. Arsimin fillor, të nisur në shkollën 
Hoxha Tahsin që ndodhej në rrugën me të njëjtin emër, falë prirjeve artis-
tike të tij dhe bindjeve familjare, e vazhdoi në një kolegj të Davozit në 
Zvicër. Atje, mësoi për violinë dhe pikturë. Më pas, i kthyer në Shqipëri, 
mësoi edhe për skulpturë në Gjimnazin e Tiranës.  

I ati i tij, Besimi, një njeri i kulturuar e arsimdashës dhe të cilin e 
kishin zgjedhur kryetar të Këshillit të prindërve të Gjimnazit, e regjistroi të 
birin në Universitetin e Vjenës për të studiuar në arkitekturë. Por aspirata e 
tij nuk mund të realizohej, ajo u ndërpre për shkak të kushteve të për-
keqësuara nga lufta e dytë botërore. Madje, me ardhjen në fuqi të komu-
nistëve në Shqipëri, ajo u shua përgjithmonë. E vetmja mundësi që ju ofrua 
atij ishte fakulteti i Histori-Filologjisë në Shqipëri, të cilit ju përkushtua me 
moton “sine ira et studio”, që e citonte shpesh.  

Për shkak të origjinës, ai u përndoq e u shpronësua. Në vitin 1951, 
me “Coup a la Fouche” siç e quante ai “bombën në ambasadën sovjetike”, e 
transferojnë mësues në Skrapar. Megjithatë, duke respektuar etjen e ven-
dasve për dije, edhe atje punoi me përkushtim. Kthimin në shkollat e Kam-
zës dhe të Farkës të rrethinave të Tiranës e shoqëroi po me të njëjtin pasion.  

Gjithsesi, mërzitja prej vetmisë ishte e pranishme, e për këtë, sho-
qërinë e gjente te libri dhe te recitimi i Dantes apo i Nolit. Për t’u rikthyer në 
qytetin e tij, e abandonoi mësuesinë. Me hobin për violinën, prej vitit 1958, 
ai bën pjesë në orkestrën e Estradës së Tiranës, që në atë kohë realisht ishte 
një orkestër Jazzi (periudha më liberale e regjimit që politikisht reflektohej 
në bashkekzistencën paqësore midis dy superfuqive, BS dhe ShBA). 

Me ndihmën e një shoku të tij të gjimnazit, në vitin 1961, Njaziu 
kthehet përsëri në arsim, këtë herë si mësues i letërsisë në Shkollën Pedago-
gjike të Tiranës, por që më pas, i ndjekur si gjithnjë nga origjina e në varësi 
të dallgëve të luftës së klasave, përfundon në pasionin e rinisë, mësues 
muzike. Megjithatë, falë miqve të tij, në një ulëtirë para dallgës, arriti më në 
fund mirënjohjen administrative, atij iu dha Urdhëri “Naim Frashëri”. 

Pushoi në tetor të vitit 1999. 
Motoja e Njaziut ishte “Pasioni shpesh të ndihmon në jetë dhe ideale 

është kur ai përkon me edukimin, çka në eksperiencën time më ka nxjerrë nga 
vështirësitë”. Librat, violina, pikturat dhe fotografitë e lëna prej tij, mbeten 
kujtime që familja i ruan gjithnjë.  
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RAMAZAN MAHMUD TURDIU  
                            

- Universiteti i Romës, Itali - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 
Ramazani, i cili lindi më 5-11-1925 dhe që nisi studimet e larta 

jashtë shtetit para vitit 1944, ishte djali i pestë i Mahmud Turdiut. Dhe është 
po ai që mbyll këtë kordon të bukur të familjes Turdiu. Të gjithë ata: Bilali, 
Qazimi, Faiku, Ibrahimi dhe Ramazani ishin djemtë e atij burri arsimda-
shës me trup mesatar dhe tepër energjik, me qeleshe në kokë, me xhaketë e 
me brekushe tipike tiranase, që i financoi ata në këtë mision të rëndësi-
shëm. Por, ai nuk ishte i vetëm, edhe familje të tjera tiranase, falë mendimit 
qytetar dhe vlerësimeve të shkëlqyera që kishin për arsimin dhe kulturën, si 
dhe sakrificave ekonomike që bënë, kishin dërguar mjaft nga fëmijët e tyre 
për studime në Universitetet e Europës, e madje edhe jashtë saj. Nga topta-
nasit, numërohen gati njëzet prej tyre, nga të cilët shtatë ishin vëllezër, djem 
të patriotit Murat Toptani; nga familja Hobdari, shtatë; e kështu me rradhë, 
nga familjet Teufiku, Begeja, Prosi, Stërmasi, Voilla, Karapici e mjaft të tjerë.  

Ramazani, që kishte përqafuar idetë nacionaliste të Mit’hat Fra-
shërit dhe që kishte arritur deri në strukturat drejtuese të Ballit Kombëtar, 
shkollimin jashtë shtetit e nisi më herët se vëllezërit e tij më të mëdhej. Pas 
mbarimit po atje të vitit të fundit të shkollës së mesme, ai filloi menjëherë 
arsimin e lartë. Ashtu si Bilali, edhe ai diplomohet për Farmaci, por në Itali 
e jo në Francë. Prej mbarimit të fakultetit e deri në vitin 1960, këtë profesion 
e ushtroi në Romë, aty ku kreu studimet. Ndërkohë, ishte njohur dhe mar-
tuar me italianen Margherita Garibaldi, me të cilën ka dy vajza. Më pas, 
familjarisht, ai emigroi në ShBA dhe u vendos në shtetin e Nju-Xhersit, ku 
vazhdon të jetojë edhe sot. Gjithnjë me kërkesa për dije ndaj vetes së tij, 
edhe pse në moshë relativisht të rritur, diplomohet atje edhe për Inxhinier 
kimist të Industrisë Farmaceutike.  

Me këtë formim, për disa vjet, ai dha mësim si pedagog i kimisë në 
një nga Universitetet e Nju Jorkut; më tutje ishte punonjës dhe më pas shef 
në një laborator të Kompanisë së madhe “Lanobert Kompani” e me famë 
botërore të prodhimeve Farmaceutike, prej ku edhe doli në pension. Duke 
qenë gjithnjë aktiv, ai mori pjesë në të gjitha veprimtaritë e ndryshme 
shkencore të kësaj kompanie. 

Ndryshe nga vëllai i vet Faiku, ai pati mundësinë që, pas pesëdhje-
të vjetësh të shohë Tiranën dhe Shqipërinë. Kur erdhi, sigurisht, nuk gjeti 
prindërit e tij, që kontribuan për arsimimin e Ramazanit, por, as edhe disa 
nga vëllezërit dhe motrat e tij. 
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Seksioni “B” 

 

 

 

ABDULLA ADEMI  
 

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 

Studioi në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Stambollit, ku u 
diplomua në vitin 1876, pra vetëm dy vjet pas mjekut të parë tiranas Tahir 
Mara. Përveç këtij fakti të cituar nga pjesa e parë e librit “Historia e Tiranës” 
të Kristo Frashërit, për të nuk dihet asgjë më tepër. 

 

 

DHIMITER JORGAQ VOILLA  
 

- Politekniku i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 

Studioi në Fakultetin e Inxhinierisë të Politeknikut të Athinës. 
Ndoshta, është po ai Dhimitër Voilla që, falë kulturës së tij, në vitin 1922, 
hapi në kopshtin e Hotel “Liria“ kinemanë e parë në Tiranë. Nuk dihet 
shumë për ecurinë e karrierës profesionale të tij; por është i njohur fakti se, 
Dhimitri arriti deri në një post mjaft të rëndësishëm. Për një periudhë të 
gjatë e të konsiderueshme kohore, ka qenë drejtor i përgjithshëm i hekuru-
dhave të Greqisë. Ai vdiq në Athinë në vitin 1983.    

 

 

FIQIRI HAMIT TOPTANI 
                            

- Akademia Ushtarake - 
- Padova, Itali - 

 

Heraherës, në këtë libër, është thënë se, për shkak të luftës së kla-
save, te disa intelektualë ishte krijuar bindja që arsimimi i tyre nuk duhej 
deklaruar. Ky fakt që, natyrisht ka ndikuar edhe në angazhimin tonë për të 
dhëna sa më të plota, mund të jetë një arsye pse edhe për Fiqiriun, i cili ka 
kryer shkollim ushtarak të lartë në Padova të Italisë, dihet shumë pak. 

Po kështu, informacionet janë edhe më të pakta për dy fëmijët e 
tjerë të Hamit Toptanit, djalit Siri (1909-1978), të shkolluar në Romë e që ka  
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vdekur më 1978 dhe vajzës Bibika, të shkolluar në Zvicër e që vdiq më 1986. 

 

 

JAKOV PANTEQI  
 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 

Lindi në Tiranë në vitin 1868. Pas shkollimit fillor dhe atij të me-
sëm, kreu Fakultetin e mjekësisë. Gjatë gjithë jetës, profesionin si internist, 
prej vitit 1900, e ushtroi në qytetin e tij të Tiranës, duke punuar në spitalin e 
qytetit dhe në aktivitet privat. Në mungesë të farmacive, si shumica e 
mjekëve të tjerë të asaj kohe, edhe ai, barërat i përgatiste vetë. 

Vdiq po në Tiranë, në vitin 1946. 

 

 

JORGAQ MITRUSH VOILLA  
 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë -  

 

Jorgaqi kishte mbaruar për mjekësi në Universitetin e Athinës, 
madje që përpara Luftës së parë botërore. Për një kohë të gjatë, duke ush-
truar profilin e patologut, punoi në Janinë. Nuk dihen arsyet, por më tutje, 
ai kaloi në Athinë, ku edhe vdiq në vitin 1937. 

             

 

JORGJI TIMOLEO VOILLA  
 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë -  

 

Në këtë prezantim, Jorgji, që mesa duket, duhet të ketë emrin e 
gjyshit të tij, është pinjolli më i ri i kësaj familje të madhe, të kulturuar e me 
tradita. Duke trashëguar në përgjithësi formimin profesional, edhe ai stu-
dioi po në fushën e mjekësisë, por për farmaci, dhe sikundër të tjerët po në 
Athinë, ku gjithnjë ka ushtruar edhe profesionin e tij. 

              
 

KOSTA MITRUSH VOILLA 
 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 

Kosta ishte djali i dytë i Mitrushit, pra më i vogël se Kozmai, për të 
cilin do të flitet në vazhdim, dhe më i madh se Jorgaqi, për të cilin u shkrua 
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më lart. Burimet e ndryshme tregojnë se, ai është shkolluar në Greqi për 
degën e farmacisë, sikurse vëllai më i madh, profesion të cilin e ushtroi në 
Tiranë. Si trashëgimtar i denjë i asaj familje intelektuale, ai duhet të jetë 
marrë edhe me veprimtari patriotike e politike. Në vitin 1888, turqit e 
arrestuan në Maqedoni dhe e sollën në Tiranë, për të kaluar më pas edhe një 
herë përsëri në Greqi.             

 

             

KOZMA MITRUSH VOILLA  
 

- Universiteti i Athinës, Turqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 

Është ndoshta më i pari i voillasve të arsimuar në Greqi, të cilët, pas 
shkollimit të lartë, kanë qëndruar dhe janë trashëguar atje ose edhe në ven-
de të tjera, deri në Rumani, Egjipt e Amerikë.  

Kozma Gavril Voilla (jo ky për të cilin po shkruhet, por ai që aktua-
lisht jeton në Tiranë), na tregon se, nga vitet 1985-86, kishte tentuar të kri-
jonte lidhje me të afërmit e tij në Greqi e për të mësuar më shumë për to, por 
rregjimi i atëhershëm, natyrisht, nuk mundësonte përparimin e përpjekjeve 
të këtij lloji. Po prej tij, jemi informuar gjithashtu se, voillasit janë shumë të 
hershëm në Tiranë. Për kontributet dhe trimërinë e tyre në mbrojtje të 
qytetit, ata janë vlerësuar edhe nga Ibrahim beu, nipi i Sulejman Pashës, që 
sundoi për një kohë mjaft të gjatë dhe tamam atëherë kur qyteti zhvillohej 
gjithnjë e më shumë. 

Kozmai është djali më i madh i Mitrushit, të quajtur edhe Haxhi 
Mitrush Voilla, që duhet të ketë qenë njeri mjaft largpamës dhe arsimda-
shës. Përmes emrave të Kozmait dhe të dy djemve të tjerë të tij,  Kostës e 
Jorgaqit, për të cilët u shkrua më sipër, mund të arrihet në përfundimin se, 
ai ndoshta ka arsimuar me shkollë të lartë edhe fëmijë të tjerë të tij.  

Profesionin e farmacistit, Kozmai nuk e ushtroi në vendin e vet, në 
Shqipëri, por as në vendin e diplomimit të tij, në Greqi. Ai shkoi më larg, në 
Aleksandri të Egjiptit. 

 

 

NAUM P. VOILLA  
 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 

I përket të njëjtit brez me Kozmain, Kostën e Jorgaqin dhe ka qenë 
kushuri i parë me ta. Ai u largua nga Shqipëria që në kohë të Turqisë. Pasi 
mbaroi në Athinë fakultetin e mjekësisë, u vendos familjarisht në Kajro të 
Egjiptit, madje që në kohën kur ky vend ishte koloni e Anglisë. Atje, Naumi 
u bë ndër okulistët më të dëgjuar, duke shërbyer deri në familjen mbretëro- 
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re. Në Dhomën e Lordëve të Britanisë, ai kishte edhe një lozhë më vete. 
Ndjenjat për Shqipërinë, vendin e tij i kishte të përhershme. Ai i 

shfaqi ato edhe kur, megjithëse në gjuhën greke, botoi tregimin “Varri i 
Ashikut“ të përkthyer prej Simon Shuteriqit. Tregimi mbështetej në një le-
gjendë mjaft të dëgjuar në Ndroq të rrethit të Tiranës dhe që kujton histori-
në tragjike të dy të rinjve të dashuruar. Për të mësuar hollësisht ngjarjen, 
Naumi kishte qëndruar disa kohë në fshatrat rreth e rrotull. 

   

 

TEUFIK HAKKI TEFIKU  
 

- Universiteti i Stambollit, Turqi - 
- Fakulteti i Inxhinierisë - 

 
Lindi në Tiranë në vitin 1915, ku kreu edhe shkollën fillore. Me që, 

prej vitit 1925, familja e tij u vendos përfundimisht në Stamboll, arsimin e 
mëtejshëm e vazhdoi po atje. Pas Kolegjit Saint Joseph, kreu edhe fakultetin 
e shkencave natyrore e të inxhinierisë kimike të Universitetit të Stambollit. 

Falë aftësive shkencore dhe vlerave të tjera të tij, arriti deri në pos-
tin e Presidentit të departamentit të gazit për Stambollin. Vdiq më 1995.    

 

 

TIMOLEO JORGAQ VOILLA  
 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Drejtësisë - 

 

Nuk trashëgoi profesionin e të jatit, por ju përkushtua drejtësisë.  
Gjatë gjithë kohës, prej kur mbaroi fakultetin, në angazhimin e tij 

privat, ushtroi profesionin e noterit po në Athinë. Vdiq në vitin 1972. 

 

 
VASIL JORGAQ VOILLA  

 

- Universiteti i Athinës, Greqi - 
- Fakulteti i Mjekësisë - 

 

Nga të diplomuarit në mjekësi të familjes Voilla, edhe Vasili, vëllai i 
Timoleos dhe i Dhimitrit, është mjaft i dëgjuar. Pasi mbaroi studimet po në 
Athinë, punoi me profilin e patologut. E veçanta e tij është se, për një kohë 
mjaft të gjatë, ai ishte edhe drejtor i Spitalit “Evangjelizmos“, mjaft të njohur 
jo vetëm në Greqi, por edhe jashtë saj.    

Ky fakt i kishte dhënë mundësi atij për të pasë kujdes, deri në kuri-
min gratis të shqiptarëve që shtroheshin në atë institucion. Ai vdiq në vitin 
1988, duke mbetur gjithnjë i nderuar dhe i respektuar për kontributet e tij.  
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Pjesa e dytë 
 
 

TË TJERË 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Hysen Mehmet SHEHRI 
(1832-1931) 

Lindi në një familje autoktone tiranase. Pas një shkollimi disavjeçar 
e të suksesshëm në qytetin e tij, familja e dërgoi në Medresenë e Stambollit 
për një arsimim të mëtejshëm. Nuk është i qartë niveli i atij shkollimi; por, 
dihet se, Hyseni ka qenë në Arabinë Saudite për të thelluar më tej dijet e 
fituara, e sidomos në drejtim të jurispundencës islame, dhe prej andej, edhe 
në Iran, për mësimin e gjuhës perse. Me nivelin e arritur, ai ka qenë emisar 
në Kuvajt, Egjipt, Irak dhe Maltë.   

Kur kthehet në Shqipëri, si i kualifikuar për sheriatin islam (drejtë-
si islame) dhe për teologji, ai ka dhënë mësim edhe në Medresenë e Tiranës, 
për çka gjithnjë ka qenë mjaft i nderuar. Predikimin e tij e dëgjonin jo vetëm 
nxënësit dhe besimtarët, por edhe qytetarët tiranas. Në anën tjetër, si një 
patriot i shquar, ndjenja të cilat i kishte trashëguar edhe në familjen e tij; 
Mulla Hysen Shehri, siç njihej ai, ishte ndër 11 nënshkruesit e lajmërimit për 
ngritjen e flamurit në Tiranë, më datën 26 nëntor të vitit 1912. Për vjershat 
plot ndjenja edukative dhe patriotike që ka shkruar ai njeri i respektuar, 
është vlerësuar edhe si poet. I biri i tij, Mehmeti, ishte plagosur në luftë 
kundër serbëve, aktivitet për të cilin nga Presidenti i Republikës është 
dekoruar në vitin 1992.  

Vlerat e kësaj figure të hershme e të shndritshme tiranase u dukën 
qartë edhe në pjesëmarrjen e paparë në ceremoninë e varrimit. Për këto, po 
citojmë vetëm disa vlerësime të z. Ramazan Jarani dhe të z. Sadik Bega, të 
shprehura në fjalët e rastit dhe të botuara në revistën “Zani i naltë”, në 
muajin nëntor të po atij viti: “... me kuptimin e plotë të fjalës, ai ishte nji dijetar 
që, jetën e shkriu në drejtësi dhe në misionin e fesë së vet. Si mësues i Medresesë së 
Tiranës, punoi me përkushtim e ndërgjegje të naltë. Nxënësit e tij do t’i ruajnë 
porositë e dhëna nga ky personalitet i palodhur në përgatitjen e brezit të ri”. Dhe 
më tutje, “... asht nji mjerim i madh të ndamit nga gjini i jonë ....., sepse duhet të 
dihet mirë që, krizat ma të mëdhaja që kapërthen nji popull rrjedhin nga vdekja e 
dijetarëve”.  
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Hasan Sulejman BAKALLI 
(1834-1950) 

Pas arsimimit për teologji dhe drejtësi në Stamboll, ai u kthye në 
vendlindje. I punësuar në Zyrën e Sherijes (drejtësisë) si zevendës i Kadiut 
(kryetar i gjykatës) për Tiranën, duke ushtruar kryesisht funksionet e për-
gjegjësit të vakëfeve, merrej drejtpërsëdrejti me zyrën e gjendjes civile, vep-
rime të cilat aso kohe ishin kompetencë e kadiut. Gjithsesi, Hasani ishte një 
patriot i shquar dhe luftëtar i çështjes së pavarësisë. Motoja e këtij intelek-
tuali që zotëronte turqishten, arabishten e persishten dhe dinte greqishten; 
ndërsa shqipen, e shkruante madje pastër dhe me qartësi, ishte “anmiku i 
vatanit është edhe anmik i fesë dhe anmiku i fesë është edhe anmik i vatanit”. Mori 
pjesë edhe në ngritjen e flamurit më 26 nëntor të vitit 1912.  

Me organizimin perëndimor të shtetit, në vitet 20, ai u angazhua në 
Komunitetin Mysliman të Shqipërisë. I përkiste asaj kategorie që pati fituar 
njohuri të gjëra kulturore për kohën dhe plotësonte gjithshka të tipit të 
njeriut, që tiranasit e përcaktojnë me përcaktimin “te ai miza merr mjaltë”. 
Moralin e lartë të tij dhe bindjet ndaj Kur’anit, ai përpiqej t’i transmetonte jo 
vetëm në familjen e vet, por edhe në të gjithë bashkësinë tiranase dhe madje 
edhe më gjërë. 

Haxhi Hasan Bakalli vdiq në vitin 1950, në moshë mjaft të thyer, 
atëherë kur ishte 116 vjeç, por gjithnjë i nderuar dhe i respektuar nga bash-
këqytetarët e tij. Ai la katër djem, nga të cilët, dy më të vegjlit, Emini dhe 
Qazimi, janë edhe protagonistë të këtij libri. Të parët, përkatësisht, Sulejma-
ni, megjithëse vetëm me shkollë plotore, zotëronte gjuhët frënge e italiane 
dhe punonte si llogaritar; ndërsa i dyti, Hyseni, me të njëjtin arsim por që 
njihte gjuhën italiane, ishte një këpuctar i talentuar e që kishte biznesin e tij 
të suksesshëm.    

 

 

Zyber Mehmet HALLULLI 
(1842-1927) 

Pas mësimeve të para në Tiranë, në qytetin e tij të lindjes, dhe të 
mëtutjeshmet për teologji në Stamboll, ai u kthye në Shqipëri. Zyber Efen-
diu, siç thirresh ai, është i njohur në veprimtaritë patriotike të zhvilluara 
para dhe pas pavarësisë, e veçanërisht në përpjekjet e tij për shkollën shqipe 
dhe për të drejtat e shqiptarëve në përgjithësi.  

Me shpalljen e Pavarësisë, ai zgjidhet kryetari i parë i Bashkisë së 
Tiranës. Në këtë detyrë, njihet për rolin e tij të rëndësishëm në hapjen e 
Strehës Vorfnore, institucion që, i titulluar “Shtëpia e fëmijës”, vazhdon deri 
ditët e sotme dhe mban emrin e tij. I përkushtuar pas bamirësisë për 
shtresat më në nevojë, ai organizonte pandërprerë edhe ndihmat për fëmijët 
jetimë dhe për pajën e vajzave që martoheshin. Para se të vdiste, pasurinë e 
tij ja la po fëmijëve jetimë. 
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Musa Mehmet MAÇI 
(1861-1952) 

Eshtë nga figurat më të shquara e më të njohura patriotike e kul-
turore tiranase. Përsa i përket shkollimit të tij, mendohet se, ai mund të ketë 
kryer edhe studimet e larta për drejtësi islame në Stamboll. Por, për mun-
gesën e informacioneve të plota mbi këtë fakt, përfshirë edhe kohën e ar-
simimit, jeta dhe veprimtaria e tij nuk mund të prezantohej veçse në pjesën 
e dytë të këtij vëllimi. Për kontributet e tyre patriotike dhe kulturore, ai dhe 
i ati i tij, është dekoruar, më 1992, nga Presidenti i Republikës.  

Pas kthimit nga Turqia, Musai ushtroi me përkushtim dhe devot-
shmëri profesionin e juristit, angazhim për çka është kujtuar me respekt jo 
vetëm nga bashkëkohësit e tij, por edhe nga brezat pasardhës. Si patriot, 
madje edhe i persekutuar nga turqit, ai ishte anëtar i klubit të mirënjohur 
“Bashkimi”. Po në këtë plan, për të ka edhe një veçori. Servetja, bija e tij, doli 
mësuese pasi kishte ndjekur shkollën e fshehtë shqipe për vajza të hapur më 
1905 nga Ibrahim Dalliu. Ajo sot përbën një emër të njohur e të merituar të 
arsimit tonë. Një shkollë në Tiranë mban emrin e saj. 

Por, fatkeqësisht, gjatë sistemit komunist, Musai dhe fëmijët e tij 
nuk kaluan pa pasoja, megjithëse kishin kontribuar për këtë vend. Veç të 
tjerash, i ati i tij, Mehmeti, kishte dhënë pa asnjë shpërblim troje për ndërti-
min e rrugës së sotme “Qemal Stafa” dhe të Shkollës së Kuqe buzë saj. 

 

 

Bedri Qamil TOPTANI 
(1870-1946) 

Eshtë nga intelektualët më të hershëm tiranas. Pas arsimit fillor në 
Tiranë, ai kishte mbaruar shkollën e mesme tregtare në Selanik dhe më tutje 
mund të ketë filluar edhe arsimin e lartë. Bedriu njihet njëherësh si një 
patriot i devotshëm. Në përpjekjet për pavarësinë e Shqipërisë kishte marrë 
pjesë edhe në çetën e Selanikut. Për këto pikëpamje, edhe ishte burgos në 
kohë të rebelëve.  

Pas shpalljes së pavarësisë së vendit, ai pat detyra mjaft të rëndë-
sishme shtetërore; ndër të cilat drejtor i Postës Shqiptare dhe Sekretar i 
Ministrisë së Punëve Botore.  

 

 

Hasan VOGLI 
(1870-1925) 

Pasi mbaroi në Tiranë shkollën ruzhdije dhe medresenë e qytetit, 
filloi në Shkodër atë pedagogjike turke, për t’u diplomuar më pas mësues 
në një shkollë të Stambollit. Me ndjenjat e tij patriotike, kthehet në Atdhe, 
bindje për të cilat, nga xhonturqit dhe nga forca të tjera antishqiptare, mbeti  
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përherë i ndjekur e i persekutuar. Thonë se ai ishte i çalë që prej një keqtraj-
timi të bërë, kur bashkë me 21 tiranas të tjerë po i dërgonin në gjyqin ush-
tarak osman të Elbasanit.  

Ky njeri fisnik dhe i zgjuar, që jetën e tij e lidhi me shkollarët dhe 
sidomos me të varfrit, nuk ka lënë trashëgimtarë e kjo mund të jetë njëra 
nga arsyet që ne dijmë pak për të. Aty nga viti 1900, ai ishte mësues në 
plotoren e Tiranës (të quajtur edhe shkolla e Jellës). Bashkë me kolegët e tij, 
Ibrahim efendi Kazazi, Xhemal efendi Petrela etj., që para pavarësisë, ai i 
mësonte nxënësve shkrimin dhe leximin e gjuhës shqipe me alfabetin e 
Stambollit. Po me detyrën e mësuesit, Hasani kalon me rradhë në shkollën 
ruzhdije (deri në vitin 1912), në atë “Ylli” (deri më 1914) dhe në shkollën e 
Pazarit (deri më 1920). Siç dëshmonte i moshuari 95 vjeçar, Xhemal Kade-
sha, Hasan Vogli, duke qenë i përkushtuar ndaj ndjenjave patriotike, i më-
sonte të vegjëlve historinë e Shqipërisë dhe i ushqente atyre dashurinë për 
kombin. Si njeri human, ai ishte ndër themeluesit e jetimores së Tiranës 
(kështu quhej në atë kohë shtëpia e sotme e fëmijës); ndërsa si bamirës, ai i 
kishte dhuruar asaj gjithë pasurinë e tij. Për vajzat nga familje të varfra, ai 
shumë herë kishte përgatitur pajën e martesës së tyre. 

Mjaft herët, që para viteve 40-të, njëra nga shkollat e Tiranës ka 
mbajtur dhe mban emrin e tij. 

 

 

Hysni Mustafa DALLIU 
(1873-1937) 

Njihet si Haxhi Hysni Dalliu dhe ka lindur nga një familje të her-
shme dhe mjaft të etur për kulturë dhe arsim. Ishte kjo arsyeja që, Hysni 
Dalliu, pasi mbaroi arsimin e ulët në Tiranë (kohë kur nuk kishte shkolla 
shqipe), ai shkon në Turqi për të vazhduar Medresenë e mesme e të Lartë. 
Besohetse,  ai ka kryer edhe arsimin e lartë për drejtësi islame. Megjithate, 
është e sigurtë se, ai u bë shkak që atje të shkojë për studime edhe vëllai i tij 
më i vogël, Ibrahimi, ose ndryshe i mirënjohuri Hafiz Dalliu, ajo figurë e 
ndritur shqiptare, protagonist edhe i këtij libri. 

Për vlerat e tij patriotike, në qytetin e tij, në Tiranë, prej kohësh ka 
një rrugë po me këtë emër.  

 
 

Rustem Islam PETRELA 
(1875-1947) 

Ka bërë shkollimin e mesëm tregtar në Turqi. Në aktivitetin e tij të 
ushtruar në Shqipëri, Rustemi kishte mendësinë e investimit dhe jo të grum-
bullimit e të ruajtjes së arit. Me këtë parim, ai shtoi pasurinë e trashëguar 
nga i ati, aq sa nga qeveria komuniste ju sekuestruan gjithsej 16 objekte, nga 
të cilat, në vitin 1992, shtatë kishin mbetur ende të pashkatërruara.  

Që më 1922, Rustemi mori liçensën e një shoqërie aksionere për fur- 
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nizimin e ushtrisë me ushqime, me kapital të parë prej 5400 napolona ar, 
nga të cilat 500 ishin të vetë atij. Ai ishte drejtor i saj deri në vitin 1928 dhe 
këshilltar deri më 1939, kur u largua i detyruar nga Komanda ushtarake, me 
që nuk pranoi të bëhet anëtar i Partisë Fashiste. Ishte aksioner edhe në Ban-
kën Kombëtare të Shqipërisë si dhe në shoqëritë SITA e STAMLES. Megji-
thëse nuk angazhohej direkt në politikë, sikurse vëllai i tij, Ismaili, të dy 
ishin të njohur si nacionalistë dhe antifashistë. Ky i fundit formoi edhe një 
çetë në Pezë dhe mori pjesë në Konferencën e atjeshme. Më vonë, më 17 
nëntor 1944, atë e pushkatuan pa gjyq. Si kundërshtar të fashizmit, gjatë 
viteve 1942-1943, Rustemin e internuan familjarisht në Bolonja të Italisë.  

Në parimin e investimit, të cilin e ndoqi edhe pas luftës, Rustemi 
bëri gabimin se nuk tërhoqi dividentet e vitit, por i la për të blerë aksione. 
Në këto kushte, duke mos pasur aftësi për likuidimin e taksës suple-
mentare, atij i sekuestrohet krejt pasuria.  

Nga martesa me shtetasen turke Seniha Mustafa, lindën tetë fëmijë, 
të cilët i edukuan me moton se, “nuk është pasuria ajo që të jep vlerë”. Me 
pikëpamjet emancipuese dhe të tolerancës fetare, frymëzuan te ata nevojën 
e përgatitjes për të qenë të zot dhe për të përballuar vështirësitë e jetës. Veç 
shkollës, vajzat mësonin te murgeshat qëndisje dhe punë shtëpiake; ndërsa 
nga djemtë: i pari, që do të martohej me një austriake, arsimin e mesëm e 
kreu në seminarin e Shën Xavierit në Shkodër; i dyti, shkollën fillore jezuite. 

Vdiq në korrik të vitit 1947, kur ishte 72 vjeç. Më 1995, nga Presi-
denti i Republikës është dekoruar me medaljen “Për veprimtari patriotike”.   

 

 

Jusuf Xhemal BESHIRI 
(1887-1964) 

Jusuf Beshiri, bir i asaj familje të njohur tiranase, në kontributet për 
çlirim kombëtar dhe për përhapjen e arsimit shqip, nga Presidenti i Repub-
likës së Shqipërisë është dekoruar, më 28-7-1995, me medaljen “Për veprim-
tari patriotike”. Pas mësimeve të para në vendlindje, më tutje ai vazhdoi në 
Stamboll. Kur, më 1907, u kthye në Shqipëri, veç se në aktivitetet ekonomi-
ke, u angazhua edhe në përhapjen e arsimit e të kulturës.  

Ishte ndër nismëtarët e krijimit të shoqërisë aksionere mjaft të 
njohur “STAMLES” për prodhimin e cigareve, madje deri të markave euro-
piane. Kjo shoqëri, si ndër të parat e kapitalizmit shqiptar dhe e ngritur në 
vitin 1924 në qytetin e Durrësit, kishte statut modern, me administratë 
model dhe bashkëkohore. Me rregullin e rotacionit, në periudha të cak-
tuara, këtë aktivitet e drejtoi edhe vetë Jusufi. Po në planin ekonomik, më 
1944, ai tentoi edhe për një fabrikë tekstili me aksionerë kryesorë po nga 
Tirana e Durrësi. Makineritë e ardhura nga Gjermania që nuk arritën të ins-
taloheshin, u përdorën nga shteti pas vitit 1951 (kur u ngrit Kombinati i 
tekstileve të Tiranës). Falë nivelit të tij, në vitin 1936, me të gjithë tregëtarët e 
mëdhej të Tiranës e të Durrësit, mbajti konferencën me temë “Drejt një 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELEKTUALË TË HERSHËM 
_________________________________________________________________________________________ 

__ 

- 224 - 

politike shoqërore e ekonomike në Shqipëri”. Me këtë referim, ai tregoi ambicjet 
për të kaluar ekonominë tonë drejt treguesve europianë. 

Jusufi, me bindjet e tij kulturore, renditet edhe ndër aksionerët e ak-
tivitetit kinematografik në Shqipëri. Në vitin 1930, bashkë me vëllanë e vet 
Hysenin, bleu Shoqërinë kinematografike të themeluar nga Xhuf Koljaka, 
Nikolla (Alqi) Hobdari dhe Ferit Vokopola. Më vonë, të dy vëllezërit ndër-
tuan, madje me parametra të kohës, kinemanë e atëhershme “Rex” (së cilës 
pas luftës iu dha emri 17” Nëntori”). Në vazhdim, po me inisiativën e 
Jusufit, në Tiranë u hap edhe kinemaja “Rozafat”. Ky aktivitet u shtri pastaj 
në Durrës, Kavajë, Vlorë, Berat, Shkodër etj..      

 

 

Ismail Islam PETRELA 
(1890-1944) 

Pasi mbaroi arsimin fillestar në Tiranë e në Manastir, nga familja e 
tij dërgohet në Paris për të bërë shkollën e mesme mjekësore për farmaci.  

Kthehet në Tiranë në prag të luftës së parë botërore, ku, për dhjetë 
vjet rrjesht, punoi në farmacinë e tij, përballë Xhamisë së Et’hem beut, aty 
ku sot është Pallati i Kulturës. Me dështimin e revolucionit të qershorit të 
1924, ku ishte pjesëmarrës me forcat fanoliste, ai emigroi në Itali, prej nga 
kthehet më 1928. Arrestohet si pjesëmarrës në lëvizjen e Fierit më 1935, por 
që, më tutje, falet. Ishte zgjedhur deputet në Asamblenë kushtetuese të 
Shqipërisë. Pas okupimit fashist, krijoi në Pezë çetën e tij nacionaliste.  

Gjatë luftës së dytë botërore, si pjesë e Ballit kombëtar dhe e çetave 
të tij, ai është i pranishëm në konferencën e Pezës dhe të Mukjes. Është 
ekzekutuar pa vendim gjyqi, më 17 nëntor 1944, në afërsi të Hotelit të atë-
hershëm “Bristol”i, pronë e vetë atij. Siç ndodhi më vonë edhe me të push-
katuar të tjerë, vendvarrimi i Ismail Petrelës nuk është gjetur kurrë. 

 

 
Selim Ramazan BRAHJA 

(1892 - 1943) 
Ky njeri i kulturuar dhe patriot i njohur, që kishte miqësi të ngushtë 

me Murat e Refik Toptanin, djem të Said Seremedi Toptanit, në bashkë-
punim me Mehmet Saukun, hapi shkollën e parë shqipe në Sauk, në vitin 
1916. Ai kishte lidhje të ngushta edhe familje të tjera tiranase si ato Mulleti, 
Stërmasi, Alimehmeti etj.. I ati i tij, po ashtu patriot i njohur përmendet 
edhe në librin “Patriotizma në Tiranë. 

Selimi, që kishte studiuar për teologji në Turqi, gjatë gjithë jetës ju 
përkushtua petkut të klerikut. Me karakterin, veprën dhe punën e tij të 
shquar, ai gëzonte respektin jo vetëm të bashkëfshatarëve të Saukut, por 
edhe të fshatrave për rreth dhe të vetë qytetit të Tiranës.     

Ndërkohë, si njeri me pikëpamje demokratike dhe si kundërshtar i  
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pushtuesve të huaj, ai mori pjesë aktive në lëvizjen demokratike të vitit 
1924. Po kështu, ai kundërshtoi zaptimin e Shqipërisë nga Italia fashiste dhe 
për çka shumë shpejt, në mars të vitit 1940, atë e arrestuan dhe e burgosën 
për katër muaj. Shkaku ishte se, në shtëpinë e tij, ishin strehuar partizanë, 
ishin mjekuar të plagosur dhe ishin depozituar armë.  

Megjithate, hoxhën e fshatit, njeriun intelektual e të ndershëm, të 
jatin e partizanit Isuf Brahja, e cilësuan bashkëpunëtor të fashizmit dhe për 
këtë ai pat një fund të hidhur. Më 31 gusht të vitit 1943, dora vrastare komu- 
niste me një togë prej shtatë vetësh e ekzekutoi po në Sauk. Ai akt barbar, 
unik për nga lloji i tij, ishte në fillimet e terrorit që do të vazhdonte më tutje.   

 

 

Selim Hasan MEMA 
(1893-1979) 

Lindi në Tiranë nga një familje tregtarësh të produkteve blegtorale 
dhe të pasurive të paluajtshme. Kishte natyrë të qetë e të përmbajtur. Pas 
mejtepit të Tiranës, ku veç shqipes mësoi edhe turqishten, në Janinë kreu 
vetëm dy vjet, prej nga u kthye për shkak të luftërave ballkanike. Gjithsesi, 
me dijet e fituara në teologji dhe në ekonomi, ai ishte i aftë për t’u marrë, 
madje që në moshën 20 vjeçare me bizneset e familjes. Po me këtë detyrë, ai 
ka udhëtuar në zonat e veriut të Shqipërisë dhe nëpër qytetet e Kosovës. 

Si një fetar dhe atdhetar i bindur, megjithëse nuk u përzje në poli-
tikë, mbeti një ithtar i monarkisë. Në vitet e luftës së dytë botërore ndihmoi 
lëvizjen nacionalçlirimtare, për çka në fillim të vitit 1944, gjermanët i do-
gjën shtëpinë. Por, gjithsesi, pas mbarimit të kësaj lufte, ai pësoi reperku-
sione. Regjimi komunist i konfiskoi të gjithë pasurinë. Pas vitit 1950 punoi 
me detyrën e llogaritarit në thertoren e Tiranës e më pas duke zbritur shka-
llë-shkallë, arriti deri punëtor ngarkim shkarkimi. Megjithëse ishte përkra-
hës i arsimit, vetëm Halili, njëri  nga katër fëmijët e tij mundi të vazhdojë 
për dy vjet fakultetin e mjekësisë, e drejtë që ju pre nga sistemi në fuqi. 

Selimi mbeti gjithnjë i nderuar deri kur vdiq në Tiranë në moshën 
86 vjeçare nga një sëmundje e shkurtër. 

 

 

Muharrem Abdulla LIKU 
(1895-1944) 

Ishte i katërti ndër shtatë fëmijët. Në moshë ende të re u largua nga 
Tirana për në Stamboll. Atje qëndroi te e motra, Zyhraja, e martuar me 
patriotin Halit Bërzeshta (Vreto).  

Pas shkollimit ushtarak, kthehet në Shqipëri në vitin 1920. I inkua-
druar në formacionet e Ushtrisë Kombëtare, mori pjesë në mbrojtjen e ku-
finjve veriorë të Shqipërisë nga ngacmimet serbe. Më vonë, ai u ngarkua me 
detyra të modernizimit të Ushtrisë; fillimisht në zyrat e intendencës dhe 
financës e më pas në ato të rekrutimit. I shquar për bindjet nacionaliste e zo- 
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giste, më 6 prill të vitit 1939, shoqëroi mbretin Zog deri në Kapshticë.  
Nisur nga ndjenjat kombëtare, Muharremi ndihmoi me veshmba-

thje e ushqime edhe Lëvizjen nacionalçlirimtare. E, gjithsesi, ai pat fund të 
dhimbshëm. Kur po gdhinte 1 dhjetori i vitit 1944, e morën nga shtëpia e tij 
në rrugën e saraçëve dhe e pushkatuan po aty. Këtë fat e pat edhe fqinji i 
vet, kapiten Abdulla Saraçi, ai njeri fytyrëqeshur e fjalëmbël e që respekto-
hej për zgjidhjen e problemeve dhe për mbrojtjen që i bënte qytetarëve tira-
nas. Në kohën e Zogut, ai kishte shpëtuar nga burgu edhe Myslim Pezën. 
Trupat e vdekur dhe gjysmë të zhveshur të të dy viktimave, për 48 orë, i 
lanë mbi një karrocë akulloreje e nën mbikëqyrjen e rojeve partizane. 

 

 

Ahmet NDROQI 
(1896-1964) 

 Ishte nga fshati Ndroq. Pasi mbaroi shkollën fillore në Tiranë, 
përfundoi një shkollë bujqësore në afërsi të Vjenës. Para se të kthehesh në 
Shqipëri në vitin 1927, qëndroi atje edhe pak kohë për të shtuar diçka nga 
përvoja. Përveçse është marrë me shfrytëzimin e pronave bujqësore të fa-
miljes së tij, ka punuar edhe në Kamëz me detyrën e agronomit.  

Pas luftës punoi specialist për përpunimin e qumështit në kushtet e 
baxhove të fshatit. 

 

 

Hasan Selim REÇI 
(1904-1948) 

Pas shkollës plotore, Hasani ndoqi një kurs për mësuesi të organizu- 
ar në Normalen e Elbasanit. Me këtë detyrë, ai punoi shumë pak kohë. Po 
për mësuesi, ai përfundoi shkollën e njohur me emrin e Harry Fultzit, prej 
nga, gjatë viteve 1928-1937, ishte përsëri mësues në rrethe të ndryshme të 
vendit, kryesisht në Tiranë e në Shkodër; ku njihet si drejtor i konviktit në 
Tiranë dhe si nismëtar i hapjes së konviktit “Malet tona” në Shkodër.  

Ka të dhëna se në Itali, ai filloi studimet e larta për pedagogji, por 
vetëm pjesërisht dhe gjatë viteve 1939-1941, pas të cilave kthehet në Atdhe, i 
bindur për pikëpamjet e tij antifashiste dhe socialiste. Mendohet se formi-
min e tij të majtë e mori nga gazeta “Liria kombëtare”, që hynte ilegalisht në 
Shqipëri. Bashkë me të rinj të tjerë, Hasani aderoi në Shoqërinë “Bashkimi”. 

Ai u bë i njohur edhe për “Komitetin e çlirimit nacional” në Gjenevë, e 
për këtë arsye, Ali Kelmendi e takoi ate kur erdhi në Shqipëri. Mendohet se, 
ka drejtuar grupin komunist të Tiranës që kishte celula edhe në rrethe të 
tjera. E arrestojnë pas pjesëmarrjes në kryengritjen e dështuar të Fierit, në 
gusht 1935, dhe e dënojnë me vdekje. Vetëm kërkesat e shumta të qyte-
tarëve të Tiranës bënë që, ai dënim të kthehet në burgim të përjetshëm. U 
lirua nga burgu i Gjirokastrës vetëm më 7 prill të vitit 1939, kur grupi i tij 
pothuajse ishte shpërndarë. Duke mos pasur bindje të njëjta mbi taktikat e 
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luftës, ai u prit ftohtë nga grupi i Korçës. Gjatë një aksioni kundër depove të 
karburantit në maj 1942, arrestohet nga italianët dhe dënohet me vdekje. 
Situatat politike brenda qeverisë mundësuan faljen e jetës dhe internimin e 
tij në Ventotene të Italisë, prej nga kthehet më 1943, për t’u rreshtuar në 
rradhët e ushtrisë nacionalçlirimtare.  

Pas mbarimit të luftës, i ngarkuar me një detyrë krejt modeste, orga-
nizimin e konvikteve të shkollave, atë e shqetësoi rruga që ndërmori Partia 
Komuniste për ndërtimin e Shqipërisë së re. Ajo ishte krejt e ndryshme nga 
vizioni i menduar prej tij. E arrestuan më 1947 dhe pas dënimit me vdekje e 
pushkatuan më 22 janar 1948, pesë ditë pasi kishte bërë 44 vjeç dhe sikurse 
për mjaft të tjerë, as atij nuk i dihet vendvarrimi.  

Hasani paraqet një rast të rrallë, për të mos thënë të vetëm; ai u 
dënua tre herë me vdekje: si antizogist, si antifashist dhe si antikomunist. 
Atëherë, “Çfarë jam unë?”, pyeti vetë ai gjykatësit. Ata e quajtën “armik të 
popullit e të shtetit”, por pa cilësuar cilat ishin ato “faje”. Gjithsesi, ai kuj-
tohet si një patriot i përkushtuar dhe demokrat me prirje majtiste.   

 
 

Haxhi Osman HERRI 
(1905-1980) 

Rrjedh nga familje e dëgjuar autoktone dhe patriotike. Në Milano të 
Italisë ka kryer arsimin e mesëm për agronomi, me drejtimin e frutikul-
turës. Të afërmit e tij thonë se, atje filloi edhe arsimin e lartë. Në Shqipëri 
është marrë me biznesin e vogël privat të tij (kafe dhe mezeri). 

Familja Herri është e njohur edhe për kontributin e saj për strehimin 
e hebrejve gjatë luftës. Madje, vetë Haxhiu, në këto raporte, ka diçka të veça 
ntë; ai u martua me njërën prej vajzave të tyre. 

 

 

Filip Jorgji KORRA 
(1907-1995) 

Lindi në Tiranë, ku kreu edhe arsimin fillor. Në vitin 1926, familja e 
tij e dërgojë atë në Graz të Austrisë, ku ndoqi një shkollë profesionale me 
profil të telegrafisë. Kur u kthye në Shqipëri, u mor me tregëti. Me detyrën e 
ndërmjetësit, ai përfaqësonte një firmë italiane të stofrave. Në rininë e tij, 
para dhe pas shkollimit të atjeshëm, ishte aktivizuar edhe në sport. Për disa 
vjet ka bërë pjesë edhe në ekipin e futbollit të Tiranës. 

Ky burrë i ndershëm dhe fisnik, edhe pas luftës vazhdoi angazhi-
min tregëtar. Në ndërmarrjet shtetërore, ka punuar si kolaudator mobiliesh.    
 
 

Sotir Pavli KORRA 
(1909-1933) 

 Ai lindi në një familje të mirënjohur qytetare e të angazhuar me ak- 
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tivitet tregtar. Deri kur shkoi në Austri për studime ushtarake, madje, të 
afërmit e tij thonë se Sotiri ndoqi drejtimin për aviacion, mësimet e para, i 
kishte filluar dhe vazhduar në Tiranë, në qytetin e tij të lindjes.  

Nuk dihet për përfundimin e shkollimit në Austri. Por, është i 
njohur fakti se, kur ishte kthyer në Atdhe, pas dy viteve të para, atë e vranë 
në moshë krejt të re për motive krejt të panjohura. 
 

 

Hiqmete Abdi TOPTANI (DERVISHI) 
(1910-1982) 

 Pasi kishte kryer në Tiranë krejt shkollimin fillestar, falë emanci-
pimit të familjes dhe mundësive ekonomike të saj, atë e dërguan për të 
kryer një shkollë të mesme profesionale. Hiqmetja ishte pjesë e grupit të 
fëmijëve që familja Toptani, në periudha të ndryshme, dërgoi në Austri për 
t’u edukuar me kulturën e atij vendi. 

Kur u kthye në Shqipëri, ajo krijoi familjen e saj. Nga martesa me 
Feridin lindën vajzat Vera dhe Lejla. 

 
 

Ramazan Nezir STËRMASI 
(1910 – 1966) 

Ramazani, që njihet ndër specialistët më me emër elektrikë, është 
arsimuar në Tiranë, në Shkollën e Mesme Teknike, kur drejtor i saj ishte i 
mirënjohuri Hary Fultz. Atë e mbaroi në vitin 1928. Më pas, në Austri , ai ka 
kryer edhe një arsimim të pjesshëm profesional.  

Për periudhën para çlirimit, karriera e tij ishte e lidhur me çentralin 
elektrik të Shoqërisë SITAç ndërsa më tutje, me mbarimin e luftës, kryesisht 
me instalimin e pajisjeve elektrike në veprat e reja. Më 1946, për disa vite, ai 
e ndërpreu atë aktivitet, sepse duke aspiruar për një Shqipëri të lirë e de-
mokratike; ai u dënua për veprimtari armiqësore. Megjithate, për fatin e tij, 
dënimi prej 15 vjetësh iu reduktua. 

Më 26-5-1995, nga Presidenti i Republikës, Sali Berisha, është de-

koruar me medaljen “Pishtar i Demokracisë”.    
 

 

Iljaz Refik TOPTANI 
(1911-1988) 

Informacionet që dihen për Iljazin janë krejt të veçanta dhe mjaft 
inetersante. Lindi në Tiranë në familjen e patriotit të njohur tiranas Refik 
Toptani. Në qytetin e tij kreu shkollën fillore dhe plotore, për të vazhduar 
më tutje në Itali dhe në Francë, ku nisi edhe studimet e larta e të cilat i 
përfundoi në Meksikë. Me këtë fakt, ai duhet të jetë i vetmi shqiptar i asaj 
kohe që u diplomua në një shtet latin të kontinentit amerikan. Duke u shfa-
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qur si një intelektual i mirëfilltë dhe njohës i disa gjuhëve të huaja dhe më 
tutje, duke jetuar dhe punuar për mjaft kohë në Spanjë, ai pat një martesë të 
bujshme, atë me Dukeshën e Valencias.  

Në karrierën e tij, Iliazi ju përkushtua artit kalorësiak, ku ka dhënë 
kontribute mjaft të çmuara deri të nivelit ndërkombëtar. Nihet si konstruk-
tori i shalës së famshme të kuajve, të emërtuar “Kont Iliaz Toptani”. Paten-
ta e saj përfaqëson firmën e famëshme “Parkers”. I shquar në këtë fushë, ai 
ishte gjithashtu trajner i Meksikës në Olimpiadën e Londrës të vitit 1948, ku 
u fituan disa medalje në kërcimin me pengesa. Për teknikat e këtyre garave, 
ka shkruar dhe ka botuar librin e njohur “Modern show Jumping”.   

Vitet e fundit të jetës së tij i kaloi në Londër, ku edhe ndërroi jetë.  
 

 

Teodor Mark HEBA 
(1914-2001) 

Teodori mbeti jetim që i vogël. Në moshën dhjetëvjeçare, atë e dër-
gojnë me bursë të shtetit në Oradie të Rumanisë, ku nisi Shkollën Tregtare 
Superiore Shtetërore. Kur u kthye në Shqipëri punoi si nëpunës finance në 
Bashkinë e Tiranës. Ngjarjet e kohës tërhoqën edhe Teodorin. Ai u bë anë-
tar i PKSh që prej krijimit të saj. I arrestuar nga fashistët, ishte pjesë e atij 
grupi që u arratis nga burgu i Tiranës, duke u inkuadruar më tutje në rra-
dhët partizane. Pas çlirimit të vendit, punoi në organe të ndryshme shte-
tërore dhe në diplomaci. Në vitin 1948 u zgjodh në organet drejtuese të 
Partisë; ndërsa më 1950 edhe kryetar i Kuvendit Popullor.  

Me mendësinë e njeriut të ndershëm, Teodori kundërshtoi ekzeku-
timin pa gjyq të të akuzuarve për bombën në Ambasadën Sovjetike. Për 
këtë, ai përjashtohet nga KQ i partisë dhe kalon përgjegjës i administratës 
në Ministrinë e Komunikacioneve. Ndërkohë, gjatë viteve 1953-1957 në 
UShT, ai kreu fakultetin e ekonomisë (1953-1957) dhe atë të drejtësisë (1960-
1966). Falë këtyre niveleve, arriti detyra të tjera më të rëndësishme.  

 

 

Zejnepe Abdi TOPTANI (GJADRI) 
(1914-1941) 

 Zejnepja, e bija e atij patrioti të shquar, që, sikurse e motra e saj 
Hiqmetja, mësimet e para i mbylli në Tiranë, shkoi po ashtu në Austri. Në 
Vjenë kreu me sukses shkollën e mesme profesionale me drejtimin e ekono-
misë shtëpiake. 

Në Shqipëri, ajo u martua në vitin 1934 me inxhinierin e mirënjo-
hur Gjovalin Gjadri. I biri i tyre, Egoni, që trashëgoi profesionin e të jatit, 
pra po ashtu inxhinier, i lindur më 1935, do të krijonte personalitetin e tij të 
mirënjohur. Përveç se qytetar i nderuar, ai ishte një volejbollist me kualitete 
të larta dhe që arriti deri në ekipin përfaqësues të Shqipërisë. Por, ai njihet 
edhe më shumë si ndër projektuesit më të aftë të veprave të mëdha hidrote- 
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knike të ndërtuara në vendin tonë. Mban titullin shkencor BVSh. 
 Zejnepja vdiq në Itali dhe në një moshë fare të re. 

 

 

Ali Mehmet TAFAJ 
(1917-1997) 

Pas gjimnazit të Tiranës, në vitin 1937, filloi studimet në shkollën 
ushtarake të Milanos; por që nuk arriti t’i përfundoi. Situatat e krijuara nga 
pushtimi i Shqipërisë, pas të cilit, sikurse të tjerë studentë shqiptarë, edhe ai 
nuk kishte pranuar të bëjë betimin para flamurit italian, bënë që Aliu të 
kthehej në Atdhe më 1939. 

Gjithnjë punëtor dhe korrekt, punoi në Bankën Italiane deri në mba-
rim të luftës dhe më pas, llogaritar në ndërmarrjen e fruta-perimeve. 

  
 

Isuf Muharren PETRELA 
(1920-1999) 

 Isufi, që më vonë do të bëhej nga personalitetet më të shquara të 
bujqësisë shqiptare, pas arsimit fillor e të mesëm të kryer në Tiranë, shkoi 
në Leçe të Italisë. Më 1943, u diplomua atje për agronomi të duhanit. Me 
këtë përgatitje, ai punoi pas luftës në Komitetin Ekzekutiv të Tiranës e në 
Ministrinë e Bujqësisë (1945-1951) si dhe në stacionet kërkimore të duhanit, 
në Tiranë e në Elbasan (1951-1954). Prej këtij viti e deri më 1958, mbylli me 
sukses studimet e larta në Institutin e Lartë Bujqësor të Tiranës e më pas 
edhe një vit specializim (1958-1959) në Plovdiv të Bullgarisë.  

Më tutje, në stacionet kërkimore për duhanin në Yrshek të Tiranës 
dhe në Cërrik të Elbasanit, ai ushtroi detyrën e punonjësit shkencor dhe të 
drejtuesit të institucionit. Prej vitit 1968 e deri më 1989, Isufi ishte në për-
bërje të katedrës së fitoteknisë të Institutit të Lartë Bujqësor. Për gradën 
shkencore “Doktor” dhe titullin shkencor “BVSh”, është protagonist edhe në 
vëllimin  “Shkencë” të serialit tonë “TIRANA-PERSONALITETE”. 

Angazhimi shumëvjeçar i Isufit me problemet e duhanit është sho-
qëruar edhe me një veprimtari të gjerë botuese. Është autor i gjashtë librave 
si dhe autor dhe bashkautor në mbi njëzet artikuj shkencorë në buletine të 
ndryshme. Me këto njohuri, ai ka udhëhequr edhe disa disertacione. 

Në vitin 1974 i është dhënë “Çmimi i Republikës” i klasit të dytë. 

 

 

Mehmetali Shaban MUÇA 
(1920-2003) 

Mehmetaliu, i katërti nga vëllezërit e shkolluar të gjithë në Itali, për- 
fundoi Institutin teknik industrial të Torinos. Pas kthimit në Tiranë në vitin 
1943, angazhimin profesional të tij e nisi vetëm pas çlirimit të vendit, por në 
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kushte të pafavorshme politike, me që dy nga vëllezërit e tij ishin të bur-
gosur. Në ndërmarrjen Rruga-Ura, drejtoi punimet në segmentet Fier-Vlorë, 
Milot-Burrel etj.. Duke treguar vazhdimisht aftësitë profesionale dhe karak-
terin e tij të përgjegjshëm, të ndershëm e korrekt, në ndërmarrjen e atë-
hershme të ndërtimit “21 dhjetori”; ku, duke qenë gjithnjë shembull i njeriut 
të respektuar, punoi në sektorin e kontabilitetit dhe më vonë përgjegjës i 
nyjes së betonit deri në mbyllje të karrierës së vet. 

Ai la pas një aktivitet të pasur e intelektual, plot përkushtim, të 
mbushur me kujtime të mrekullueshme e të karakterit të butë tiranas. Pat 
fatin të ndjejë kënaqësinë e arsimimit të fëmijëve të tij, i biri, Fitori, mbaroi 
për biokimi; ndërsa e bija, Lumturia, për inxhinieri ndërtimi. 

 

  

Mihal Stefan VUÇANI 
(1920-1990) 

Arsimimin e mesëm e nisi në degën bujqësore të shkollës teknike të 
Tiranës dhe e përfundoi, më 1943 në atë bujqësore të Andrias, pranë Barit.  

I kthyer në Shqipëri, gjatë vitit 1944, ishte punëtor pranë Ministrisë 
së Botores; ndërsa prej prillit 1945 e deri në shkurt të 1952, agronom i 
mesëm në varësi të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës (Bashkia e sotme). Po me 
këtë detyrë, ai punoi në Drejtorinë Qendrore të Furnizimit të Punëtorëve 
(1952-1965) dhe më tutje, deri kur doli në pension, ishte përkatësisht ins-
truktor i punës në bujqësi në Shkollën e edukimit dhe agronom në Ndër-
marrjen e Ndërtim-Gjelbërimit (1965-1980). Mihali mbeti përherë i përkush-
tuar në profesionin e tij, e njëherësh një qytetar i respektuar dhe një familjar 
i nderuar.  

I biri, Stefani, u diplomua në vitin 1976 në Fakultetin e Historisë e të 
Filologjisë të UT. I specializuar për gjuhën turke, ai është sot nga më të 
njohurit e kësaj lamie. Deri më 1991 ishte përkthyes për redaksinë e jashtme 
në “Radio Tirana”, ndërsa prej atëherë punon me mjaft sukses dhe me po aq 
përkushtim në Ambasadën e Republikës së Turqisë në Tiranë. 

   
 

Halim Shaban STERMASI 
(1921-1990) 

Pas mbarimit të semimaturës më 1936 në Tiranë, familja e dërgoi 
Halimin në Itali për shkollimin e mesëm në agronomi, të cilën e mbaroi në 
Reggio Emilia. Ky formim i dha atij drejtimin e përhershëm në jetë. Kur u 
kthye në Shqipëri, ishte kryeagronom në NB e Sukthit (1945-1953), kryea-
gronom në NB e Kamzës(1953-1958), kryeagronom dhe drejtor në NB e 
Bushatit (1948-1960) dhe përsëri kryeagronom në NB e Kamzës (1960-1972). 
Me këto detyra të rëndësishme, për të, ishte i nevojshëm edhe arsimi i lartë, 
të cilin e kreu pa shkëputje nga puna, gjatë viteve 1963-1968 në Fakultetin e  
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Agronomisë të ILB në Kamëz.  
Për aftësitë e tij në drejtimin shkencor dhe organizativ, duke pasur 

edhe gradën shkencore “Bashkëpunëtor i vjetër”, në vitin 1973, Halimin e 
emë-ruan drejtor të Stacionit qendror të perime-patateve. Në angazhimin e 
tij shkencor, ai është marrë me eksperimentimin dhe futjen në prodhim të 
shumë varieteteve të perimeve të ndryshme, e deri me kulturën e misrit. 

Për kontributet e tij të shumta, është dekoruar me disa medalje dhe 
urdhëra. Në vitin 1970, i është dhënë edhe “Çmimi i Republikës”. 
 
   

Nexhmi Xhemal TAFAJ 
(1922) 

Krejt formimin e tij arsimor, prej shkollës fillore e deri në mbarim të 
gjimnazit të qytetit, e kreu në Tiranë, madje me rezultate shumë të mira. 
Studimet në Itali, në një shkollë ekonomike, nuk i vazhdoi gjatë, me që 
situatat politike të luftës së dytë botërore përcaktuan ndërprerjen e tyre. Në 
Shqipëri, deri në vitin 1947, ai u angazhua me aktivitetin tregtar të të jatit. 

Më tutje, karriera e Nexhmiut, që do të ishte mjaft e suksesshme, 
merr një drejtim krejt të ri. Prej vitit 1948, filloi profesionin e arsimtarit dhe 
madje vetëm në fshatrat e Tiranës. Kjo detyrë fisnike, të cilën e vazhdoi deri 
kur doli në pension në vitin 1977, i ka dhënë atij satisfaksionin më të madh. 
E nisi në shkollën fillore të fshatit Kllojkë, për të vazhduar më pas në Zall-
Herr, Kryezi, Hekal dhe Shytaj. Prej vitit 1955, për dy vjet, ishte në shkollën 
fillore të Daiasit dhe në atë të Gurrës, dhe njëherësh përgjegjës i arsimit për 
zonën. Prej 1957, qëndroi në Daias pandërprerë për 20 vjet.  

Ai fitoi simpatinë e të gjithëve, nga nxënësit, që numërohen me 
qindra; nga prindërit e fshatarët e tjerë e deri te drejtuesit e arsimit në rreth. 
Më 7 mars të vitit 2003, komuna mori një vendim ndoshta unik. Edhe se i 
gjallë, Shkolla 9 vjeçare e Daiasit, prej atëherë ka emrin “Nexhmi Tafaj”.  

Nexhmiu ka qenë i lidhur edhe me sportin. Veç viteve të gjimnazit, 
gjatë periudhës 1938-1939 ishte pjesë e skuadrës së futbollit “Shpresa”, e më 
vonë “Shprefeja”, angazhim që, me sa duket frymëzuan edhe të birin e tij, 
Gutin, që për mjaft kohë ishte portieri i skuadrës “17 nëntori” të Tiranës.  
 

 

Nermin Sabri TEFIKU (SULÇEBE) 
(1925-1996) 

Eshtë ndër ato femra tiranase që, pas shkollimit fillestar të kryer në 
vendlindje, për arsimin e mesëm shkoi jashtë shtetit. Në Itali, kreu kolegjin 
“San Spirito”, të profilizuar për gjuhën italiane dhe artin, të cilin e mbylli 
me rezultate mjaft të mira. Për të gjithë ata që e njohën, Nermini, bija e një 
dere të fisme dhe të kulturuar, kujtohet si një grua dinjitoze e me virtyte të 
rralla. Ajo pat një jetë të shkëlqyer në krah të Hamdi Sulçebe, atij 
personaliteti të njohur të mjekësisë shqiptare. 
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Bardhyl Pertef POGONI 
(1926 – 1985) 

Si djalë me horizont e me prirje demokratike, i lindur dhe i shko-
lluar në Tiranë, ai ishte inkuadruar në njësitet guerile që në moshë fare të re 
dhe mori pjesë në luftën antifashiste. Vrasja e Qemal Stafës shënoi kthesë në 
bindjet e tij. Pasi, për këtë ngjarje, shkroi poezinë “Martiri”, u largua nga 
Shqipëria. Duke vazhduar krijimtarinë poetike, qëndroi pak kohë në Austri, 
ku mbaroi edhe shkollën e dytë të mesme. Ky vend i njohur për dijet alba-
nologjike, ishte njëherësh ndikim për rrugën e ardhshme të tij. Me poezitë 
“Drithmë dëshire” (1944), “Fytyrë e kombit” (1948), “Poema e mërgimit” (1949) 
etj., ai përfshihet ndër shkrimtarët që përdori vjershërim të përpunuar, me 
figurshmëri herë-herë elegante e sidomos me sintaksë poetike të zgjedhur.    

Shkollimin e lartë e mbaroi në vitin 1949, në Universitetin e Western 
Kentuky të ShBA; ndërsa doktoraturën në Universitetin e Indianopolisit. Me 
këtë akt, ai përcaktoi rrugën e tij të suksesshme si punonjës i arsimit të lartë, 
duke arritur deri në nivelin e titullit shkencor “Profesor”. Punoi disa kohë në 
ShBA, më tutje, gjatë viteve 1961-1968, drejtoi katedrën e gjuhës angleze në 
Universitetin e Tripolit të Libisë, e, deri në fund të jetës së tij, për 17 vjet 
rresht, katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Napolit.   

I përcaktuar në problemet shkencore linguistike, ai njihet ndër stu-
diuesit më seriozë të letërsisë e sidomos të poezisë shqipe. Studimi i tij “Sis-
temi i shkrimit shqip” i kushtohet autorëve të vjetër të letërsisë tonë, theme-
luesve të traditës së shqipes së shkruar me alfabetin latin. Si një atdhetar i 
bindur, ka merita të çmuara në njohjen e kësaj letërsie dhe veçanërisht të 
veprave më të shquara të saj, për të cilën ka shkruar mjaft artikuj shkencorë. 
Ai botoi në anglisht antologjinë me veprat e Migjenit, Poradecit, Pipës, 
Kadaresë e Camajt. Si njohës i shumë gjuhëve përktheu edhe disa vepra, 
ndër të cilat ajo e Baba Rexhepit “Islamizmi dhe Bektashizmi”. Disa nga puni-
met e tij shkencore janë paraqitur në gjuhë të veçanta.  
 

 

Kadri Rexhep BIBA 
(1926-2000) 

Bir i një familje të thjeshtë, por me tradita të hershme. Shtëpia e tij, 
në lagjen e atëhershme “Abdulla Bej” u bë bazë për mbledhjet e grupeve të 
rinisë, si dhe për strehimin dhe mjekimin e partizanëve. Në këtë atmosferë 
ishte i angazhuar edhe Kadriu, që ka marrë pjesë në të gjitha lëvizjet anti-
fashiste të organizuara nga rinia e gjimnazit të Tiranës, ku ai ishte nxënës.  

Kur kjo shkollë u mbyll në shtator të vitit 1943, Aleksandër Xhu-
vani, sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së atëhershme të Arsimit, për-
zgjodhi një grup me nxënësit më të mirë, për të vazhduar në Vjenë. Ndër to  
ishte edhe Kadriu. Kthimi i shpejtë në Shqipëri, i diktuar nga situatat e 
luftës, nuk jep siguri për nisjen e studimeve të larta prej tij, që edhe atje 
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ishte aktiv në kontributet antifashiste. Pas çlirimit emërohet mësues në 
zonat e thella të Mirditës e të Krujës. Ndërkohë, duke vazhduar Universite-
tin e Tiranës, plotësoi aspiratën e hershme, diplomimin në histori-gjeografi. 

Megjithatë, më pas, angazhimi i tij mbeti kryesisht në ekonomi, si 
në Kombinatin e tekstileve dhe në Fabrikën e bukës. Me gjermanishten, ai 
punoi me mjaft pasion si përkthyes dhe si mësimdhënës.  

Pas vetes, veç kujtimeve të mira, la edhe dy fëmijë: Dianën që kreu 
fakultetin e ekonomisë dhe Saimirin, atë juridik.  

  
 

Suzana Njazi TIRANA (BENDO) 
(1926-2003) 

Prindët e saj i përkasin dy familjeve mjaft të njohura tiranase; i ati 
është i biri i Haxhi Et’hem Beut (të riut); ndërsa e ëma është vajza e vetme e 
Murat Toptanit. Kishte kryer arsimin e mesëm në Institutin Sant’Angelo 
Merichi në Romë, ku ishin nxënësit më të zgjedhur e kryesisht nga aris-
tokracia vendase. Atje u dallua veçanërisht për përvetësimin e gjuhëve të 
huaja, nga të cilat mësoi shumë mirë italishten, gjermanishten, frëngjishten 
dhe deri latinishten, në të cilën recitonte edhe poezitë e Dantes.  

Në vitin 1943, megjithëse në kushte të vështira të situatës ndër-
kombëtare, bashkë me nënën e saj që e kishte shoqëruar gjatë gjithë kohës, 
ajo u kthye përfundimisht në Tiranë. Atje krijoi familjen e saj me Ali 
Bendon, që kishte studiuar për mjekësi dhe po në Itali. Më tej, ajo rriti dhe 
edukoi tre vajzat e saj: Eliana, Mimoza dhe Hilda. 
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