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Po shprehemi edhe në këtë botim të dytë, se, 

gjithçka që ekziston objektivisht në natyrë përfaqë-
sohet me numër të pambarim vendndodhjesh, peri-
udhash kohore, konceptesh, ideshë, mënyrash, ar-
syesh etj.. Si për këto realitete të natyrës, ky kon-
ceptim vlen edhe për ata që, vetë njeriu i ka krijuar.  

Me këtë këndvështrim, “objektiviteti” zë vend të 
veçantë. Si një nga elementët bazë të çdo morali, ai të 
largon nga anshmëria dhe nga interesi i ngushtë i 
çfarëdo lloji: vetiak, familjar, farefisnor, klanor, krahi-
nor apo deri politik. Ky aparat i rëndësishëm koncep-
tual që, në themel të tij mbështetet vetëm te e vërteta, 
ka të bëjë me metodat e vëzhgimit e të studimit, që 
normalisht dhe gjithnjë duhet të jenë pa ngarkesa 
emocionale e pa paragjykime të çfarëdo lloji qofshin.  

Varësisht nga mendimet e tij, çdo njeri përfaqë-
son individualitetin e vet e që natyrisht ndryshon nga 
njëri te tjetri. Gjithsesi, për të gjithë, e vërteta, “forca 
më e madhe në jetë”, duhet të mbetet një dhe vetëm 
një, njëherësh qëllim e synim më vehte. E themi këtë 
se, jo rrallë, krahas vlerësimeve të drejta, me dashje 
apo pa dashje, individi vepron edhe ndryshe: norma-
len t’a paraqesë si anormale e anormalen si normale.  

Mbështetur në rëndësinë e objektivitetit, analizat 
e dukurive dhe të ngjarjeve kërkojnë sa pavarësi nga 

Parathënie 
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faktorët subjektivë aq edhe profesionalizëm shkencor 
të individit apo të individëve që i trajtojnë ato. Ndry-
she, njëanshmëritë dhe ndikimet e lindura nga intere-
sa të ngushta e të çastit, e vendosin njeriun në pozi-
cione të padrejta dhe e largojnë atë nga përfundimet 
shkencore e objektive.  

Kjo është arsyeja pse evolucioni botëror dhe 
problemet që lidhen me të, duke kërkuar konceptimet 
dhe refleksionet e duhura, kanë nevojë për njerëz 
aktivë, me individualitet të fortë e të frymëzuar me 
shpirtin e të vërtetës.Gjykimi objektiv, ai që do të 
shoqëronte angazhimet e gjithsecilit, duhet të jetë 
përherë i pranishëm dhe pikënisje e çdo procesi. 

Të gjithë ne, duhet të jemi të aftë për të identifi-
kuar e për të analizuar problemet dhe informacionet e 
natyrave nga më të ndryshme. Më tej, sikundër duhet 
të dijmë si e ku t’i kërkojmë ato; duhet të kuptojmë 
njëherësh edhe padrejtësitë sociale dhe t’i kundër-  
shtojmë ato; e më në fund duhet t’i bëjmë ballë edhe 
të panjohurave e sidomos të pavërtetave.  

Vetëm mbështetja në këto parime siguron aftësi-
në për të ndryshuar mentalitetin e gabuar; ajo për-
cakton po ashtu edhe zgjidhjen apo përfundimin më 
të drejtë e më të mirë të çdo problemi. 

Përmes vizioneve humane që përcaktojnë vlerën 
dhe dinjitetin e njerëzve e të ngjarjeve të çdo lloji, 
bazuar edhe në aftësinë për të ndarë të vërtetën nga 
e pavërteta e të mirën nga e keqja, objektiviteti duhet 
të inkurajojë në mënyrë të pandërprerë shërbimin e 
çdo njeriu në dobi të vetë komunitetit.  

Për rrjedhojë, ai duhet të sigurojë ndërkohë edhe  
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zhvillimin total të individit e deri të të gjithë shoqërisë. 
Një histori e shkruar pastër dhe saktë është gjith-

një nevojë e domosdoshme e jetës. Madje dhe më tej, 
ajo duhet parë për të gjithë formacionet shoqërore, 
nga ai individual e deri te ai kombëtar.  

Më në fund e mbi sa më sipër po kujtojmë se: 
“Objektiviteti nxjerr në dritë të vërtetat e të vërte-
tës, në mungesë të të cilave njeriu do të ndodhej si 
në një tunel ku nuk ka asnjë rreze drite”. 

Duke qëndruar po në këtë këndvështrim dhe 
duke u mbështetur në këto parime mjaft të rëndësi-
shme, më herët se sot, e që në vitin 2009, ne patëm 
prezantuar broshurën “

”.  
Nuk do të bëjmë këtu bilancin e ndodhive e të 

shkruajmë se çfarë ka ngjarë gjatë kësaj periudhe 
kohore; por thjesht, një “rishikim” e plotësim të saj.  

Ky akt bazohet në faktin se, dukuritë e padëshi-
ruara nuk kanë munguar. Por, në anën tjetër, duke 
konsideruar edhe kërkesat aktuale të lexuesve, në 
këtë libër të ri, veç thellimit, pasurimit dhe zgjerimit të 
mëtejshëm të këtyre problemeve, në krah të objek-
tivitetit, ka edhe më shumë argumentë. 

Gjithsesi, duke ju përgjigjur realitetit e duke ruaj-
tur qëllimin dhe veçoritë e ripunimit të këtij libri, në të 
nuk mungon edhe ndonjë ndërhyrje e lehtë apo jo e 
tillë, por parimore, përfshirë deri titullin e tij. 

 Në ruajtje të logjikës e të konceptimit të broshu-
rës së sipërpërmendur, si dhe në evidentimin e ngjar-
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jeve e të argumenteve më të reja e më të plota, ky 
botim i ri është quajtur ndryshe dhe pikërisht

( - Histori, Kulturë, Vlera - ). 
 

Megjithëse emërtimet e dy botimeve mund të du-
ken me objektiv jo të njëjtë, ata jo vetëm që konver-
gjojnë mes tyre, por i përgjigjen edhe më mirë aktua-
litetit e sidomos raporteve ndërmjet faktorëve të pa-
rashtruar deri tani.  

Mbi sa më sipër, ky libër i referohet atij “trualli”, 
ndryshe asaj vendndodhje të përherëshme që thirrej 
“Tirona”, por më vonë e deri tani, kryesisht “Tirana”.  

Me veçoritë e tij, të evoluara ndër shekuj e ndër 
breza, trualli në fjalë ka mbajtë dhe mban protagonis-
tët e vet, autoktonë dhe joautoktonë, të quajtur edhe 
“Tirans”, “Tironas” apo “Tiranas”. E, kështu pra, 
“Tiranasit” e sotëm, pjesëtarë të hershëm e të von-
shëm të kësaj bashkësie, dhe njerëz të po atij trualli, 
tani mund të quhen “autoktonë” ose “joautoktonë”.  

E përsa më sipër, gjithshka vlen sidomos për 
evoluimin, dinamikën dhe këndvështrimin e ngjarjeve 
të ndryshme e të rëndësishme; por, njëherësh edhe 
ndaj detyrimeve tona qytetare. 

Megjithëse rrallë, këto emërtime do të përdoren 
pa dyshim edhe në vazhdim të këtij libri, por kjo 
vetëm kur intuitivisht, ata mendohen si format më të 
përshtatëshme të kontekstit.  

 
Tiranë, shtator 2018                 
                                                AUTORËT 
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KREU  I 
 

Në vend të hyrjes 
 
 
Historia dhe vlerat e Tiranës e të Tiranasve janë pje-

së e qenësishme dhe të lashta historise dhe vlerave të 
Kombit Shqiptar. Çdo per-pjekje, për t’i parë ata veçmas 
dhe të ndara nga njëra tjetra, do të ishte një nismë e 
dështuar.  

Për to ka botime të shumta shkencore, historike dhe 
letrare, madje të hershme, nga të cilët, sipas kronologjisë së 
botimit të tyre, po citojmë vetëm disa: nga Kuvendi Jezuit i 
Shkodrës, “Historia e Tiranës”, 1929; nga Hafiz Ibrahim 
Dalliu, “Patriotizma në Tiranë”, 112 faqe, Tiranë 1930 e 
ribotuar më 1995; nga Osman Myderizi, “Tirana 1614-1937”, 
75 faqe, Tiranë 1937; nga Kristo Frashëri, “Historia e 
Tiranës”, Toena, 470 faqe, Vëllimi I, Tiranë 2004; nga Dom 
Mark Dushi, “Tirana dhe rrethinat e saj”, Toena, 252 faqe, 
Tiranë 2005, e duke shkuar më tej, deri te autorët dhe 
studiuesit e mëvonshëm, nga të cilët: Skënder Jasa, Kaliopi 
Naska, Bedri Alimehmeti, Gazmend Bakiu, Xhemal Balla, 
Skënder Farka, Koço Zheku, Rezarta Delisula e sa të tjerë.    

Në këto punime jepet material i bollshëm, i çmuar 
dhe cilësor e me të cilin mjaft qartë evokohet tradita, pat-
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riotizmi dhe qytetaria e shkëlqyer e trevës dhe e popullit të 
Tiranës, rrjedhimisht edhe e protagonistëve dhe e per-
sonaliteteve të shquara të saj. 

Për vlerat e Tiranës dhe të tiranasve, shkrime e 
studime jo të pakta ka edhe nga autorë të huaj. Kështu, 
Evlia Çelebi, zyrtar turk, i cili në vitin 1664, pra mbi 350 vjet 
më herët se sot, e gjeti Tiranën me kadi e me vojvodë, thotë 
se “Qyteti, ndodhet në një fushë të gjerë, ai ka shumë xhami, 
hane, banjo, dyqane dhe kopshte”. Po kështu, kanë shkruar 
edhe të tjerë: Georg Von Hahn, Zhak Bukart, Imzot Rafael 
D’Am-brozio, Miss Edith Durham, Hecquard, Roberto 
Almagia, L. M. Ugolini e sa të tjerë të mëvonshëm si këta. 

Nga pikëpamja administrative dhe sipas regjistrimit 
të vitit 1431, pra para themelimit të bërthamës së qytetit, 
treva e Tiranës nuk përbënte njësi më vete. Në atë kohë, 
Shqipëria e mesme e sotme, aty ku ndodhet kjo trevë, si 
dhe ajo e jugut, ishin në të njëjtin sanxhak (provincë) të 
vetëm, në atë të quajtur Arvanid. Nga ana e tij, sanxhaku 
përbëhej nga disa vilajete ose prefektura. Sa i përket 
Tiranës që, në atë kohë nuk përbënte sanxhak të tillë, ajo 
ishte e përfshirë në dy vilajete.  

Në disa botime të vjetra e të hershme, thuhet se, në 
vitin 520, Perandori Justinian kishte ndërtuar në Tiranë një 
kështjellë bizantine. Megjithatë, deri tani, ende nuk është 
arritë që, territori i zënë nga objekti në fjalë të jetë i për-
caktuar saktësisht. 

 
                             

 

Të dhëna arkeologjike, dhe me mjaft interes për terri- 
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torin ku nisi dhe vazhdoi Tirana, janë bërë tashmë të njohu- 
ra sidomos prej fundit të shekullit të kaluar.  

Copa enësh prej balte, vegla pune, eshtra njerëzish 
etj., të gjetura në shpellën e Pëllumbasit, e të ndodhur në 
rrëzë të malit të Dajtit, vërtetojnë epokën parahistorike të 
trevës. Duke vazhduar edhe më tej, në rrugën e sotme 
“Naim Frashëri”, në perëndim të qytetit të Tiranës, në vitin 
1972, u zbuluan disa ndërtime të rëndësishme e që i për-
kasin shekujve të parë të erës sonë.  

Ndër të tjera edhe mozaikët e një bazilike të kësaj 
kohe me sipërfaqe prej 33 m2, nga 164 m2 që mendohet se 
duhet të kenë qenë gjithsej, dëshmojnë edhe një herë dhe 
krejt qartë shtresëzimet kulturore të qytetit të Tiranës. 

 
                             

Megjithëse emri Tiranë njihej më herët se vetë qyteti, 
për herë të parë, ai ndeshet në një dokument të Venedikut 
të vitit 1418. Madje, në hartën e vitit 1154 të gjeografit arab 
Al-Idrizi, mendohet se, me emrin “Taronika”, të lexuar në 
të, bëhet fjalë për trevën e Tiranës. Për prejardhjen e këtij 
emri, ndoshta si në asnjë rast tjetër të këtij lloji, ka edhe 
legjenda të njohura e të trashëguara ndër breza.  

Gjithsesi, ata janë më të vonshme se koha kur atë e 
përmendi Barleti. Objekte të tjera, veç atyre më sipër, madje 
brenda qytetit dhe në anën tjetër të tij, i takojnë kalasë së 
Tiranës, të ndodhur fare afër selisë së sotme të Akademisë 
së Shkencave. Këto dëshmi të historisë së lashtë të kësaj 
treve, e tashmë pjesërisht të hapura, u zbuluan së pari gjatë   
punimeve për rikonstruksionin e rrugës “Murat Toptani” të 
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ndodhur brenda qytetit e tashmë të kthyer në pedonale.  
Ata rifilluan në vitin 2008, për çka, me interesimin 

dhe përkushtimin e saj, mbi të cilën do të flitet edhe në 
vazhdim të librit, rol tejet të rëndësishëm pat edhe Shoqata 
“Tirana”. Gjithsesi, ende nuk dihet koha të cilës i përkasin 
ata themele të zbuluara dhe ajo kullë rrethore, bashkë me 
kalldremin pranë saj. Megjithate, këta objekte mendohen si 
fortifikime që i takojnë periudhës para Turqisë. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Një nga portat e kalasë së Tiranës - 

Më vonë, kazaja e Tiranës kaloi në varësi të sanxha-
kut të Shkodrës; ndërsa në fillim të viteve 1700 ishte kthyer 
në qendër të vet. Sipas studiuesve perëndimorë, kjo njësi që 
konvergjon me qendër nënprefekture e që, për nga popull-
sia ja kalonte Petrelës, Prezës e Ndroqit; ndërsa për nga 
rëndësia krahasohej me Elbasanin, Krujën, Durrësin e të tje- 



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 11 -

ra qendra të mirënjohura të kësaj zone. 
Pozicioni ku u themelua qyteti nuk ishte i rastit; ai 

përfaqësonte ndërprerje të rrugëve të atëhershme.E, kështu, 
fusha e Tiranës, me kohë, u kthye në një nyje të rëndësi-
shme të karvaneve. Në vazhdim po përmendim edhe faktin 
e mirënjohur se, jashtë qytetit të sotëm të Tiranës, ka një 
sistem jo të pakët kalashë, siç është ajo e Dorzit, e Prezës, e 
Dajtit, e Lalmit, e Persqopit, e Petrelës, e Tujanit dhe e 
Ndroqit (përmendur edhe nga Barleti). Të gjitha ato rrethoj-
në qytetin e shtrirë në atë fushë të begatë ku kalon edhe 
lumi i Riglatës (i Tiranës). Këto kala dhe këto fortesa të 
shumta edhe në numër provojnë qartë rolin e rëndësishëm 
e po ashtu mjaft strategjik që kishte kjo trevë sidomos në 
mbrojtjen e Krujës e të Durrësit. 

 

 
                             

Duhet të jenë të rralla rastet që themelimi i një qyteti 
të lidhet me një emër të vetëm, siç ndodh me Tiranën dhe 
me Sulejman Pashë Bargjinin. I njohur më së shumti me 
toponimin Sulejman Pashë Mulleti, dëshmohet fakti se ky 
personalitet ishte një sundimtar vendas nga fshati Mullet, 
mjaft afër Tiranës. Familja e tij pasi mori drejtimin e qytetit 
e ruajti atë për afër 200 vjet.  

Falë ndërtimit të një kompleksi të përbërë nga tre 
objekte të veçantë kulturorë e ekonomikë: një xhami, një 
furrë e një hamam, të nevojshëm për një jetë qytetare nor-
male, Sulejman Pasha arriti të krijojë një nukël që mund të 
konsiderohet si bërthama e parë urbane e qytetit të sotëm.  

Me vitin 1614, ky fakt daton nisjen e një “qyteti të ri”  
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- Xhamia e Sulejman Pashës - 
 

ose të “qytetit të sotëm” të Tiranës. Ky qytet, që nisi kështu 
rrugëtimin e organizimit të vet administrativ e që, siç 
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mund t’i thuhet thjeshtë e “simbolikisht”, pak kohë më 
parë sapo kaloi 400 vjetorin e tij. Gjithsesi, megjithëse e 
vogël, e me të paktën 15 shtëpija, por e rrethuar edhe me të 
tjera si ato, është e qartë se aty ndodhej një qendër 
pararendëse e banuar. Këtë fakt e ndihmonte së tepërmi e 
pa dyshim edhe pozicioni mjaft i favorshëm gjeostrategjik i 
saj, e të cilin Sulejman Pasha e kishte pëlqyer së tepërmi. 

E ndjejmë të domosdoshme t’i referohemi këtu histo-
rianit të shquar Kristo Frasheri, i cili në veprën e tij shken-
core kushtuar Tiranës, thotë shprehimisht se, në historinë e  
saj, Tirana ka njohur dy ringjallje e që lidhen me stabilite-
tine trevës. E para i takon kohës së Justinianit, kur u vendos  
ligji dhe qetësia, pra shekullit 3-të deri të 6-të; ndërsa e dyta  
kur u vendos regjimi i Perandorisë Osmane. Kështu, në kë-
to rrethana, edhe fusha e Tiranës filloi të popullohej përsëri.  

Banorët e kalave për rreth, e tashmë të sigurtë në 
stabilizimin e rendit, nisën të zbritnin në këtë fushë. Pikë-
risht kjo veçori përkon me themelimin e qytetit të ri apo të 
sotëm të Tiranës e të ndodhur në ultësirën e rrethuar madje 
edhe nga kalatë me histori edhe më të hershme se vetë 
Tirana e asaj kohe.  

E pra, pas periudhës së parë të zhvillimit të Tiranës, 
që, siç thamë, i përket shekujve 3 dhe 4 (pushtimi romak), 
pas vitit 1600 ndodh ripopullimi i saj me banorë të trevës 
për rreth. Në vitin 1703, qyteti kishte mbi 500 shtëpija me 
4.000 frymë, duke arritë Krujën dhe duke kaluar Durrësin 
që kishte vetëm 1.000 banorë. 

Ky fakt mund të vërtetohet lehtë. Duke parë që edhe 
në qendër, vetë qyteti i Tiranës banohet tani nga familje me 
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emrin e vendit të origjinës së tyre si: Petrela, Preza, Vaqarri, 
Ndroqi, Fortuzi, Mneri, Farka etj., kur flasim për Tiranën 
400 vjeçare kemi parasyshë vetëm qytetin si njësi urbane dhe 
administrative që ka fillimet dhe kontunitetin e vet dhe jo 
krejt trevën e Tiranës me historinë e saj mijëravjeçare.  

I themi këto sepse edhe vetëm nga këto zbulime e 
studime të deritanishme, si dhe nga argumentët e tjerë që u 
përmendën më sipër, fare qartë del përfundimi se, treva e 
Tiranës ka histori shumë më të hershme se sa vetë qyteti i 
saj administrativ.  

Dita që përkon me fillimin e vitit 1023, pra me atë të 
datës 1 të muajit Muharrem, i pari sipas Hixhrit ose 1614, 
sipas kalendarit zyrtar, lidhet me ndërtimin në këtë qytet të 
Xhamisë së Sulejman Pashës. Kjo vepër e mirënjohur me 
këtë emër, veçse objekt kulti, kishte vlera të tjera e të 
çmueshme e sidomos të arkitekturës popullore. Pa lënë më-
njanë sentimentalizmin dhe vlerësimin e merituar për këtë 
objekt historik e fetar, nga vetë vendasit tiranas, ajo faltore 
nisi të quhej me emërtimin “Xhamija e vjetër”. Dhe kjo 
ishte rezultat i shtimit të popullsisë, përkatësisht dhe i kër-
kesave të saj. Më tej, ky objekt i kultit do të ishte i 
pamjaftueshëm, çka do të thotë se do të ndërtoheshin edhe 
të tjerë më të rinj.  

Bashkë me kompleksin e tij, objekti në fjalë përbën 
bërthamën historike rreth së cilës do të shtrihej i gjithë 
qyteti i ardhshëm mesjetar. Që nga ajo kohë, Tirana vazh-
doi të rritej mjaft vrullshëm, deri sa më vonë do të bëhej 
edhe kryeqendër e Shqipërisë dhe vendmbledhje e shqip-
tarëve. Brenda rreth 90 vjetësh pas themelimit të tij (1708), 
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ky qytet u bë qendër Kazaje apo nënprefekture me institu-
cionet e veta ligjore te atëhershme si: Gjykatat (Kadiun), 
Këshillin (A’janet), Forcat e rendit (Serdarin) bashkë me 
kreun e saj Muteselimin (pjesë e sanxhakut të Ohrit dhe e 
vilajetit të Rumelisë). 

Ndër objektet e tjera që u ndërtuan në vazhdim, 
veçohet sidomos ai i fundit i shekullit 18-të dhe i fillimit të 
atij të 19-të. Haxhi Et’hem Beu, një tjetër personalitet i 
shquar, i quajtur edhe Haxhi Et’hem Bej Tirana, përfundoi 
në vitin 1821 një xhami të re, të nisur më herët nga i ati i 
vet, Molla Beu. Ky objekt i ri, që është edhe sot e që mban 
po emrin e ndërtuesit të tij, shquhet për dekoracionet e 
mrekullueshme të tij e sidomos e në mënyrë të veçantë për 
elegancën e minares së tij. 

Bashkë me kontributet e qytetarëve tiranas, gjatë 
dhjetëvjeçarit 1821-1830, Haxhi Et’hem Beu ndërtoi edhe 
një objekt tjetër e mjaft të bukur, Kullën e sahatit. Për të u 
përdorën gurë të nxjerrë në afërsi të urës së Brrarit (fshat i 
ndodhur pranë Tiranës) e të gdhendur me mjeshtri. Ky 
objekt i hershëm, tashmë gati dyshekullor, me lartësi 30 m 
e me bazë 3,6 x 3,6 m, nuk mund të ishte i rastësishëm. Ai 
pasqyron dukshëm dhe fare mirë nivelin ekonomik e kul-
turor të vetë banorëve të Tiranës, rrënjët e të cilit vinin që 
nga traditat e hershme të vetë qytetit.  

Për t’ju përshtatur teknikës bashkohore të meka-
nizmave të një sahati të këtij lloji, shumë më vonë, plot një 
shekull më pas, në vitin 1928, kulla e Sahatit të Tiranës, 
duke u lartësuar deri në 35 metra, u rikonstruktua mjaft 
dukshëm dhe po aq hijshëm në pjesën e sipërme të saj. 
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Ky binom objektesh, e po aq të hijshëm, Xhamija dhe 
Sahati, e që shkon në të njëjtin drejtim me kulturën bashkë-
kohore, u bë simbol i Tiranës. Megjithatë dhe fatkeqë- 
sisht, në dekadat e fundit, falë ndërtimeve shumë të larta, si 
dhe të arsyeve të tjera nga më të ndryshmet, kryesisht të 
karakterit subjektiv, ai realitet i hijshëm është zbehur, ma-
dje jo pak. Dëshirojmë që, për të ardhmen, probleme të këtij 
lloji të mbeten detyra të rëndësishme të të gjithë komu-
nitetit Tiranas dhe më tepër të drejtuesve të tij.  

Ndërkohë, falë rolit të Haxhi Et’hem Beut, atij burri 
të ditur e të nderuar, qyteti i Tiranës nisi të marrë struktu-
rat e duhura urbanistike. Me zhvillimin e tij, shumë shpejt 
dhe po aq dukshëm, filloi përparimi i zejtarisë e sidomos në 
punimin e mëndafshit, pambukut, qeramikës, metaleve etj.. 

 
                             

Kërkesat e domosdoshme të kohës diktuan gjith-
ashtu edhe ndërtimin në vazhdimsi të objekteve të tjera të 
rëndësishme. Ky fakt erdhi si rrjedhojë e zhvillimit të shpej-
të ekonomik, por falë edhe organizimit të zejeve në unione 
(esnafe) e që çuan në realizimin e projekteve me qëllime 
publike. Në shekullin XVIII, mbi lumin e Lanës, u ngritën 
“Ura e Tabakëvë”, aktualisht monument kulture, dhe “Ura 
e Terzive”, që nuk është më.  

Në rrugën Tiranë-Ndroq, pra jashtë qytetit, familja 
Beshiri përfundoi në vitin 1859 një urë mbi lumin Erzen, 
për ndërtimin e së cilës, ajo pat marë edhe një inxhinier nga 
Triesteja e Italisë (edhe sot, ky objekt, megjithëse i rikons-
truktuar disa herë), njihet me të njëjtin emër; ndërsa në kra-
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hun tjetër të qytetit është ura e mirënjohur e Brrarit (që e 
përmendëm edhe më sipër), 20-22 metra e gjatë, pjesë e rru- 
gës së Arbërit, e që i takon po shekullit XVIII.  

Të gjitha këto realitete dëshmojnë përsëri dhe pa më-
dyshje edhe nivelin ekonomik e kulturor të qytetit, që po 
rritej e zhvillohej pa ndërprerë, e po ashtu edhe shpirtin 
altruist dhe kohezionin komunitar të tiranasve. 

Banorët e Tiranës, të ndërgjegjshëm për përparimin 
e qytetit, vazhduan të jepnin kontribute për ngritjen dhe 
mirëmbajtjen e objekteve të tjera ekonomike dhe shoqërore.  

 

Zhvillimin e gjithanshëm e të pandërprerë të qytetit 
të Tiranës, Sami Frashëri e tregon si qendër të 101 fsha-
trave. Në vitin 1830, ajo kishte 13.000 banorë; ndërsa më 
1881, pra më tepër se 130 vjet më herët se sot, tre herë më 
shumë se Durrësi, megjithëse administrativisht varej nga ai.  

Më tej, qyteti i Tironës, që pandërprerë rritej gjith-
një, nisi të organizohej edhe në lagje, nga të cilat: Abdulla 
Bej, Xhamia Sherif, Ismail Efendi, Sulejman Pashë e të tjera.  

Në vitin 1852, si në Berat, Korçë e Shkodër, falë ligjit 
të nxjerrë nga Perandoria Turke, edhe në Tiranë, u hap 
Dhoma e Tregëtisë. Me këtë akt, niveli i zhvillimit ekono-
mik të Tiranës mund të krahasohej edhe me atë të qyteteve 
të tjerë të përmendur më sipër.  

Në vitin 1897, Dhoma apo Oda e Tregëtisë së Tira-
nës, megjithëse qendër administrative relativisht më e re se 
partneret e veta, kishte në varësi të saj edhe bujqësinë. Ky 
fakt dëshmon bindshëm për nivelin e duhur të organizimit 
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administrativ dhe varësinë që patën nga qyteti i Tiranës ish 
qendrat e zhvilluara si Petrela, Preza, Ndroqi etj.. 

 
                             

 

Jeta shoqërore dhe politike, bashkudhëtare e përhe-
rëshme e qytetit, natyrshëm, pat edhe protagonistët e vet.  

Përveç familjeve të Sulejman Pashës dhe të Haxhi 
Et’hem Beut, ndikim dhe rol tejet të rëndësishëm do të 
kishte në vazhdimsi një familje tjetër e madhe dhe më e re, 
pjesë e shtresës së lartë e ndër të paktat në Shqipëri; ishte 
ajo Toptani, për të cilën do të flitet edhe në vazhdim. Për-
mes forcës, pa përjashtuar edhe ndonjë dredhi të rastit, kjo 
familje arriti që, në Tiranë, të vendosë sundimin e saj, duke 
i dhënë fund, në këtë mënyrë, atij të Bargjinëve.  

Por, duke e parë në kontekstin historik dhe në 
dinamikën e ngjarjeve të kohës, Tirana njohu më pas edhe 
impulse te reja të zhvillimit të mëtejshëm. Familje të her-
shme si ajo Kubati e më tej edhe: Petrela, Hobdari, Karapici, 
Tafaj, Begeja, Jella, Kazazi, Mara, Mumajesi, Stërmasi e sa e 
sa të tjera si ato, ishin ndër të parat prej tyre që populluan 
Tiranën në vitet 1600. 

E, në rrethana të tilla, më tepër se sundimtarët e ko-
hës, këtë qytet e kanë udhëhequr dyert e mëdha e deri ata 
të mesme të qytetit. Nga Tirana dolën plot burra patriotë të 
ndritur e të përmasave kombëtare. Janë të njohur edhe 
tiranasit pjesë të lëvizjeve rilindëse, madje më tej deri te 
ngjarjet më madhore të historisë së vendit tonë.  
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Tirana kishte të dërguarit e vet edhe në ngjarje 
madhore kombëtare si: Said Toptani e Hasan Mema, në 
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit më 1878; Refik Toptani, në 
Kongresin e Manastirit më 1908; Hafiz Dalliu, në Kongresin 
e Elbasanit, më 1908; Abdi Toptani dhe Murat Toptani, në 
Shpalljen e Pavarësisë në Vlorë më 1912; Murat Toptani, në 
Kongresin e Lushnjes më 1920 e më tej, në të tjera ngjarje të 
rëndësishme historike e patriotike të këtij lloji. 

 Ngritja e flamurit shqiptar nga patriotët tiranas, akt 
madhor historik dhe i duhur për të përballuar rreziqet e ko-
hës, si ata serbe dhe malazeze, dihet që ndodhi më herët se 
në Vlorë që, më 26 nëntor, dy ditë para 28 nëntorit 1912, 
ditës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.  

 
                             

 

Lëvizjet patriotike, përfshirë edhe popullsinë e qyte-
tit, po ashtu edhe të fshatit shpërthyen sidomos pas Luftës 
së parë botërore. Ata nisën që nga shoqëritë atdhetare e më 
tej me mësuesit, intelektualët, nëpunësit, të rinjtë, klerikët e 
sa të tjerë deri te ato kulturore e sportive.   

Vlerat e shumëanëshme të trevës e të vetë qytetit të 
Tiranës, ishin faktor i rëndësishëm dhe shërbyen si premi-
sa, pse më 1920, burrat e mençur dhe patriotë të Kongresit 
të Lushnjës e zgjodhën atë për kryeqytet të Shqipërisë. Më 
pas, deputetët e Asamblesë Kombëtare të vitit 1925, këtë 
vendim e shpallën edhe zyrtarisht. 

Në kohën e Princ Vidit, ideja shumë e njohur për të 
bërë Shkodrën kryeqytet, apo të tjerë qytete si ajo, ishte 
kundërshtuar me argumentë bindës dhe objektivë, ndër të 
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cilët edhe me faktin mjaft të rëndësishëm se, ndryshe nga 
ato, “Tirana ishte vend i parrahur nga influencat e huaja dhe 
formon qendrën natyrale të patriotizmës shqiptare” (Dom Mark 
Dushi, “Tirana dhe rrethinat e saj”, fq. 66). Madje, ka do-
kumente që, shumë më parë, më 1877, Abdyl Frashëri dhe 
Mehmet Ali Vrioni kishin menduar vetëm këtë zgjidhje. 

Zhvillimi i Tiranës, si kryeqytet i ri, filloi të shprehej 
edhe përmes hartimit të planeve urbane dhe të ndërtimit të 
objekteve të ndryshëm industrialë, administrativë, kultu-
rorë e arsimorë. Tendenca për zbatimin e parametrave 
europianë kishte nisur të dukej që herët. Biblioteka e parë, 
në Tiranë, edhe pse në atë kohë kryesisht me libra turqisht 
e arabisht, daton vitin 1834; ndërsa postë-telegrafi, atë 1862.  

Pas Pavarësisë, bashkë me objektin më të ri, Muzeun 
Kombëtar, edhe Biblioteka Kombëtare në Tiranë u hap po 
herët që, në vitin 1922. Fillimisht, ky institucion kishte ve-
tëm 5.000 vëllime librash, shumica e të cilave ishin dhurata 
të qytetarëve autoktonë Tiranas. Në vitin 1938, veç periodi-
këve të ndryshëm, kjo shifër arriti në 15.000 vëllime.   

Arsimimi shqip, për të cilin më gjatë do të flitet edhe 
në vazhdim, ka po ashtu traditat e tij të hershme. 

Tirana pat edhe shtypin e saj. “Zani i ri” ka qenë 
gazeta e parë, numri 1 i së cilës doli më 2 gusht 1920. 
Vazhdoi më tej e përmuajshmja “Arsimtari”, për të shkuar 
deri te e mirënjohura “Dajti” më 5 janar të vitit 1924.   

E, kështu pra, Historia e Tiranës, e hershme dhe me 
tradita, tashmë për gati një shekull edhe kryeqendër admi-
nistrative dhe ekonomike e Shqipërisë, vazhdon pandër-
prerë e me sukses deri në ditët tona. 
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KREU II
 

Çfarë na shtyn të shkruajmë ? 
 

 
Historia e hershme e Tiranës, me vlera dhe e pa-

ndërprerë, lidhet sigurisht edhe me atë të qyteteve e të 
krahinave të tjera të Shqipërisë. Ne shqetësohemi kur, 
sadopak, ka përpjekje për t’a errësuar e më tej deri për t’a 
cënuar këtë bashkësi. Dhe kjo aq më tepër në se bëhet fjalë 
për të mohuar bashkë me të edhe vlerat dhe traditat e 
shquara të vetë trevës dhe të autoktonëve të saj Tiranas, 
arritje që, gjithnjë e në çdo kohë, na kanë bërë krenarë.  

Me këtë libër, përpjekjet tona synojnë t’i japin jo 
vetëm lexuesve të thjeshtë, por edhe atyre që marrin për-
sipër të shprehen për Tiranën, një material sa më real e sa 
më të saktë; por, njëherësh, edhe aty ku elementët karakte-
ristikë të evidentohen sa më mirë e sa më drejtë.  

Krahas tij, këto përpjekje kanë për objektiv edhe 
paraqitjen dhe interpretimin e drejtë të fakteve historike të 
paraqitura nga autorë të ndryshëm, historianë, vendas apo 
të huaj. Por, natyrshëm, në të gjitha përpjekjet, të dhënat 
historike dhe autenticiteti i tyre nuk duhen cënuar apo 
deformuar sado pak. 

Çdo opinion i pabazuar apo i frymëzuar nga pasio-
ne lokaliste, e të shprehura me dashje apo pa dashje, do të 
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sillte shqetësime jo të pakta. Ato do të preknin mirëkupti-
met e shtrenjta e të çmueshme dhe deri respektet e hijshme 
qytetare e shpirtërore, po ashtu të ndërtuara ndër shekuj.  

Jeta ka provuar se, me praktika të padrejta të for-
mave direkte apo të tërthorta, janë denigruar dhe janë 
shpërfillur deri figura të rëndësishme e mjaft të njohura 
historike të mbarë trevës së Tiranës. E për rrjedhojë, në 
raste të caktuara dhe në një farë mënyre, pa të drejtë, janë 
zhvlerësuar edhe vetë tiranasit autoktonë.  

Këto dukuri, madje të formave të ndryshme, janë 
shfaqur sidomos në organe të veçanta të medias së shkruar, 
por më së shumti të asaj vizive për shkak të natyrës së vet 
më të kapëshme e mjaft më komunikuese.  

Duke shkuar madje deri në autorësi pseudonime, ato 
kanë qenë të pranishme, janë ndeshur dhe janë vënë re 
edhe në “shkrime letrare" të gjinive nga më të ndryshme.  

“Dëshiroj, thotë, madje me mjaft guxim, autori i një 
botimi të tillë e mjaft të ri (i vitit 2016), që “lexuesi të njohë 
letërsinë e këtij libri e jo autorin e tij” të paraqitur me pseudo-
nim (pse, pyesim ne) ?. Në këtë libër, ai autor, që më vonë 
do të njihej me emrin e tij, tregon “ndodhi” tejet të shëm-
tuara, jo reale, të pamoralshme, të papranueshme dhe për 
më tepër jo të natyrës tiranase, të cilës ja atribuon ai.  

E, të gjitha këto, të shoqëruara me imoralitetin dhe 
me alkolizmin që, sipas tij, ndodhnin në Tiranë thuajse një 
shekull më parë, pra gjatë viteve 30-të. E kjo, tamam kur 
konservatorizmi në këtë krahinë ishte mjaft i ndjeshëm ??!!. 

Duke shkuar edhe më tej, ndjesi jodashamirëse, për 
tiranasit apo për tironsit, janë ndeshur edhe në ndonjë 
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zgjidhje arkitektonike apo urbanistike si dhe në angazhime 
të tjera të karakterit politik. E këto vihen re veçanërisht në 
vlerësime të figurave të veçanta tiranase. 

  Të gjithë këto qasje të padenja, kanë për au-torë 
emra të njohur apo të panjohur, të mëdhenj apo të vegjël, të 
fushës përkatëse ose edhe jo të saj. Por, veç tyre, këta qasje, 
janë vënë re edhe te ndonjë analist apo te ndo-një “gazetar 
historian”, madje deri te ndonjë historiani apo historianeje 
me gradë shkencore. Prej tyre, ka edhe individë të tjerë e 
krejt të veçantë, “pjesë ose jo të politikës”. 

Këndvështrimet subjektive e të njëanshme të shqyr-
timit të këtyre problemeve, aty ku spikasin remineshencat e 
së kaluarës, janë shfaqur edhe si pjesë teatrale e filmike. 
Fshati idealizohej (pra, zhvillimi vinte prej andej), ndërsa 
qyteti paraqitej nën ndikimet mikroborgjeze, ku i varfëri 
(apo qerosi) ishte i zgjuar; ndërsa pasaniku, injorant. 

Në çdo rast, dukuri të tilla, të cilat aty ketu, do te 
trajtohen në këtë libër, dallohen nga “theksi 
propogandistik” i tyre. Dihet që, si kategori e veçantë, 
propaganda nuk është asgje më tepër se “mjet për arritjen e 
një qëllimi të caktuar”.  

Duke i kushtuar rëndësi vetëm efektit të jashtëm të 
një ngjarje të çfardoshme dhe krahas tij edhe formës së buj-
shme, propoganda merret shumë më pak me përmbajtjen, e 
për rrjedhojë, ajo largohet edhe nga realiteti dhe e vërteta.  

Në këto rrethana është pra krejt e kuptueshme se, 
propaganda nuk ka të bëjë gjithnjë me të vertetën dhe për 
rrjedhoje as me përfundimet që vijnë prej saj. Si e tillë, ajo i 
drejtohet kryesisht dhe krejt dukshëm sidomos shtresave  
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më të gjëra. 
 

                             
 

Këtu nuk do të bëjmë analizë apo bilanc të plotë për 
gjithshka ka ndodhë gjatë një periudhe të caktuar kohore. 
Po evidentojmë vetëm disa nga dukuritë e këtij lloji, të shfa-
qura herë pas here, të formave dhe të natyrave nga më të 
ndryshme, por gjithnjë reale.  

E, kështu, pra, në vazhdim do të veçojmë vetëm disa 
nga këto raste, tipike dhe me pikantet. Ata i përkasin 
kryesisht periudhave kohore më të fundit, por që japin 
argumentë të mjaftueshëm për të shtjelluar disa çeshtje mbi 
të cilat vazhdimisht hidhet baltë. 

Pa i renditur kronologjikisht ato dhe as sipas ndonjë 
kriteri tjetër, po përmendim së pari se, në një të përditësh-
me të gushtit të vitit 2008, ka patur një shkrim tepër ngac-
mues, për të mos thënë tepër shpërfillës e poshtërues për 
tiranasit. Ai merr shkas nga debatet e asaj kohe të zhvillu-
ara, për emrin e Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës.  

Por, në vend që gazetari të ndalonte së pari në zana-
fillën e këtij problemi, pra në vetë atë institucion, me që 
ngjarjet e atjeshme përfaqësonin problem të ndjeshëm deri 
për vetë krahinën, ai kalon te Tirana dhe Tiranasit !!!. 

Pa qenë nevoja të përmendim emrin e autorit, çka 
nuk do t’a bëjmë as për rastet e tjera në vazhdim të këtij 
libri, ja se ç’thuhet atje: “Tirana është një qytet relativisht i ri 
(është themeluar para 400 vjetësh), pa shumë histori, të paktën 
deri në vitin 1920”, e më tutje vazhdon “... . “Tirana nuk ka 
nxjerrë personalitete të spikatura autoktone, siç ka nxjerrë fjala 
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vjen Durrësi, Berati, Vlora, Shkodra, Korça, Gjirokastra etj.”; 
kur pak më poshtë (a thua se nuk mjaftoi çka u tha deri 
këtu), ai shkon edhe mjaft më thellë, kur shton fjalën 
“asnjë” dhe deklaron edhe një herë: “.... për hir të së vërtetës 
duhet thënë që, Tirana nuk ka nxjerrë asnjë personalitet autokton 
të këtyre përmasave”.  

Pa shkuar më tej; sipas këtij opinioni, lexuesi natyr-
shëm do të nënkuptojë të gjithë shkallët shoqërore e deri te 
më të lartat, siç është edhe vetë Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë, apo edhe të tjerë tiranas, politikanë e shkencë-
tarë, sigurisht të kaluarës e të kohës kur u shkrua artikulli.  

Por, cila është e vërteta dhe përmasat e saj ?. Men-
dojmë se, janë janë vetëm ato të mbështetura në argumen-
te, e pra dhe krejt ndryshe e asaj që thotë autori i atij 
shkrimi e të cilit po i referohemi aktualisht.  

Po themi edhe ne “për hir të së vërtetës”; por, ndry-
she prej artikullshkruesit, po e argumentojmë dhe po japim 
fakte për tamam të vërtetën. Vëreni shprehjet e mësipërme, 
jo vetëm nga përmbajtja, por edhe nga ana gjuhësore. Në të 
parën flitet për numër të papërcaktuar; “nuk ka nxjerrë per-
sonalitete”, thotë ai; ndërsa në të dytën, me një formë të 
karakterit superior, kategorik e prepotent, deklarimi i tij 
shkon deri në ekstrem e në formë krejt të përcaktuar, kur 
edhe me përbuzje, vetë ai thotë: “asnjë personalitet”. E, ndër-
kohë, ai, pra artikullshkruesi “gjykatës”, nuk i ka treguar 
paraprakisht lexuesit të vet as “njësitë e matjes” që duhen 
përdorur për vlerësimin e personaliteteve në fjalë.  

E kjo vjen se, në gjuhën shqipe, termat “personalitet”  
e “spikatje”, e të cilat ai ka për detyrë t’i njohë e t’i dijë, dhe  
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pastaj t’i përdorë, kanë kuptim më të gjërë. I pari shpreh 
“njeriun e shquar në një fushë të caktuar të veprimtarive” (pra, 
nuk tregohet se, deri në çfarë shkalle); ndërsa i dyti, diçka 
“që bije në sy apo del në pah për veçoritë e tij”. Kështu pra, 
gazetari në fjalë “mënjanon” edhe të tjerët kur shprehet se, 
“Tirana nuk ka nxjerrë asnjë personalitet”.       

Llogjikshëm, na jepet mundësia që të bëjmë pyetjen, 
“çfarë ka ai me Tiranën dhe me tiranasit, si të vetmin 
shembull negativ të sjellë në atë shkrim të tij dhe të cilin, 
madje e përsërit ?!. Përveç se “merr përsipër” t’i serviri le-
xuesit të pavërteta, ai nuk mjaftohet me aq. Veç shpifjes, e 
në rastin më të mirë për të, të padijes së tij, ai e shoqëron 
atë edhe me ton përçmues, subjektiv e deri patologjik. 

 

 

Pavarësisht se, çfarë thamë më lart, në vazhdim po 
shkojmë edhe më tej. Po themi që tani, gazetari, para se të 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Libri “Historia e Tiranës - Lib i “Hi t i Ti ë
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mbrrinte në atë “përfundim”, qoftë edhe për detyrimin e tij 
profesional, e aq më tepër për atë të qytetarisë, të etikës 
dhe të kulturës së çdo njeriu, duhej të kishte kontaktuar më 
parë me literaturën dhe me burimet e tjera përkatëse. Kjo  
zgjidhje do të kishte ndikuar pozitivisht edhe në unitetin 
vëllazëror si faktor i rëndësishëm në marëdhëniet mes tyre.  

E, të tillë, ai do të kishte jo pak në dispozicion; por, 
ndoshta e vlerëson veten për më shumë se të ditur. 

Detyrohemi të rikujtojmë disa nga mjaft tituj librash 
me vlerë e që i kushtohen Tiranës dhe historisë së saj po me 
aq vlera. Ata nisin nga: Kuvendi Jezuit i Shkodrës, “Historia 
e Tiranës”, 1929; Osman Myderizi, “Tirana 1614-1937”, 1937; 
Kristo Frashëri, “Historia e Tiranës”, 2004, vëllimi i parë, në 
faqen 17 të të cilit thuhet se, “kjo histori e Tiranës nis prej 
thellësive të lashtësisë”; Dom Mark Dushi, “Tirana dhe 
rrethinat e saj”, 2005 e të tjerë.  

Megjithatë, pa e njohtë problemin, ne nuk mund të 
themi kurrë për të tjerët se, ata nuk kanë histori, ashtu siç 
bëjnë disa, dhe po ashtu edhe autori i atij shkrimi. Dhe aq 
më tepër, kjo ndodh kur, për Tiranën e për mjaft nga 
punimet e këtij lloji, ka jo pak autorë jotiranas. 

E, kështu pra, me “vlerësime” të paargumentuara e 
vetëm të stilit subjektiv e propagandistik, autori gazetar i 
shkrimit të cituar më sipër “gjen” justifikimin, arsyen apo 
“rrjedhojën” pse Universitetet e Tiranës nuk janë emërtuar.  

Sipas këtij autori, ndryshe prej tyre, ato të rretheve të 
tjera paskën krijuar “traditën” e të quajturit të tyre me emrin 
e një personaliteti të shquar autokton. E, të tillë, thotë më tej 
ai, janë: Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodrës, Univer-
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siteti “Ismail Qemali” i Vlorës, Universiteti “Fan Noli” i 
Korçës, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit (tani 
u kujtua edhe për Elbasanin), Universiteti “Eqrem Çabej” i 
Gjirokastrës e më tej, deri Universiteti “Aleksandër Moisiu” 
i Durrësit (pra, me dashje apo pa dashje, këtë herë, “harroi”  
Beratin që, po vetë e me mjaft vlerësim, e pat përmendur 
më lart). Por, në të dy herët, ai nuk e përfill Tiranën !.  

Megjithatë, a e din gazetari se, edhe kuptimi i fjalës 
“traditë” që përmend ai vetë, është mjaft më i gjërë e më i 
thellë. Po kujtojmë përsëri se, ky term mjaft i shquar dhe i 
vlerësuar shpreh pasurinë shpirtërore të akumuluar nga një 
grup njerëzish e deri nga një popull i tërë.  

Megjithatë, edhe pa u marrë më tej me logjikën e 
autorit të atij shkrimi, ne vemë re edhe diçka tjetër e të 
lidhur po me traditën, pas së cilës mbështetet ai. Në asnjë 
rast, nuk përmendet ndonjë emër tjetër i përveçëm persona-
litetesh, veç atyre me të cilët janë emërtuar universitetet e 
rretheve të mësipërme e për të cilat bëmë fjalë më parë. 
Ndoshta edhe për të nuk ka më të tjerë. 

Po rendisim në vazhdim edhe një burim të dytë të 
përçmimit të vlerave tiranase, por të shfaqur diçka më vonë 
se i pari. Ai i takon vitit 2012 dhe është shprehur nga një 
historiane në kuadrin e aktiviteteve të zhvilluara në për-
kujtim të 92 vjetorit të Tiranës kryeqytet. Ndryshe nga 
shkrimi pararendës, ajo i referohet vetëm qytetit të Tiranës, 
të përcaktuar sipas saj “me zhvillim shumë të prapambetur në 
të gjitha aspektet”, pra natyrisht edhe banorëve të tij.  

Këtu, autorja “reklamon”, madje me shumë zell dhe 
po me aq pasion, mendimin e tjetërkujt, megjithëse jo mik 
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të shqiptarëve; atë se, “në vitin 1926, Tirana ishte një fshat i 
madh me “ndoshta” 5.000 frymë?”; hajde gjeje, edhe krye-
qytet, siç ishte Tirana në atë kohë, edhe fshat, siç propo-
gandon ajo. Atëherë, po qytetet apo fshatrat e tjerë, përfshi-
rë edhe atë të vetë asaj (e përsërisim se, edhe për këtë, nuk e 
dijmë nga është), çfarë duhet të kenë qenë ?!. 

Duke vazhduar edhe më tej, po ndalojmë te një 
shkrim i tretë, përsëri gazetaresk dhe dy vjet para të parit. 
Ai është botuar në një tjetër organ të medias dhe mban 
datën gjithsesi të largët, atë të 13 gushtit të vitit 2006.  

Me titullin “Për .... (emri i një personaliteti mjaft të 
njohur), “tironsit” janë pasues të kolonëve turq”; këtë herë, ai 
shkrim nuk merret me emërtimet e ndryshme e as me qyte-
tin, por me tjetër objekt, me vetë qytetarët e Tiranës, për të 
cilët ai futet tejet thellë, deri në shkallët e gjenezës së tyre. 

 

 
                             

 

Por, cila është Tirona e kush janë tironsit dhe per-
sonalitetet e saj do të flasim në vazhdim.  

Tani për tani përmendim vetëm një fakt, madje mjaft 
interesant. Deri në shpalljen e pavarësisë në vitin 1912, janë 
thuajse tridhjetë tironas (ndërmjet tyre edhe femra) që 
kishin kryer arsimin e lartë jo vetëm në Turqi, por edhe më 
tej, në anën tjetër të kontinentit, Europën perëndimore. 

Duke analizuar e duke qendruar hë për hë vetëm në 
referencat e deritanishme, konstatohet lehtë se, në shkrimin 
e parë, ku thuhet që, Tirana nuk ka nxjerrë personalitete të 
spikatura autoktone, konkluzioni është i vetë autorit; në të 
dytin e në të tretin, për të cilët, “Tirana ishte një fshat i madh” 
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apo “Tiranasit janë pasues të kolonëve turq”; autorët përkatës, 
historiani me gradë shkencore dhe gazetari, i referohen 
mendimit të të tjerëve, ndërsa për vete marrin përsipër ve-
tëm armën e propagandimit. 

Megjithatë, edhe pse nga ana e jashtme, shembujt e 
mësipërmë (ka sigurisht edhe të tjerë) dallojnë nga njëri-
tjetri, njëherësh, ata sinkronizojnë dukshëm ndërmjet tyre.  

E, më tej, autorët duhet të tregoheshin më të kujdes-
shëm në shprehjet e përdorura. Por, kjo nuk mund të ndo-
dhë sepse ata kanë të përbashkët paragjykimin, të pavër-
tetën dhe dëshirën për të perçmuar e denigruar Tiranën si 
qytet e si krahinë. Dhe kjo deri në atë shkallë që, a thua se 
po flitet jo për Tiranën, kryeqytetin e tyre, por për një tjetër 
objekt, e me të cilin janë kundërshtarë të perhershem”. 

Kështu, pa të drejtë e pa argumentë bindës e objekti-
vë, këta qasje synojne te prekin dhe denigrojnë historinë 
dhe vlerat e Tiranës, njëherësh të vetë tiranasve. Këtu nuk e 
teprojmë të themi, edhe të të gjithë shqiptarëve, përfshirë 
vetë ata. 

 
                             

E thamë edhe më sipër, natyrë tjetër e cënimit të 
vlerave të komunitetit tiranas , është edhe ajo që vjen nga 
elementet e deformuar artistikë të gjinive të ndryshme, në 
raste të caktuara të bëra qëllimisht. Të tillë janë ato të 
muzikës, më tej të dramës e të filmit.  

Nuk mund të mënjanohen këtu as disa “batuta të 
humorit” krejt të pa vend, të treguara edhe nga individë 
mjaft të njohur. Dhe kjo madje, deri në mjedise të gjëra 
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publike e pa lidhje me aktivitetin e tyre. E, përmes tyre, 
mjaft dukshëm, çvlerësohen e përçmohen tironsit.  

Duke qëndruar në këtë argument tejet domethënës, 
për problemin në fjalë, mund të përmendet ndër të tjera 
edhe një fakt tashmë i njohur, i njëanshëm e më i hershëm 
se të tjerët, të cituar më sipër dhe që vjen nga koha e komu-
nizmit. Prej dekada vjetësh që nga ndërtimi i tij, në 
mozaikun e jashtëm të Muzeut historik kombëtar, unitetit 
krahinor të shqiptarëve, të shprehur përmes veshjeve të 
veçanta karakteristike, i mungojnë vetëm ato të Shqipërisë 
së mesme, pjesë e së cilës është edhe Tirana !!. Pse ndodh 
kështu, kur dihet se kontributet e saj, përfshirë edhe ata në 
Luftën nacional-çlirimtare, kanë qenë të shumta ??. 

 

 
                             

 

Kjo çeshtje mjaft e rëndësishme e për të cilin po fla-
sim këtu, na ngacmon për të evidentuar një shqetësim tje-
tër; këtë herë të planit shoqëror, politik, administrativ e 
krahinor. Kështu, a mund të gjenden organe të tjera homo-
loge të Pushtetit vendor, veç atyre të Tiranës, me “ato shka-
llë tepër denigruese të përfaqësimit” të autoktonëve, prob-
lem që e kemi trajtuar edhe në punime të mëparshme?.  

Dikush mund të mendojë se, ndryshe nga të tjerët, 
Tirana është kryeqytet, është për të gjithë, dhe kështu është. 
Gjithsesi, ne themi se, pavarësisht nga kjo e vërtetë, gjerat  
duhen pare me kujdes , sepse Tirana ka dhe meriton rolin e 
saje ne cdo proces zhvillimi . Po kujtojmë vetëm një rast, 
por që ka edhe të tjerë. Në një aktivitet të një viti më parë, 
kushtuar një ngjarje historike të Tiranës, nga katër titullarët 
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e pranishëm, push-tetarë qendrorë e lokalë, asnjë nga ato 
nuk ishte tiranas.   

A nuk kemi të drejtë edhe ne tiranasit, që të përfaqë- 
sohemi, në mos tamam, së paku jo larg raporteve natyrore e 
reale të popullimit të qytetit tonë ??. Ky problem, që pa dy-
shim kërkon zgjidhje, është fatkeqësisht i pranishëm edhe 
tani, në pushtetin vendor dhe qendror, madje rrjedhojë e 
mentaliteteve të të dy krahëve të politikës shqiptare. Kjo 
dukuri shihet mirë edhe përmes shifrave të mëposhtme.  

Duke e ndarë drejtimin e qytetit të Tiranës në peri-
udha të veçanta: e para, prej vitit 1912 e deri më 1944; e 
dyta, prej atëherë e deri në vitet 90-të dhe e treta deri tani, 
vihen re dallime të ndjeshme. Gjatë së parës, që zgjati 32 
vjet, nga 16 kryetarë të Bashkisë, dhjetë prej tyre (ose 62%) 
ishin tiranas, e të cilët bashkërisht drejtuan për 20 vjet ose 
70% të atij intervali kohor. Për periudhën e dytë, 46 vjeçare, 
1944-1990, atë të komunizmit, këto shifra ishin krejt të 
ndryshme dhe fare dukshëm në dëm të Bashkësisë tiranase. 
Nga gjithsej 19 kryetarë të Komitetit Ekzekutiv (siç quhej në 
atë kohë Bashkia), pat vetëm katër tiranas (jo më tepër se 
20%) e që, të gjithë drejtuan vetëm 10 vjet (23% të kohës).  

Fatkeqësisht, kështu ka ngjarë e po ngjan edhe gjatë 
më shumë se gati tridhjet vjetëve të demokracisë. Nga pesë 
kryetarë të deritanishëm të Bashkisë së Tiranës, jo më tepër 
se një prej tyre, Albert Brojka, është autokton tiranas.  

Dikush mund të thotë se, këto shifra janë rezultat i 
zgjedhjeve, por ne shtojmë se, as kandidatët e tjerë, ata që 
nuk fituan, nuk ishin tiranas. Por, ky problem evidenton 
edhe mungesën e propozimeve me individë tiranas.  
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E, po kështu, edhe pas zgjedhjeve më të fundit 
vendore (2015), vihet re e njëjta situatë anormale. Për seci-
lën prej partive më të mëdha, nga rreth 60 kandidatë të 
propozuar para zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit bash-
kiak; prej tyre nuk ka më shumë se tre deri në katër tiranas. 

Dukuri të tilla vihen re edhe për Prefektët, që siç 
dihet, ndryshe nga të parët, nuk janë rezultat i zgjedhjeve, 
por persona të emëruar; çka do të thotë se, për këtë rast, 
problemi në fjalë do të ishte edhe më i thjeshtë.   

 

p j j
 

 
                             

 

Ky problem shihet edhe në Pushtetin qendror legjis-
lativ dhe ekzekutiv. Nga mbi 2500 deputetë të Parlamen-
teve të Shqipërisë, të evidentuar gjatë krejt historisë së tyre 
të periudhës gati njëshekullore, asaj 1920-2015, shifrat janë 
edhe më shqetësuese. Vetëm diçka më tepër se 70 prej tyre, 
pra jo më shumë se 2,8%, janë tiranas autoktonë. Në Legjis-
laturën 2005-2009 të Kuvendit, nga gjithsej 140 deputetë, 
tiranas ishin jo më tepër se dy (1,43%), e nga një në secilin 
krah të politikës. E, përsëri shumë shumë pak, thuajse fare 
në krahasim me të tjerët e thjesht në raport me përqindjen e 
popullsisë. Shihni më tej, sa autoktonë pat edhe në Legjis-
laturën paraardhëse, përsëri dy e vetëm dy.  

Për rrjedhojë, e tillë është situata edhe me përbërjen 
e qeverive, madje deri në atë aktuale, ku nuk ka asnjë 
ministër tiranas. Por, edhe me zgjedhjet parlamentare nga 
më të fundit, ato të 23 qershorit 2013 dhe të 25 qershorit 
2017, nuk pat ndonjë reflektim ndaj këtyre fakteve. 

Kështu, shifrat flasin vetë, edhe në se ndokush, që  
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mund t’i konsiderojë ato si normale, do të përpiqet të gjejë 
argumente në favor të tyre. Por, të papërfaqësuar në orga-
net lokale e deri në ato qendrore, ky mentalitet që ka shku-
ar larg, sigurisht që ka, e do të ketë, edhe rrjedhimet përka-
tëse e të padëshirueshme në organizimin shtetëror. 

Veç sa më sipër, produkt i këtyre realiteteve jo nor-
male është edhe numri i pakët dhe për më tepër jo i drejtë 
me të cilat Këshilli Bashkiak ka nderuar figurat autoktone të 
Tiranës, hapësirë në të cilën po ashtu ka vend për analiza.  

I njëjti shqetësim dhe po me të njëjtën shkallë është 
edhe ai për emërtimin e objekteve të ndryshme, ku mund të 
përmenden veçanërisht rrugët dhe shkollat e Tiranës. Tash-
më, më të shumtët e këtyre vendosjeve kanë kaluar duk-
shëm për jotiranasit, madje deri te ata të ardhur relativisht 
vonë dhe deri mjaft vonë.  

Për shkak të periudhës së shkurtër të qëndrimit të 
deritanishëm të tyre këtu në Tiranë, këta individë nuk kanë 
krijuar ende asnjë lidhje me të dhe po ashtu e aq më tepër, 
ata nuk kanë dhënë ende as kontributet për këtë qytet. 

Gjithsesi, fakti krejt i vërtetë se, deri në një farë shka-
lle, vetë tironsit nuk shquhen për ambicjet dhe dëshirën 
për karrierë, nuk e justifikon të kundërtën; shpërfilljen dhe 
deri mohimin e pranisë së tyre në jetën politike e shoqërore.  

Në shkallën e merituar, atyre i përket përfaqësimi në 
të gjitha nivelet e jetës e sidomos në ato për organet e zgje-
dhura. E përsërisim, kjo “kujtesë apo më mirë kjo vërejtje” 
është fatkeqësisht e vlefshme për krejt krahët e politikës. 
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Këto dukuri mjaft delikate shfaqen edhe në drejtime 
të tjera, e madje deri në problemin mjaft të rëndësishëm, 
madhor e të pazgjidhur ende. “Edhe për pronat e veta këtu 
në Tiranë, tiranasit autoktonë duhet t’i drejtohen jotira-
nasve (persona jo të zgjedhur, por thjesht të emëruar).  

Madje, edhe kompensimi financiar i pronarëve tash-
më nuk do të jetë i plotë, por i pjesshëm; kurse ai fizik, me 
toka bujqësore e jo afër qytetit të vet.  

Me këto forma dhe raporte, e me këtë praktikë që 
duhet të korrigjohet, krijohet përshtypja dhe bindja e plotë 
se kthimi i pronave do të vonojë shumë, për të mos thënë 
se, ato nuk do të kthehen kurrë.  

E, këtë realitet krejt të qartë, po e vërtetojnë plotë-
sisht vendimet më të fundit të Qeverisë mbi reduktimin 
drastik të masës së kompensimit.  

 
                             

 

Shembull mjaft domethënës dhe krejt i veçantë ndaj 
përçmimit dhe mohimit të vlerave historike e patriotike 
tiranase është po ashtu zhvendosja, që do t’a quanim“ e 
dhunshme”, e monumentit të Sulejman Pashës, çka ndodhi 
në vitin 2008. Ky akt tregoi shpërfilljen e së paku të katërt 
që i bëhet asaj figure krejt të veçantë madhore e historike.  

Më të hershmet e tyre, e që nuk mund të mos për-
menden këtu, janë prishja e Xhamisë me emrin e tij dhe 
menjëherë pas ardhjes së pushtetit komunist, prishja e 
varrit të tij, heqja e emrit po të tij nga ndarje të ndryshme 
administrative të qytetit dhe nga objekte të tjera e të veçan-
ta me të cilin ishin emërtuar dikur ata. 



 
 
 

Ismail Demneri, Shyqyri Rreli, Arben Tafaj  - 68 -- 36 -

Nga sa më sipër, theksojmë se nuk mund të justifiko- 
kohen këto veprime e as epitetet e sajuara ndaj asaj figure të 
shquar se, sipas ndonjërit, ai nuk qenka shqiptar. Por, ai, 
Sulejman Pashë Bargjini ishte veçse shqiptar (shihni pemën 
gjenealogjike), madje ai, i cili, që në kohën e pushtimit 
otoman, themeloi në vitin 1614 një qytet krejt të ri, Tiranën. 
E, tashmë, kjo është e gjithëpranuar nga historia. 

Monumenti i Sulejman Pashë Mulletit, i ngritur në 
vitin 2000, dhe e përsërisim, atëherë kur Bashkia drejtohej 
nga Albert Brojka, nuk pat thjesht vlerat politike dhe aq më 
tepër ata ideologjike; por, shumë më tepër; këta tregues të 
çmueshëm ishin historikë, patriotikë, kulturorë etj..  

 

 

Megjithëse i ri për atë kohë dhe vetëm tetë vjet, spos-
timit të tij i paraprinë dy praktika. E para ishte mënyra si u 
përgatit ky akt. U dalluan në këtë “mision” të veçantë e 

Monumenti i Sulejman Pashës  
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propagandistik ca “superintelektualë” dhe ca “kopetentë të 
gjithanshëm”, jo të fushave përkatëse, por që, ndërkohë e 
mbajnë veten edhe për të persekutuar. Gjithsesi, këta indi-
vidë janë më se të njohur për mohimin e vlerave qytetare, 
krahinore, shpirtërore, shoqërore dhe intelektuale tiranase, 
më tej deri të vetë historisë së qytetit. 

Jashtë këtij problemi, i kujtojmë lexuesit mendimin e 
ndonjërit prej këtyre “zëdhënësave”. Në dëm të një virtuti 
të çmuar dhe për çka mburren krejt shqiptarët, atë ndaj 
mirëkuptimit dhe harmonisë fetare e krahinore, ai do të 
kishte kurajo mjaft të çuditëshme.  

Frymën e tij përçarëse, me bindjet antiveriore dhe 
antimyslimane të deklaruara prej vetë atij njeriu të për-
mendur edhe për veprime të tjera të pahijshme, i deklaroi 
fare hapur, madje deri në organet e shtypit. Dhe gjithshka 
në këmbim të ndonjë shërbimi krejt ordiner. Më tutje, edhe 
kur, inauguroi ekspozitën e vet të pikturave, ky njeri do t’a 
përsëriste këtë qëndrim. A mund të ketë më shumë ?.  

Praktika tjetër, tashmë e njohur edhe në raste të tjera, 
është pasiviteti dhe indiferenca e organeve përkatëse të 
kohës, duke filluar që nga Këshilli bashkiak i qytetit. Mun-
gesa e aktiviteteve të merituara e të duhura u vu re 
fatkeqësisht edhe gjatë vitit jubilar të 400 vjetorit të theme-
limit të Tiranës. Gjithsesi, edhe ky fakt nuk na ngjall asnjë 
habi, por veçse keqardhje dhe mosdakordësi. E kjo vjen 
thjesht, nga raportet jo të drejta krahinore në organet 
drejtuese, për çka folëm edhe më sipër. 

Këtë problem, për të cilin Shoqata “Tirana” pat rea-
guar menjëherë, pavarësisht se ka kaluar mjaft kohë, ne e 
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konsiderojmë të pambyllur ende. Monumenti në fjalë, i cili 
artistikisht edhe mund të mos jetë në lartësinë e duhur dhe 
të ketë nevojë për ndërhyrje, askujt nuk i jep të drejtën t’a 
çvendosë atë arbitrarisht. Ai mund të zevendësohet me një 
punim më cilësor, por “të vendosur aty ku i takon atij 
personaliteti të shquar e të vetëm të këtij lloji”.  

Të mbajmë mend gjithnjë e vazhdimisht, e kurrë të 
mos harrojmë se, për natyrën e vet, ky monument me 
shumë vlera është i rrallë, për të mos thënë krejt i veçantë. 
Ai “përkujton e nderon themelimin dhe themeluesin e vetë 
qytetit të Tiranës”, për çka vështirë se ka rast tjetër. 

Në këtë këndvështrim po kujtojmë sentencën e 
herëshme e të njohur të perandorive romake “Jepi Çezarit 
atë që i takon Çezarit”, e cila për ne le të shtjellohet e të 
përshtatet më thjeshtë se aq, qoftë me kërkesa edhe më 
elementare: “Mos ja moho tironsit atë që është e tij !”.  

Për monumentin e Sulejman Pashës ka vetëm një 
vend që i takon dhe i përshtatet kësaj figure; është aty ku ai 
ndërtoi Xhaminë e tij. Me këtë logjikë, edhe monumenti i 
dytë del madje më i favorizuar se ai i Sulejman Pashës. Në 
të gjithë qytetin, për të, mbesin shumë më tepër hapësira e 
krejt të merituara. Ata janë kudo ku partizanët luftuan ndaj 
okupatorëve të vendit, pra në të gjithë qytetin e Tiranës. 

 

 
                             

Duke vazhduar më tej me këtë libër, mund të lindi 
pyetja, “po ne, tiranasit, a mund të bëjmë më tepër për këto 
probleme ?. Sigurisht që po dhe madje duhet të bëjmë, e jo 
vetëm në këtë hapësirë, por edhe në çdo fushë të jetës.   
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Në përgjigje të këtij realiteti, për të cilin nuk mund e  
nuk duhet të bëhemi mohues të tij, mund të themi:  

Së pari, të kujtojmë gjithnjë se është e moralshme dhe 
e kulturuar, madje edhe detyrë, që, analiza, kontrolli e deri 
përgjegjësia e gjithshkaje të fillojë nga vetja.  

Edhe se të ndjeshëm ndaj problemeve të natyrave të 
sipërpërmendura; si rrjedhojë e indiferencës apo e mentali-
tetit pesimist, qoftë edhe pa dashje, ne vetë bëhemi “mbë-
shtetës apo autorë” të uljes së vlerave të shumta tiranase.  

Kështu, p.sh., nga më e thjeshta. Duke i dhënë për-
parësi ndonjë situate gazmore të çastit, përveç që mund të 
bëhemi vetë protagonistë, nuk i vemë re tekstit mjaft të 
dobët, të deformuar, pa vlerë e diskriminues të ndonjë 
“kënge tiranase” dhe po ashtu të ndonjë pjese bajate e 
“humoristike”. Dukshëm, e në mënyrë të vazhdueshme, ata 
shihen edhe në ndonjë televizion publik e jopublik.  

Po e përsërisim, kryesisht ne duhet të vazhdojmë t’i 
përgjigjemi detyrave dhe përgjegjësive tona në drejtim të 
ruajtjes së traditave, të zakoneve e të vlerave të tjera të 
shkëlqyera autoktone tiranase. E pikërisht këtë fakt, edhe 
Shoqata “Tirana” e ka konsideruar gjithmonë detyrë statu-
tore dhe i përkushtohet me mjaft seriozitet asaj. 

Së dyti, madje përsëri me mjaft rëndësi. Kur është e 
nevojshme, por përherë brenda normave të edukatës, të mi-
rësjelljes dhe të legjislacionit, duhet që pa tjetër të reagojmë. 
E, për më tepër, falë objektivitetit, tolerancës, modestisë 
dhe bujarisë së përhershme me të cilën karakterizohen 
tiranasit, kjo kërkesë është më se e mundur.  
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Duke vështruar në këtë drejtim, ne duhet të mbësh-
tesim me prioritet gjithçka që është më afër problemeve të 
autoktonisë tiranase. Dhe kjo është e rëndësishme, për të 
gjithë formacionet dhe subjektet kulturore, shoqërore, 
politike, ekonomike e të llojeve të tjera ekzistuese, por një-
herësh edhe të atyre që mund të krijohen në të ardhmen. 

Natyra e Tiranasve, shpirti tolerant dhe qytetaria e 
tyre,  janë trajtuar edhe më parë. Në  librin e mirënjohur të 
tij, atë “Patriotizma në Tiranë”, Hafiz Ibrahim Dalliu, patriot 
dhe personalitet mjaft i shquar, përmend tre arsye 
kryesore, sa dinjitoze po aq edhe fisnike.  

Në atë libër, ai spjegon pse duhet reaguar ndaj mohi-
mit të vlerave shoqërore e kulturore e të cilat, sipas termi-
nologjisë aktuale, konsiderohen edhe “pronësi intelektu-
ale”, element i cili përfaqëson një të drejte ligjore në krijim-
tarinë e çdo individi e të çdo grupi. Dhe këto arsye janë: 

Së pari, “domosdoshmëria e njohjes së opinionit 
vetëm me të vërtetën”;  

Së dyti, “mbrojtja e së drejtës së vendasve”. Nuk 
flitet këtu për pakicat kombëtare, por për mbrojtjen e tra-
shëgimisë kulturore, pronësore e deri ekonomike e të tjerë 
argumentë të tillë të përfaqësimit të popullatës pritëse;  

Së fundmi, si mjaft e rëndësishme, është “shmangia 
e mënive të panevojshme, por krejt të mundshme, të krijua-
ra nga ato keqinterpretime”.  

“Tiranasit nuk janë reklamista”, pat thënë dikur, me  
theks këshillues e me tepër dashamirësi, Estref Frashëri, ai 
patriot i shquar dhe mik i shumë i njohur i tiranasve.  

*
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Kështu, me qëndrimin që mbajmë ne Tiranasit në ra-
ste të caktuara, qoftë edhe pa dashje, por në dëmin tonë, a 
mos bëhemi më modestë se ç‘duhet?. A mos, e pa tjetër, 
duhet por gjithnjë në mënyrë qytetare e të ligjshme, të kër-
kojmë edhe më tepër te vetja dhe më në fund, a mos duhet 
të ndreqim difektin e mosreagimit kolektiv ?.  

Nga format më të dobishme, më të kulturuara dhe 
më demokratike, mund të konsiderohen replikat, qofshin 
edhe më të thjeshtat e tyre. Parë në këtë këndvështrim, ne 
Tiranasit duhet të ruajmë e të respektojmë “parimet tona 
qytetare”. Kjo detyrë vlen po ashtu edhe për mendësinë e 
patundur se “historinë e shkruan dhe e përcakton vetëm e vërte-
ta e treguar në organet përkatëse e sidomos në ata të shkencës” e 
jo forma të tjera propagandistike e aq më tepër të politikës, 
elementë këto që nuk kanë asnjë lidhje me të parat. 

 

 
                             

 

Të bindur për këto pikëpamje të rëndësishme, ne, tre 
tiranas, tre intelektualë e njëherësh tre drejtues të Shoqatës 
“Tirana”, kemi mbajtur gjithnjë pozicionin tonë. Në këtë 
angazhim kemi ruajtur dhe kemi respektuar gjithnjë men-
dimin e vyer e të padiskutueshëm, njëherësh edhe rrjedhojë 
të faktologjisë se, “vlerësimet duhet të jenë gjithnjë objektive, 
larg subjektivizmave, paragjykimeve dhe emocioneve të çdo lloji”.  

E, këtë, ne duhet t’a vazhdojmë pa ndërprerë. 
Megjithëse, për këto probleme, nuk e ndjejmë veten 

aspak inferiorë, nuk kërkojmë të konkurojmë dhe aq më 
tepër nuk duam të bëjmë “garë” me krahina, me qytete apo 
të tjerë; e kjo nuk na duket qytetari. Ne nuk duam pra as të 
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matemi me meritat dhe me vlerat e tyre pavarësisht nivelit, 
por, gjithnjë të respektuara dhe në favor të shqiptarisë. Për-
kundrazi, e kemi përsëritur disa herë, ne i respektojmë dhe 
do t’i nderojmë gjithnjë ata. Tashmë është fakt i njohur se, 
pjesë e kulturës tiranase është çdo segment kulturor i mbar-
tur prej banorëve të migruar nga të katër anët e vendit e të 
realizuar përmes një procesi të gjatë homogjenizimi.  

Folëm edhe më lart dhe po e përsërisim; me kul-
turën dhe me edukatën e tyre, Tironsit nuk perçmojnë 
askënd për veçoritë që kanë ata, çka në të kundërt, për 
traditën e tyre, kjo edhe është vënë re nga të ardhurit. Gjith-
sesi, kjo sjellje është e mirëkuptuar; ajo bën pjesë në për-
pjekjet për mbijetesë dhe shpreh fare qartë ngarkesën e 
provincializmit të shumicës së të ardhurve në Tiranë.  

Mbi sa më sipër, pa e konsideruar “garë të shpallur” 
ndërmjet krahinave të vendit tonë, autori i shkrimit të 
largët, atij 7 gusht 2008, merr përsipër të bëjë edhe rolin e 
“gjykatësit”. Megjithatë, ai nuk ka arritë t’a kryejë këtë 
detyrë dhe kjo sepse, na njeh vetëm me “vendin e fundit në 
klasifikim”. Dhe në mungesë të respektit edhe ndaj të 
tjerëve, ai nuk shpall, nuk na njeh e nuk na prezanton me 
renditjen e plotë, pra me qytetet e tjerë “më lart” se Tirana.  

Por, me sa duket, problemi për të është i thjeshtë, 
“nuk ka të tjerë”, ‘Tirana është e fundit”, megjithëse është 
po ai që, për të jetuar e për të punuar, madje deri për t’u 
trashëguar, e zgjodhi vetë dhe vullnetarisht atë. Për të mos 
thënë edhe më tepër se deri këtu, veç prepotencës, a nuk 
është kjo shfaqje krejt e dukshme e subjektivizmit, e njëanë-
shmërisë së vlerësimit dhe e inferioritetit provincial ?. 
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KREU  III 
 

Gjithçka është e drejtë vetëm 
në se mbështetet mbi argumenta  

objektivë e të vërtetë 
 

 
Duke respektuar dhe duke ruajtur me mjaft bindje 

objektivitetin, si metodë universale e që dihet se, nxjerr në 
dritë të vërtetat, jemi përpjekur e jemi të sigurtë se kemi 
respektuar njëherazi edhe etikën, tregues po aq i domos-
doshëm i botës së qytetëruar.  

Po kujtojmë ndërkohë se, “përfundimet dhe analizat 
e gjithshkaje duhet të jenë rrjedhim vetëm i logjikës së 
bazuar në argumentët objektivë e shkencorë dhe kurrsesi 
në ato emocionalë, subjektivë apo deri të paragjykuar”. Që 
dy referencat e para, janë në kundërshtim me këtë parim të 
rëndësishëm, kjo shihet krejt dukshëm.  

Në vazhdim do të provojmë se, në të kundërt, ata 
janë rezultat i pikëpamjeve krejtësisht të njëanëshme. Tani 
për tani po sjellim vetëm një argument.  

Për periudhën kohore deri në vitin 1920 e “të shpër-
fillur si pa histori për Tiranën”, madje më tej edhe “të 
mohuar” prej ndokujt; punimet e mirëfillta shkencore e të 
përmendura deri tani japin konkluzione mjaft dinjitoze e 
krejtësisht të pakundërshtueshme. Më së miri, kjo provohet  
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falë vazhdimsisë së këtyre deshmive.  
E, kështu pra, është fare e qartë; se, si mund të kishte 

kaq shumë punime të mirëfillta dhe botime të kësaj lamie, 
shkencore e joshkencore, në se, sipas ndonjërit ose sipas 
disave, “Tirana nuk ka histori ?”. Jeta ka provuar të kun-
dërtën, madje në nivele të larta se, vendas apo të huaj, kanë 
shkruar dhe shkruajnë për Tiranën dhe për historinë e saj. 

Bazuar në këto argumentë, studimet e mirëfillta 
shumëvjeçare për historinë e Tiranës si dhe vlerësimet për-
katëse nuk mund të errësohen, të mënjanohen e të zeven-
dësohen me punime të nivelit mediatik. Për pikëpamje jo të 
njëjta, le të debatojnë me njëri tjetrin vetëm individët dhe 
vetëm institucionet e tyre homologë.  

Lidhur me këtë problem, dhe siç e kemi thënë edhe 
më parë, përveç paragjykimeve dashakeqe dhe që sigurisht 
nuk duam t’i mendojmë, po përmendim dhe po i refero-
hemi si të mundshëm vetëm dy argumenteve të tjerë e 
madje thjesht subjektivë: 

I pari prej tyre shpreh tendencën për të nënvlerësuar 
të tjerët dhe për të mbivlerësuar veten. Kjo zgjedhje na kujton 
një ndodhi mjaft domethënëse.  

Dikush i kishte thënë një tjetri se, ishte vonuar për të 
nxjerrë dhentë në kullotë. E, ai tjetri e kishte pyetur me çudi 
dhe me përçmim “pse, edhe ti ke bagëti?!”. Përgjigja kishte 
qenë se, “po kam nja .... krerë” (bëhet fjalë për një numër jo të 
pakët, por të konsiderueshëm). Duke parë gjithnjë punën e 
vet, falë edhe natyrës korrekte të tij, ky i fundit, asnjëherë 
nuk e kishte menduar se duhet të lëvdohej për pasurinë e tij 
dhe ndërkohë të nënçmonte tjetrin. 
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I dyti është shkalla e njohjes. Referuar po ndodhisë së 
mësipërme, njeriu i pyetur nuk ndjente përgjegjësinë pse 
bashkëbiseduesi i tij nuk e dinte atë “pronë”. Ai nuk e 
kishte mbuluar asnjëherë atë, por përkundrazi e kishte 
mbajtur gjithnjë të hapët. Me mjaft sinqeritet dhe pa asnjë 
hezitim, ai e tregoi atë "vetëm kur u pyet”.  

Kështu ndodh edhe për rastet më të zakonëshme. Pa 
argumentët e nevojshëm dhe pa njohjen e tyre, të qëllim-
shëm ose jo, njeriu nuk ka “armën e sigurtë të dijes”, sa të 
domosdoshme e të drejtë, aq edhe të pazëvendësueshme.  

Me këtë mangësi jo të pakët, analiza që kërkon të 
bëjë ai nuk mund të jetë objektive; atij i mbetet pra vetëm 
një rrugë; t’i kërkojë “ndihmë” prezantimit të njëanshëm e 
prepotent të modelit “e them unë dhe pikë”, apo ndryshe 
“e bëj unë dhe pikë”.  

Është pra e qartë se, me këto praktika e me këtë 
pozicion prej “superiori”, edhe “përfundimet” do të kenë 
përmbajtje jo prej njeriu të ditur. Ato do të jenë të pakontro-
lluara, jo të drejta, jo reale, me mllef e deri keqdashëse.  

E kështu, për këtë argument të kulturuar është e 
nevojshme që duhet të thellohet më tej edhe shkalla e njoh-
jes së tij. Me këtë rast, le të na kujtohet gjithnjë e pandarë 
fjala e urtë: “fol dhe vepro për ato që di, për të tjerat hesht”. 

  

 
                             

 

Dhe çka thamë deri këtu duket fare hapët. Në atë 
shkrim të gushtit 2008, pa qenë fare e nevojshme, men-
dimet e autorit jo vetëm se përsëriten, madje dukshëm, e në 
mënyrë tendencioze; por, për t’i bërë ato sa më të besue-
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shme, shtohen fjalë të tepërta, parazite apo ekstreme, si 
p.sh., “për hir të së vërtetës” e të tjera si këto dhe përcaktohet 
deri masa ekstreme, “asnjë personalitet” !!.  

Kështu pra, mund të vazhdojmë edhe më tej. A thua 
se, çfarë dihet dhe është thënë deri tani nga autoritetet 
shkencore për historinë dhe për vlerat e Tiranës, si dhe të 
vetë tiranasve, nuk paskan qenë dhe nuk janë të vërteta.  

Kur thuhet se “Tirana është pa shumë histori”, shprehje 
dhe vlerësim i deklaruar nga një pozicion tendencioz, vetiu 
vjen mendimi: a mos për Tiranën dhe vetëm për Tiranën 
qenka i pamjaftueshëm termi i njohur e krejt i zakonshëm 
“Histori”?. A mos vallë, për Tiranën dhe vetëm për të, u 
dashka shkallë më superiore; mbase deri librat shkollorë, të 
mos quhen “Historia”, por “Shumëhistoria” ?. Megjithatë, 
po me këtë stil e po me këtë qëndrim të ashpër e denigrues, 
dhe njëherësh pa etikë, vazhdohet edhe më tej.  

Pas emërtimeve të përmendura vetëm se për të mirë 
dhe të cilët pa dyshim, ne i vlerësojmë dhe i respektojmë, 
shtohet një “etj.”; ndërsa në anën tjetër, kur përmendet 
Tirana, ajo lihet pa atë “etj.”, çka do të thotë se, sipas vle-
rësimeve të artikullshkruesit, edhe me arithmetikë, “Tirana 
renditet e fundit, nuk ka e nuk mund të ketë tjetër më ulët se ajo”.  

Me këtë logjikë ekstreme dhe të prerë del se, edhe 
universitetet e çdo qyteti duhet të kenë emërtime dhe 
meritojnë emra përkatës të autoktonëve; ndërsa në Tiranë, 
sikur edhe njëqind universitete të jenë, apo edhe të ngrihen 
në të ardhmen, “jo dhe asnjëherë jo”.  

Ndoshta, për këtë rast, nënkuptohet një zgjidhje tje-
tër: “emrin le t’a marrin nga krahina të tjera, qoftë nga ajo e  
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vetë autorit të atij shkrimi”, çka këtu vihet re qartë. Por, me 
që, ne nuk e dimë nga është ai, çka e kemi thënë edhe më 
parë, është krejt e vështirë për t’a konsideruar atë. Me-
gjithatë, vetëm se mund të pyesim; pse ndodhin këto ?!. E 
pra, shihni, a mund të gjykohet më keq se kështu ?!. 

Duke vazhduar më tutje, vetë konceptimit dhe ti-
tullit bombastik të atij shkrimi, “Modelet e emërtimeve”, që 
futet në atë shkrim, sikur kërkohet që, përmes një “leksioni 
të shkruar” t’i jepet atij një pamje “shoqërore e deri ligjore” 
dhe të njohur. Kjo duket fare qartë, e sidomos kur në atë 
shkrim, shqiptarët “njoftohen”, madje me “pompozitet”, se: 
“në Shqipëri ekzistojnë dy modele kryesore” (pra: “ekzistojnë”) 
dhe madje gati sa lexuesit nuk pyeten me mjaft habi, “si, 
ende, nuk e dini këtë ?!”.  

E më tej, kush e vendosi këtë ?!. Duke mos thënë 
cilët janë modelet e tjerë përveç atyre “kryesorë” e jokrye-
sorë, ky përcaktim i autorit të ngacmon mendimin se, në të 
mund fshihet njëherësh edhe ndonjë nënkuptim tjetër.  

Po kështu, dhe siç e thamë edhe më parë, në atë 
shkrim nuk tregohet, së paku sipas logjikës së autorit se, 
kur një “personalitet” duhet konsideruar “i spikatur” (terma 
të përdorura shpesh prej artikullshkruesit në fjalë).  

Duke shkuar më tej, domosdoshmërish, duhet të 
dihet edhe se, cilat janë “përmasat” e vlerësimit të tyre. Por, 
me sa duket, për shkaqe të padeklaruara në këtë shkrim, ai 
ka ndoshta rezerva e mendon diçka për më tutje. 

Megjithate, ka edhe më për të thënë. Duke praktiku-
ar maninë e deklarimeve “bombë”, për rrjedhojë edhe atë të 
pompozitetit të tij, ai thotë se, Universitetet e rretheve pas- 
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kën krijuar “traditën” e emërtimeve të tyre, term dhe dukuri 
që dihet se i referohet vetëm periudhave të gjata kohore e 
madje tepër të gjata. Dhe, kjo sepse dihet që, ‘tradita ka 
kuptimin e pikëpamjeve, zakoneve, virtuteve etj., që janë formuar 
historikisht, që ruhen, trashëgohen e zhvillohen dhe që përsëriten 
vazhdimisht’’. 

 Gjithsesi, në kreun që vijon të këtij libri, kemi vënë 
në dukje edhe periudhat kohore (jo të gjata) kur jetuan dhe 
punuan personalitetet emrat e të cilëve i janë dhënë 
Universiteteve publike të rretheve. E, kështu pra, me këto 
tregues, a mund të flitet më për “tradita” të atij lloji ?. 

Dhe, duke shkuar përsëri edhe më tutje, a e din apo 
jo autori i atij shkrimi që, kur u emërtuan ata institucione, 
pjesa më e shumtë e atyre që konsideron ai, ishin fare të rinj 
dhe në fillim të aktivitetit të vet ?. Më tej, edhe një pyetje 
tjetër e të rradhës, e përsëri po për autorin e shkimit; a e din 
ai se, kur janë ngritur ata universitete ?.  

Të gjitha këto provojnë që, megjithëse ai gazetar 
merr përsipër të flasë për këto probleme me rëndësi, men-
dimet e tij tregojnë mungesën e argumenteve, karakterin 
tendencioz të tij dhe deri mosnjohjen e institucioneve. 
 

 
                             

Për sa më sipër, ne mendojmë po ashtu se, as “e drej-
ta e lirisë së medias”, e në anën tjetër, as ajo e trajtimit pub-
licistik të çdo problemi, në asnjë mënyrë, nuk duhet të 
mundësojë apo të lejojë shmangien nga argumentet realë të 
karakterit objektiv e statistik. 

Në këtë “përkujdesje” dhe “merak” të tij mbi emër- 
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timin e Universiteteve, jemi përpjekur gjithnjë për të qenë 
sa më konkretë e objektivë, sa më të saktë e sa më trans-
parentë. Sipas mendimit tonë dhe falë praktikave ekzis-
tuese, shqiptare, apo edhe të huaja qofshin ata, personaliteti 
autokton, emri i të cilit do t’i jepet një institucioni të lartë 
arsimor publik ose jopublik, siç janë edhe ata universitarë, 
duhet të plotësojë, madje detyrimisht, të paktën disa 
kushte  e të gjitha si reflektime të përvojës përkatëse.  

Prej tyre, veç lidhjes së personalitetit me krahinën e 
tij, kërkuar edhe nga autori i shkrimit, e që nuk e kundër-
shtojmë, po përmendim, dhe gjithnjë sipas mendimit tonë, 
vetëm ata më të thjeshtit, por edhe më të domosdoshmit:  

së pari, dhe në mënyrë të padiskutueshme, ai per-
sonalitet duhet “të ketë mbaruar arsimin e lartë”;  

së dyti, “formimi i tij shkencor dhe arsimor duhet të 
ngjasë me profilin e institucionit përkatës” e  

së treti, “të ketë kontribute profesionale dhe të jetë i 
njohur në interesat e kombit shqiptar e jo të ideologjive të 
tjera e të çfardo lloji”.  

 

 
                             

 

Me historinë e vet “të re 400 vjeçare”, po gjatë kësaj 
kohe, edhe Tirana ka nxjerrë figurat e shquara dhe të perso-
naliteteve të saj. Mjaft prej tyre janë homologë dhe bash-
këpuntorë me ato të krahinave të tjera e të përmendura për 
të mirë si vlera të konsiderueshme.  

Ata janë po aq të spikatur, të njohur dhe të denjë sa 
edhe të rretheve dhe bashkë me kolegët e vet qëndrojnë në 
piedestalet më të larta të historisë sonë kombëtare. Dhe ky 
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fakt, madje me aktivitet krejt të dukshëm, vihet re jo vetëm 
për institucionet kulturore, por njëherësh edhe të tjerë të 
çdo fushe tjetër të aktiviteteve të ndryshme. 

Këta figura dhe personalitete të shquara tiranase, 
por që autori i atij shkrimi nuk i përmënd, çka do të ishte 
gjysma e të keqes, apo nuk don t’i tregojë ato, çka do të 
ishte e keqe edhe më e madhe, janë rrjedhim i veprës dhe i 
kontributeve mjaft përmasore.  

Për ta janë hartuar edhe libra; ndërsa për aktivitetin 
e ndonjërit prej tyre është shkruar deri doktoratë, madje ja-
shtë kufijve të Shqipërisë. Po me aq dinjitet, këto vlera janë 
trashëguar edhe te brezat më të rinj.  

Bazuar në këto argumente, si dhe në të tjera që janë 
përmendur në vijim të këtij libri, nuk është e vështirë që, 
prej këtyre figurave të shquara, të gjendet të paktën ai nu-
mër i nevojshëm e dinjitoz emrash me përmasat dhe me 
nivelet e kërkuara e po ashtu të denja për emërtime. Por, 
autori ngatërrohet aq tepër, sa që nga dy ministra të të njëj-
tës qeveri, njëri tiranas e tjetri jo, i pari nuk përmendet fare, 
kur Universitetit të dytë i është dhënë emri përkatës !!!!. 
Këtu bëhet fjalë përkatësisht për Abdi Toptanin dhe Luigj 
Gurakuqin, dy ministra të qeverisë së Ismail Qemalit. 

 

 
                             

 

Subjektiviteti dhe pompoziteti, e bashkë me to edhe 
format përçmuese, vihen re edhe në referencën e dytë. Këtë 
herë, shprehja e mendimeve përmes një referati nuk bazo-
het në kritere parimore dhe as në tregues të saktë statisti-
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korë, po aq të domosdoshëm. Gjithçka mbështetet thjesht 
në “argumentë” të hamendësuar dhe në burime subjektive 
të karakterit politik e që vijnë nga një individ joshqiptar 
dhe i kohës kur vendi ynë ishte i okupuar nga vendi i tij. 
Dihet se, duke bërë politikën e vet të okupatorit, ky ishte Më-
këmbësi i Mbretit të Italisë fashiste, Françesko Jakomoni.  

Mbi sa më sipër, nga mendimet e shprehura prej një 
autoreje në kuadrin e aktiviteteve për 92 vjetorin e shpalljes 
së Tiranës kryeqytet dhe pa preferuar as burimet reale të 
historisë, ky problem mbetet gjithnjë i turbulltë. Le të nda-
lojmë pak në këtë këndvështrim. 

Që Tirana nuk ishte fshat i madh; por, po ashtu, as 
“qytet i vogël” (këtë emërtim të dytë po e shtojmë ne), 
shumë dukshëm flet planimetria e mëposhtme.  

Ajo i takon vitit 1917, pra plot një shekulli më parë, 
tre vjet para Kongresit të Lushnjës ose tetë vjet më herët se 
Tirana të bëhej ligjërisht kryeqytet. Por, kjo është njëherësh 
edhe një çerek shekulli më herët se Jakomoni të vinte në 
Tiranë. Kështu, përmes asaj planimetrie me vlerë, provohet 
fare qartë edhe fakti tjetër i rëndësishëm se, që atëherë, 
Tirana ishte qytet i organizuar si në planin ekonomik, ashtu 
edhe në atë kulturor e urbanistik. 

Ky qytet nuk kishte treguesit e një fshati, qoftë edhe 
të “madh”, ashtu siç merr përsipër t’a transmetojë mendi- 
min dhe vlerësimin e tjetërkujt autorja e atij punimi. Veç 
institucioneve administrative zyrtare, shtetërore dhe joshte-
tërore, objekteve urbanistike, rrugëve, sheshit qendror të saj, 
e që atëherë me emrin “Skënderbej”, në atë hartë evidento- 
hen objekte të tjera të rëndësishme e të veçanta, ekonomike, 
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arsimore, sociale, të drejtësisë, ushtarake, të policisë e deri 
spital e farmaci. Në atë hartë ka restorante, hotel, dy shkolla 
përveç një të mesme, ka “xhandërmari të qytetit” (shikoni 
pra, përdoret zyrtarisht termi “qytet”); duke shku-ar edhe 
më tutje, deri fushë aeroplanësh.  

Me këto realitete, e kur Tirana kishte edhe gazetat e 
veta, vështirë e për askënd, që ajo të mendohej “fshat i 
madh”, siç shprehet në mënyrë “bombastike” ajo historiane. 

Ndër to, është edhe kinemaja “Rex”, institucion i 
fushës së kulturës, me parametra europianë, e ndërtuar gja-
të viteve 20-30 dhe që do të njihej si ndër të parat në rajon.  

E në fund të këtyre argumenteve, është krejt e kuptu- 
eshme se, ato objekte janë karakteristike vetëm për qendra 
të fuqishme banimi e jo për fshatra, qofshin “të mëdhenj”.  

Kështu pra, Tirana nuk ishte dhe nuk mund të jetë 
fshat i shndërruar krejt papritur në qytet, por ishte theme-
luar herët nga strategë vizionarë si Sulejman Pashë Bargjini 
me karrierë të suksesshme jo vetëm ushtarake por edhe 
administrative, si vali apo si drejtues vilajeti që ishte pozita 
më e lartë në Hierarkinë Osmane.  

I tillë ka qenë më pas edhe Haxhi Et’hem Beu, per-
sonalitet tashmë mjaft i njohur për Tiranën. 

Dhe kjo e vërtetë kishte një rrjedhojë jo pak të rëndë-
sishme. Vetë banorët e civilizuar të atyre qendrave filluan 
të popullonin Tiranën. Ai ishte qyteti ku stabiliteti eko-
nomik, politik e shoqëror, krahas faktorëve të tjerë po të 
favorshëm e që u përmendën më sipër, ishte realitet i 
padiskutueshëm. Ata krijuan kështu premisat për zhvilli-
min e një qytetërimi të mbështetur në themelet ekonomike  
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të tregtisë e të kulturës qytetare të banorëve të trevës.  
Duke shkuar më tej mbi këto faktorë të rëndëishëm, 

edhe shpjegimet mbi kuptimin dhe shtjellimin e termave 
“zgjedhje” e “shpallje”, si në një fjalor të gjuhës, nuk janë në 
favor te saj. E, kjo sepse, ajo duhet t’a pranojë që, për 
Tiranën, si “kryeqytet i zgjedhur” qoftë edhe përkohësisht, 
pa dyshim që ishte vlerë dhe meritë. 

 

 

Duke vazhduar më tej mbi objektivitetin e këtyre 
argumentave, dihet që, më 11 shkurt të vitit 1920, anëtarë të 
qeverisë së Sulejman Delvinës, të dalë prej Kongresit të 
Lushnjes, erdhën në Tiranë. Ata kryen një rrugë jo të lehtë e 
me plot pengesa të shkaktuara nga forcat italiane të ndo-
dhura në Durrës. 

Në Qafë Kashar, në hyrje të Tiranës, ata u pritën nga 
Ismail Ndroqi, kryetar i atëhershëm i Bashkisë (prej vitit 
1917 deri më 1922), personalitet mjaft i njohur e që kishte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hyrja e Qeverisë në Tiranë,  11 Shkurt 1920 - 
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mbaruar studimet e larta në Turqi. Atje, ai kishte takuar 
edhe të tjerë patriotë si: Ismail Qemali, Luigj Gurakuqi e më 
tej deri vëllezërit Frashëri e të tjerë emra të shquar.  Në këtë 
akt historik të Qeverisë ishin të pranishëm edhe persona-
litete të tjerë si: Abdi Toptani, Osman Myderizi, Eshref 
Frashëri, Myhedin Llagami etj.. Rol aktiv në mbarëvajtjen e 
këtij udhëtimi tejet të rëndësishëm e jo të zakonshëm pat 
luajtur Ahmet Zogu, ministër i punëve të brëndshme të 
dalë nga Qeveria e Kongresit të Lushnjes.  

Ismail Ndroqi, ky patriot i shquar ka qenë vazhdi-
misht ndër mbështetësit dhe nismëtarët e rëndësishëm të 
veprimtarive patriotike të zhvilluara në Tiranë, si dhe të 
atyre që dolën nga vendimet e atij Kongresi. Në veprimta-
rinë e vet, Ismail Ndroqi kishte vetëm një qëllim, rritjen e 
dishepujve të dijes dhe të shqiptarizmës. Është po ky patriot i 
shquar njëri nga njëmbëdhjetë themeluesit e Kryqit të Kuq 
Shqitar e të Strehës Vorfnore në Tiranë.  

Është po ky, i ati i mjekut të njohur e të famshëm 
Shefqet Ndroqi, emrin e të cilit, sot e mban një nga institu-
cionet më të rëndësishme të mjekësisë tonë. 

Bashkë me dy breza pasardhësish të tij, Zamirin dhe 
Adrianin, kjo familje e shquar tiranase vendos një “rekord” 
më vete, atë të përbërë nga “tre breza rrjesht mjekësh”. 
Fakti se ky tregues me shumë vlerë, vështirë se mund të 
mendohet e të përsëritet edhe për raste të tjera, madje edhe 
tej vendit, ata nderojnë bindshëm jo vetëm familjen e tyre, 
por njëherësh edhe trevën tonë të Tiranës.  

Me detyrën e kryetarit të Bashkisë, ai ndërtoi rrugë e  
shkolla, e krahas tyre ndikoi edhe në hapjen e Spitalit civil  
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të Tiranës dhe deri të Shkollës teknike të Harri Fullcit.  
Ndërkohë, me shpirtmadhësinë e tij të përherëshme,  

Ismail Ndroqi kreu edhe të gjitha detyrat e tjera shtetërore, 
që nga pedagog në Medresen e Tiranës dhe deri Myfti i 
Kavajës, i Tiranës e i Durrësit. 
 

 
                             

 

Menjëherë pas Kongresit të Lushnjes aktivitetin e 
vet, Legjislacioni shqiptar e filloi shumë shpejt. Ai përfaqë-
sohej nga dy dhoma: Parlamenti dhe Senati, me seli filles-
tare e të përkohëshme të tyre në shtëpinë e Zija Toptanit. 

Nga problemet e rëndësishme që trajtoj ky institu-
cion, ishte ai i përcaktimit të kryeqytetit. Në kohën e Princ 
Vidit, ideja për të shpallur Shkodrën apo edhe qytete të 
tjerë si kryeqytet ishte kundërshtuar bindshëm dhe me disa 
argumentë. Ndër ta përmendet fakti i njohur dhe i rëndë-
sishëm, që ne tironsave na bën krenarë. Ndryshe nga të tje- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Spitali “Shefqet Ndroqi” - 
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rët, “Tirana u konsiderua si vend i parrahur nga influencat e 
huaja e që formon qendrën natyrale të patriotizmës shqiptare” 
(Dom Mark Dushi, “Tirana dhe rrethina e saj”). 

Kështu, zgjedhja e Tiranës si kryeqytet nuk ka qenë e 
pabazuar. Ndër të tjera, edhe për nga popullsia, ajo ja 
kalonte të gjithë qyteteve të ndodhur rreth saj, madje të 

 

-  
Ku

ve
nd

i k
us

ht
et

ue
s q

ë 
sh

pa
lli 

Tir
an

ën
 k

ry
eq

yt
et

, 1
7 

Ja
na

r 1
92

5 



 
 
 

Ismail Demneri, Shyqyri Rreli, Arben Tafaj  - 68 -- 58 -

njohura edhe në historinë tonë. Dhe më tej shihet se, 
vendimi për shpalljen e atij akti ndodhi jo njëherësh, por 
pas një “prove pesëvjeçare”, deri sa u bind edhe më i fundit 
që, Tirana e meritonte atë status.  

Ky akt i rëndësishëm i Kuvendit Kushtetues të 
Shqipërisë ndodhi më datën 31 Janar të vitit 1925.  

E, në mbyllje duhet thënë se, gjithsesi, si person i 
vlerësuar edhe shkencërisht, ajo autore duhet t’a dinte sak-
të organin dhe datën e këtij akti historik, atij që zyrtarisht 
deklaroi Tiranën kryeqytet të Shqipërisë.  

Godina e selisë së Parlamentit, që është edhe sot, por 
tashmë jo si e tillë, u ndërtua në vitin 1925 dhe funksionoi 
për gati 20 vjet, deri më 1944. Por, në respekt të traditës dhe 
të kulturës, kjo godinë mund të konsiderohej dhe të traj-
tohej edhe për më tepër se monument kulture; dhe si e tillë, 
sot ajo mund të konsiderohej vetëm në këtë kahje.  

Gjithçka u tha më sipër, megjithëse fare shkurt, foli 
për historine e qytetit të Tiranës, të shprehur qartë edhe në 
veprat e autorëve te ndryshëm, vendas e të huaj. 

 
                             

 

Për shkrimin apo për referencën e tretë, nuk kemi 
marrë përsipër që të japim gjykimin se, kush ka të drejtë: 
autori i artikullit apo personi të cilit ai ja adreson atë. Gjith-
shka duket mirë dhe është krejt e kuptueshme.  

Shqetësimi qëndron në faktin se, “hamendësime” të 
tilla që, fatkeqësisht po shtrihen deri në bashkësi të tjera kra- 
hinore, madje deri të niveleve kombëtare, tashmë kanë ma- 
rë karakter edhe më të përgjithshëm. 
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Është thënë edhe më parë, e kështu po ndodh edhe 
tani për Sulejman Pashën, që ndokush e ka quajtur turk !!!!. 
E, më tej, edhe pse pa lidhje të drejtpërdrejt me çështjen për 
të cilën po shkruajmë, nuk mund të mos kujtojmë maninë e 
disa “emrave”, madje të njohur publikisht.  

Ndër të tjerë, ata po i venë pikëpyetje deri figurës 
madhore, të hershme e unike të heroit tonë kombëtar, 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e duke vazhduar më tutje deri 
të ndonjërit prej më të afërmëve të tij. Me këta “hipoteza” 
absurde dalin edhe shqetësimet e rastit; “megjithëse në 
vendin e tyre; a mos shqiptarët po kthehen në minoritet ?!”. 
Atëherë, përse ndodhin, kujt i duhen deklarime të këtij lloji 
e cilit i shërbejnë ata ?. Edhe për këtë problem të rëndësi-
shëm sigurisht që dalin detyrat dhe angazhimet përkatëse. 

Sa i përket zhvendosjes së “dhunshme” të monu-
mentit të Sulejman Pashës, të asaj figure historike e krejt të 
veçantë për qytetin tonë, ne mendojmë se krahas të tjerave, 
ky veprim ka kaluar nëpër një ”proçedurë të parregulltë 
zyrtare e jo të ligjëshme”. 

Me vendim të posaçëm të Këshillit Bashkiak e që i 
takon vitit 2000, ai monument ishte vendosur në qendër të 
sheshit me të njëjtin emër. Megjithatë, pa marrë parasysh 
këtë akt ligjor, ai u spostua prej andej në vitin 2008, por 
këtë herë, kjo procedurë kaloi vetëm me vendim të një orga 
ni inferior, atij KRT. 

Në këto rrethana, Shoqata “Tirana” pat reaguar me- 
njëherë. Duke mos  dhënë përgjigje, organet bashkiake, veç  
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detyrimit ligjor, treguan mungesën e predispozicionit. 
Por, fatkeqësisht, ai akt nuk u korrigjua as më vonë, 

madje as gjatë vitit 2014, atij të 400 vjetorit të themelimit të 
qytetit, kur edhe aktivitetet e tjera përkatëse kushtuar këtij 
jubileu ishin më se të mangëta dhe lanë për të dëshiruar. 

Megjithatë, në përputhje me statutin e vet, Shoqata 
“Tirana” ka vazhduar e vazhdon përpjekjet për vendosjen e 
këtij monumenti në vendin që i takon. Dhe kjo sepse, 
zhvendosja e tij, një ndër obligimet me rëndësi historike 
dhe kulturore, është “domosdoshmëri” dhe jo zbukurim.  

Me këtë gjendje nuk mundësohet as respekti i duhur 
e as vlerësimi i brezave në vazhdim, gjithnjë e më të rinj 
ndaj themeluesit të qytetit të tyre.  

Kjo vepër e rëndësishme, e për më tepër e plotësuar 
me tregues edhe më të lartë historikë e kulturorë, do të 
ishte me mjaft vlerë e po ashtu me mjaft interes, për 
vizitorët, për turistët e huaj dhe në mënyrë të veçantë për 
edukimin e të rinjve. Në mungesë edhe të një dedikimi 
sado të thjeshtë, një vlerësim apo informacion së paku për 
emrin e tij është më se i nevojshëm e krejt i domosdoshëm. 

Gjithsesi, Shoqata “Tirana” e ndjen të domosdoshme 
dhe njëherësh detyrë te vazhdoje ndërhyrjen për këtë 
problem.  

 
                             

Në këtë kuadër, është rasti të flasim edhe për trashë-
gimninë kulturore, historinë, vlerësimet dhe traditat e 
shkëlqyera për këto elementë të rëndësishëm e të përher-
shëm për çdo trevë të Shqipërisë. Me argumentët e treguar 
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më sipër, duhet të quhet e drejtë e Tiranasve dhe e Shoqatës 
së tyre “Tirana” për të qenë në çdo kohë më të pranishëm 
në vendimmarrje të këtij lloji, e sidomos për “objektet me 
rëndësi historike” të qytetit të vet. Me një qëndrim dhe me 
mentalitet të tillë, gjithnjë dhe natyrisht pa mohuar 
traditën, ata do të kontribuonin më së miri për ruajtjen e 
këtyre vlerave të rëndësishme të historisë.  

Kur, në raste të tilla, kjo e drejtë i është mundësuar 
asaj, Shoqata “Tirana”, e përkushtuar dhe e ndërgjegjshme, 
e ka justifikuar më së miri praninë e vet. Këtë të drejtë të 
autoktonëve Tiranas, organet përkatëse të Bashkisë duhet 
t’a kuptojnë mirë dhe duhet t’a kenë gjithnjë parasyshë  
Ndërkohë, e me keqardhje, nuk mund të mos vemë re e 
nuk mund të mos kujtojmë se, në disa raste, nga vetë 
Bashkia nuk janë respektuar deklaratat dhe “objektivat” e 
shpallur aq bujshëm prej këtij institucioni. 
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Këtu mund të përmendim fillimisht inisiativën “për 
kthim në identitet”, të shpallur aq bujshëm para rreth dhjetë 
vjetësh, por sot të harruar krejtësisht. Për tani, ai angazhim, 
më drejtë e më realisht, mund të thirret në të kundërt, 
“moskthim në identitet”. 

Në këtë drejtim, me ndjenjën e qytetarisë dhe të 
atdhetarisë, opinioni tiranas, pa diskutim që duhet të ishte i 
pranishëm dhe pjesë aktive që prej diskutimeve paraprake. 
E, kjo sidomos për punimet madhore e më të reja, ato në 
qendër të qytetit: Sheshi “Skënderbej”, Bulevard “Zog I” 
dhe deri Teatri “Kombëtar”. Dhe kjo sepse çdo njeri, natyr-
shëm pyet, sa dhe si i përgjigjen, veç të tjerash, edhe 
traditës këto angazhime mjaft të rëndësishme. 

Dihet se, për çdo objekt, së pari ka rëndësi koordini-
mi dhe harmonizimi i anës funksionale me pamjen e jasht-
me të tij. Megjithëse ka kaluar gati një shekull, edhe sot, e 
me mjaft të drejtë, kujtohet e vlerësohet puna e çmuar e 
Arkitektit italian Armando Brasini; atij që, në vitin 1930, 
projektoi me sukses Bulevardin kryesor të Tiranës, atë “Zog 
I” (por, që, fatkeqësisht, sot, askush i referohet atij). 

Po kështu, flitet edhe për Françesko de Faustin që 
disenjoi dhe harmonizoi aq bukur ndërtesat e ministrive me 
vetë Sheshin “Skënderbej”, si qendër e qytetit, e në vazhdim 
edhe me Bulevardin “Zog I”.  

Pas tij, e që atëherë, si fazë e fundit, në anë të kun-
dërt, u mendua edhe projekti i Bulevardit më të ri, atij të 
quajtur aktualisht “Dëshmorët e kombit”. Me këtë projekt u 
parashikuan edhe dy rrugët anësore përgjatë Lanës. 

Me zgjidhjet e mësipërme, shihet qartë se, ndër të tje- 
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ra, që atëherë, ishte dhënë edhe mundësia e shtrirjes së këtij 
bulevardi nga ana veriore e qytetit, e që realisht ndërtimi i 
tij është hap për t’u vlerësuar. Por, ndryshe nga ky, në 
krahun tjetër, me “tjetërsimin e thellë” që ju bë Sheshit 
“Skënderbej” dhe lulishteve të tij, ky bulevard tashmë është 
bllokuar, çka sigurisht është veprim për të ardhur keq. 

Nuk do të bëjmë këtu analizë të këtyre alternativave. 
Por, mund të themi vetëm se, kështu nuk po shkohet drejt 
ruajtjes së vlerave të çmuara të trashëgimnisë kulturore. 
Pas Bashkisë së ndërtuar më 1930-1931 e të prishur në ko-
hën e diktaturës, edhe Sheshi klasik, ai “Skënderbej” ndry-
shoi prezantimin e deri funksionin e tij.  

Veç moskomunikimit me Bulevardin “Zog. I”, sipër-
faqja mjaft e madhe e atij sheshi të kthyer në pedonale të 
hapur në të gjitha anët, fatkeqësisht, veç disa kioskave për 
ushqim, megjithëse jo të përhershme dhe që japin pamjen e 
një “pazari”, mbetet pothuajse e pashfrytëzuar. 

Prej një lajmi të transmetuar nga mediat tona është 
thënë se, Tirana renditet si një nga 20 qytetet me dëndësi 
më të madhe në botë”. Por, le të bëhet një llogaritje sado të 
thjeshtë. Të shihet e të përcaktohet dëndësia e këmbësorëve 
për njësinë e sipërfaqes të këtij sheshi të ri dhe të kraha-
sohet me hapësira të tjera, sigurisht për të njëjtin çast kohor. 
Ajo është pothuajse zero. Shihni diferencat. Dhe ne përsëri 
pyesim, a ja vlente kjo zgjidhje ?.  

Por, nuk mungojnë as vërejtje të tjera, ndër të cilat:  
Së pari, këto zgjidhje nuk mund të vlerësohen si pu-

nime të nivelit të “rikualifikimit urbanistik”, por të një shkalle  
mjaft më të dukshme dhe më rrënjësore, aq më tepër për një 
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sipërfaqe shumë të madhe si kjo e këtij sheshi. 
Së dyti, po kujtojmë se, tani nuk janë më asnjë nga dy  

shatërvanët simbolikë, madhorë, të bukur e të hershëm, të 
ndodhur në qendër të Sheshit “Skënderbej” dhe të atij para 
Universitetit Politeknik. Po ashtu, pothuajse nuk janë më as 
lulishtet para ministrive me formën e tyre të veçantë e 
tërheqëse për origjinalitetin e tyre. 

 

 

Në mbyllje, po përsërisim se, as tani nuk dihet, në se 
ka pasë ndonjë studim paraprak për problemet e krijuara 
jashtë këtij sheshi nga ai trafik i ngjeshur, jo vetëm i këmbë-
sorëve por edhe i automjeteve. Dhe kjo sepse, ndër të tjera, 
këtyre punimeve duhet t’i paraprinin jo shijet e veçanta, por 
studimet e plota, aq të nevojshme e të domosdoshme. Kuj-
desi, studimet dhe konsultimet, përpara vendimmarrjes du- 
het të ishin më të pranishme e deri në shkallë sa më të gjërë. 

Vetëm pas realizimit të këtyre detyrave mund të ha-
pej rruga për hartimin e projekteve përkatëse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sheshi “Skënderbej” - 
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KREU  IV 
 

Mbi vlerat e komunitetit tiranas 
 

 
IV–1.  Fillimet e qytetit të Tiranës 

 

Angazhimet ekonomike, kulturore, patriotike e të 
tjera si këta, gjithnjë me vlera, e prej nga dolën mjaft figura 
të shquara autoktone, tashmë janë krejt të njohura.  

Dhe e gjitha kjo, sepse trualli ku gjendet Tirona dhe 
rrethina e saj mbartin gjurmë të shumta të një qyteti e të një 
qytetërimi të çmuar, të hershëm e deri shumë të hershëm. 
Këto gjurmë ndeshen sidomos në objektet arkeologjike jo të 
pakta të zonës në fjalë e më tej deri te ato të kështjellave.  

Të gjitha këto janë natyrisht të lidhura edhe me 
ngjarjet historike përkatëse, të ndodhura në hapësirë e në 
kohë. Për periudhat më të para, ata nisin që nga antikiteti i 
hershën dhe shkojnë deri në mesjetë. Më tej, këto gjurmë,  
arrijnë deri në themelimin e vetë qytetit, për çka këtu nuk 
do të ndalojmë, me që ata janë krejt të evidentuar e të 
njohur nga vetë historia.  

Shqiptari i parë që, megjithëse shkurt (viti 1893), ka 
shkruar për Tiranën, është patrioti i shquar Sami Frashëri. 
Ai e tregon atë si qendër të një kazaje (nënprefekture) me 
101 fshatra, 17.000 frymë dhe pjesë e sanxhakut të Durrësit, 
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kur e gjithë kazaja kishte vetëm 40.000 banorë.  
Tirana, thotë ai më tej, e ndërtuar në vitin 1614, është 

një qytet i hijshëm, mjaft tërheqës dhe i ndodhur buzë një 
fushe shumë prodhuese në bujqësi. 

 

 

Këto realitete lidhen me një emër të madh e simbol, 
me atë të Sulejman Pashës, tashmë krejt i njohur, dhe po 
ashtu trashëgimtar i njërës prej dyerve më të mëdha të 
Arbërit. I ati i tij ishte vendosur në Mullet, fshat fare afër 
Tiranës. Sulejman Pashë Mulleti, i quajtur ndryshe edhe 
Sulejman Pashë Bargjini, burrë i shquar, i ndershëm, i arsi-
muar dhe ushtarak i aftë, ka jetuar katër shekuj më parë. 

Ky emër i përmendur njëherësh edhe për vlerat dhe 
mentalitetin e tij, duhet të ketë përfaqësuar Tiranasin inte-
lektual e të formuar ndoshta deri në nivelet më të larta të 
kohës. Me pikëpamjet dhe guximin e tij, në momente të cak-
tuara e të rëndësishme, ai iu kundërvu deri Portës së lartë.  

Sulejman Pasha, themelues i qytetit të Tiranës, është  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fragment nga Kalaja e Dorëzit - 
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mjaft i përmendur deri në trajtën e legjendave. Xhamia e 
ndërtuar nga ai dhe që mbajti po emrin e tij, kishte përmasat 
16x13x9 metra dhe lartësi të minares prej 25 metrash. Vetë 
pozicioni i qytetit të ardhëshëm, e ku u ndërtua ai objekt, 
ndodhet në një ndërprerje rrugësh, përparësi kjo urbanistike 
dhe e padiskutueshme e që vetë koha, vazhdimisht e pa 
ndarë deri në ditët e sotme, do t’a tregonte më së miri. 

Në portikun e këtij objekti historik ishte gdhendur 
viti i fillimit të ndërtimit të xhamisë, që daton “1023 hixhri” 
sipas kalendarit islamik, ose 1614 sipas atij të erës sonë. 
Krahas kësaj xhamie, Sulejman Pashë Mulleti ndërtoi edhe 
dy objekte të tjerë bashkëkohorë dhe të vlefshëm: furrën 
dhe hamamim e që, të gjitha bashkë do të shënonin fillimin 
e qytetit të ardhshëm, atij të Tiranës “administrative”. 

Kjo xhami, në oborrin e së cilës qenë mbjellë selvi, 
ishte e një tipi mjaft të thjeshtë; por, gjithsesi, e kombinuar 
mjaft bukur me elementë shumë të rëndësishëm të arki-
tekturës popullore dhe të teknologjisë krahinore.  

Qerpiçi i tharë në diell, material bazë për ndërtimin e 
mureve të këtij objekti, është përdorur në ato kohë edhe në 
objekte të tjera të kultit dhe sigurisht po të kësaj natyre, 
madje edhe jashtë Shqipërisë, deri në vendet e Lindjes.  

Zakonisht, ky material kombinohej me shtyllat e 
rrumbullakta të përgatitura prej guri të gdhendur si dhe 
me kangjellat e punuara prej hekuri të rrahur. Suvatimet e 
brendshme e të jashtme të kësaj xhamie ishin të pikturuara 
me motive të bukura floreale. Çatia me tjegulla kishte 
strehë të gjëra. 

Xhamia e Sulejman Pashës, me atë pamje mjaft të bu- 
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kur, tërheqëse e me vlera, ndryshe “Xhamia e vjetër”, siç u 
thirr më vonë, pas ndërtimit të asaj të Et’hem Beut, 
përfundoi në vitin 1633. Dhe kjo ndodhi tamam kur nga i 
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biri i tij, Ahmet Pasha, u ndërtua edhe minarja e saj.  
Dy shekuj pas ndërtimit të saj, falë investimeve të 

lëna me testament nga Abdurrahman Toptani, ky objekt i 
veçantë ju nënshtrua një restaurimi të thellë. 

Sulejman Pasha, komandant i trupave të dërguara 
për të luftuar në Persi, vdiq atje, në Bagdad, pasi u plagos 
në luftë. Sipas porosisë së fundit, trupin e tij e sollën në 
Tiranë dhe e varrosën në vendlindje të tij, pranë asaj vepre 
historike që e pat ndërtuar vetë ai.  

A. Degrand, në librin e vitit 1901, tregon për fundin e 
Sulejman Pashës, po ashtu, edhe për një tyrbe të ndërtuar 
në Bagdad në nderim të tij. Në frengjisht, atje është shkruar 
“Këtu prehet zemra e trimit dhe e fisnikut Sulejman Pasha”. 

Nga pema gjenealogjike e familjes Bargjini, që më 
vonë u quajt edhe Tirana, tashmë të shuar në linjë mashku-
llore, mësohen pasardhësit e Sulejman Pashës, e pra: Ahmet 
Pasha i biri, Ibrahim Pasha, nipi i tij, dhe përsëri po Ahmet 
Pasha (i ri), stërnipi i Sulejman Pashës e që pat emrin e 
gjyshit të vet. Ishte i fundit burrë i kësaj familje të mirë-
njohur të Tiranës që mbylli këtë degë të asaj peme të shquar 
gjenealogjike, duke lënë pas vetes pesë vajza të tij: Hafsa, 
Hamide, Mahmude, Zehra dhe Aishe. 

Ibrahim Pasha, pra nipi i Sulejman Pashës dhe i biri i 
Ahmet Pashës, ishte ai që sundoi në Tiranë, madje për një 
kohë mjaft të gjatë dhe tamam atëherë kur qyteti filloi të 
zhvillohej gjithnjë e më shumë. Në këto rrethana, e ndër të 
tjera, Ibrahim Pasha u kujdes veçanërisht për rregullimin e 
rrugëve dhe për futjen e ujit të lumit, elementë të domosdo- 
shëm për jetën e një qyteti.  
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Këtë impiant, ai e ndau në dy vija paralele, me drej-
timin e njëjtë, nga Lindja në Perëndim. Segmentë të kësaj 
vepre, e sidomos ata që kalonin nëpër rrugën e sotme të 
Dibrës, por edhe më tej se kjo, duke shkuar drejt qendrës së 
qytetit, kanë funksionuar relativisht gjatë dhe madje e po 
ashtu deri në kohë mjaft të vona.  

Si një vepër mjaft e rëndësishme hidroteknike, dhe 
për atë kohë me mjaft vlera, ky impiant është njëherësh 
edhe një tregues i zhvillimit të gjithanshëm të vetë qytetit. 

  

 
                             

 

Regjistrimi i parë i tokave për trevën e Tiranës u bë 
mjaft herët, madje që gjatë pushtimit otoman dhe që në 
vitet 1431-1433. Atëherë Tirana dihet se kishte 60 qendra të 
banuara me rreth 1.000 shtëpija dhe me 7.300 banorë.  

Në regjistrimin e vitit 1583, treva e Tiranës pat 110 
qendra banimi me 2.900 shtëpija dhe 20.000 banorë. Me 
1.848 shtëpia dhe me 10.251 banorë, qyteti evidentohej si i 
dyti pas Shkodrës që kishte rreth 23.000 banorë. Ai kalonte 
Elbasanin me 10.102 banorë, disa herë Durrësin me 4.175 
banorë dhe Krujën me 3.861 banorë, që historikisht ishin 
më të përmendurit e trevës. 

Duke shkuar edhe më tej e mbi dy shekuj më vonë, 
sipas statistikave të periudhës 1890-1905, rregjistri turk i 
vitit 1911, numëronte 15.000 banorë për qytetin e Tiranës 
dhe 40.000, për krejt nënprefekturën e tij. 

Deri në vitin 1923, vetëm 44% e popullsisë së krejt 
rrethit të Tiranës banonte në qytet, shifër që më 1938 u rrit 
deri në 60%, Këto raporte janë krejt të ndryshme nga ato 
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homologe të qyteteve të tjerë të Shqipërisë e në të cilët 
jetonin jo më tepër se 13-20% të banorëve të prefekturës 
përkatëse. Edhe ky fakt është përsëri një tregues i zhvilli-
min e kësaj zone në krahasim me të tjerat, homologe të saj.  

Sipas rregjistrimit të bërë nga administrata Austro-
Hungareze, e cila atëherë kontrollonte një pjesë të mirë të 
territorit shqiptar, në vitin 1917, pra atij që përkon me 
planimetrinë e përmendur e të lexuar më sipër, Tirana 
shënohet si prefekturë më vete. 

 
                             

 

Xhamija e Sulejman Pashës, ndërtimi i parë i qytetit 
të Tiranës, simbol i shquar dhe mjaft i bukur, u dogj gjatë 
luftës së dytë, më 1944. Por, fatkeqësisht, sistemi i ri politik 
dhe i sapoardhur në pushtet, në vend që t’a rindërtonte atë, 
bëri të kundërtën. Ai e  rrafshojë krejtësisht atë pa përfillur 
vlerat e shumta të atij objekti të rrallë e të bukur, e sidomos 
ata historike, kulturore e shpirtërore të tij.  

Dhe kjo ndodhte shumë shpejt, menjëherë pas mba-
rimit të luftës, më 1945, ose më saktë pa u mbushur asnjë 
vit nga ardhja në pushtet e atij sistemi.  

Por, nuk ishte vetëm kjo ndërhyrje e atij sistemi. 
Jashtë të gjithë kopetencave e të drejtave ligjore të tij, por 
thjesht me vendim zyrtar të vetin, Qeveria komuniste shkoi 
mjaft thellë në veprimet e saj. Ajo emërojë edhe drejtuesitit 
më të lartë të Komunitetit Mysliman Shqiptar, duke nisë që 
nga kryetari tij. !!!! 

 Ndërkohë, sistemi komunist nuk konsideroi, madje 
as nuk pranoi shansin e mirë që, objekti në fjalë nuk u rrë-
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nua plotësisht, madje as faktin tjetër se ishin bërë të gjitha 
planet dhe se ishin grumbulluar edhe krejt mjetet e nevoj-
shme financiare. Po kështu, me forcën e dhunës dhe njëhe-
razi me të, u prish edhe varri simbol i Sulejman Pashës dhe 
i disa të tjerëve të ndodhur po aty e pranë tij. 

Në botimin e njohur, “Tirana në rrjedhën e shekujve”, 
2007, specialisti Koço Zheku, duke folur në rolin e dëshmi-
tarit, shkruan edhe për këtë objekt të rëndësishëm. Prishja e 
xhamisë së vjetër, thotë ai, u bë “me ndërgjegje të pastër”.  

Arsyeja se, xhamia tjetër, ajo e Et’hem beut, është më 
e re dhe më e bukur e se qëndron ende në gjendje, nuk 
mund t’a justifikonte atë dëm të madh historik e sidomos 
kulturor e shpirtëror. Ky objekt i lidhur drejtpërdrejt me 
historinë e qytetit e të Sulejman Pashës, ishte ndërtuar jo 
pak, por mbi 200 vjet më herët se kjo e dyta. 

Si për të paralajmëruar ndalimin e besimit fetar që 
do të vinte shumë shpejt dhe pak mbi njëzet vjet pas kësaj 
ngjarje; e pikërisht më datën 29-11-1949, atë truall, ku 
njerëzit prej më se tre shekujsh vinin kokën dhe i luteshin 
Zotit, e zaptoi një “njeri me pushkë”. Ky akt do të shënonte 
fillimin zyrtar të luftës kundër fesë që, me përmasa mjaft 
më të gjëra e deri ligjore, ajo do të niste në vitin 1967.  

Ishte pra “Monumenti Partizani”, vepër e realizmit 
socialisht, e krijuar nga skulptori Andrea Mano dhe e ven-
dosur në një nga sheshet më të rëndësishme të Tiranës. E, 
përsëri e më tej, ishte ajo vepër për të cilën, me kalimin e 
kohës, nga një pjesë e opinionit, për më tepër edhe të vetë 
medias, nisën të përdoren emërtime apo toponime jo të 
sakta e madje krejt të gabuara, si nga pikëpamja zyrtare dhe 
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po ashtu deri nga ana gjuhësore.  
Terma të tila si “Partizani i panjohur” apo “Ushtari i 

panjohur” sigurisht që ndikojnë deri në njohjen ose jo me 
vetë historinë e Tiranës dhe po ashtu në vetë kulturën e saj. 
Duke mos qenë të një mendimi me to dhe duke ndaluar 
paksa edhe në këtë problem, po shprehim këtu kundërsh-
timet tona ndaj këtyre “emërtimeve”.  

Për hir të historisë, të kulturës qytetare e deri të 
realitetit që përmendëm më sipër, vërejtjet ndaj këtyre 
opinioneve bazohen në dy arsye: 

Së pari. Nuk janë as historikë dhe as juridikë.  
Për t’a provuar këtë, shihni materialet e kohës, sigu-

risht dhe tamam kur u inaugurua kjo vepër; shihni po 
ashtu filmat dokumentarë përkatës si dhe vetë shtypin.  

Shihni më tej se çfarë ndodhi edhe më pas, kur për 
“nder” të tij, në distanca fare të shkurtëra hapësinore e 
kohore, u emërtuan objekte të tjera e të cilëve ju dha i njëjti 
emër, madje, krejt i papërshtatëshëm për ato raste, i pakul-
turuar e pa asnjë lidhje me objektin. Të tilla ishin kinema 
“Partizani” e më tej, deri në ekstremin politik, edhe birrari 
“Partizani” !!! (e pra, kursesi “Partizani i panjohur”), dy 
objekte që sot asnjë prej tyre nuk funksionon më. 

Shihni përsëri dhe po ashtu edhe dedikimin aktual të 
shkruar në bazamentin e monumentit në fjalë e që këtu po e  
citojmë krejt të plotë e po aq të saktë: “Partizanëve të rënë për 
çlirimin e kryeqytetit, 28/X/-17/XI/ 1944“ (e pra, po kujtojmë 
edhe një herë, nuk thuhet “Partizanëve të panjohur”). 

Por, ka edhe më dhe madje sipas gjykimit tonë pro-
blem me mjaft rëndësi e që Shoqata jonë “Tirana” e ndjen 



 
 
 

Ismail Demneri, Shyqyri Rreli, Arben Tafaj  - 68 -- 74 -

detyrë të pozicionohet. E, të gjitha këto, në respekt e në 
ruajtje të personalitetit të partizanëve që luftuan për çliri-
min e Tiranës; njëri prej të cilëve është bashkëautor i librit.  

Lufta për çlirimin e Tiranës, nga njëra anë, dhe ai 
formulim zyrtar, korrekt e krejt i hapur, nga ana tjetër, pro-
vojnë fare qartë dhe pa asnjë mëdyshje se, ata që ranë në 
atë betejë nuk ishin dhe nuk mund të ishin “të panjohur”, 
ata ishin partizanë të rreshtuar në formacione krejtësisht të 
organizuara e po ashtu të rregullta. 

Por, as termi tjetër, ai “Ushtari i panjohur”, i cituar 
edhe më sipër, megjithëse mjaft fisnik, i përhapur dhe i 
përdorur në botën e qytetëruar, nuk është i përshtatshëm 
për këtë rast. Dhe kjo sepse, ai simbolizon ushtarin e 
brumosur me ideologjinë e kombit, çka do të thotë se, ai 
nderohet dhe respektohet nga krejt forcat politike të vendit 
përkatës e jo nga një ose nga disa prej tyre.  

Është e kuptueshme se, për rastin në fjalë, kjo prakti- 
kë nuk mund të funksionojë; ky objekt përfaqëson ideolo-
gjinë e njohur të vetëm një force politike.  

Së dyti. Terma të këtij lloji deformojnë faktin dhe cënojnë 
historinë, qytetarinë dhe deri vetë kulturën. 

Pavarësisht nga shkaqet dhe nga shtrirjet e mundë-
shme, ndryshimet amatoreske të emërtimeve të çdo lloji 
qofshin, pa bazë të ligjëshme objektive, kulturore e deri 
gjuhësore, nuk mund të jenë të pranueshme edhe për arsye 
të tjera e të ndryshme, por gjithsesi mjaft të rëndësishme. 

Duke shkuar në disfavor të trashëgimnisë kulturore, 
patriotike, historike e krahinore, në rastin konkret, atë të 
vetë Tiranës, veprime të këtij lloji, për rrjedhojë, nuk ndikoj- 
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në për mirë, veçanërisht në edukimin e brezave të rinj. 
Duke lutur lexuesin për të qëndruar edhe sadopak 

mbi këtë problem jo pa rëndësi, por me të cilin duhet marrë  
seriozisht, ndër shumë shembuj të këtij lloji dhe që mund të  
sillen këtu, po ndalojmë vetëm në dy prej tyre. 

Ndokush mund të mendojë e të thotë se, këtu kanë 
vend edhe toponimet, të cilat madje u shfaqën që me for-
mimin e qytetit, si p.sh.: Kodra e kuqe, Selvia, Çezmja e 
Shehebegut, Xhamllëku, Kodra e priftit, rruga e Pishës e 
plot të tjera si këto.  

Por, a duhet që, përmes tyre të cënohet kultura, qy-
tetaria dhe e vërteta, përfshirë ata të Tiranës ?; kurrsesi, jo !. 

Të kthyer përsëri te Monumenti “Partizani”, ka edhe  
diçka tjetër e mjaft serioze për të shënuar e për të ndaluar 
këtu. Por, këtë herë i përqendruar vetëm te një element i 
kësaj vepre dhe madje pjesë e vetë atij !!!.  

Në basorelievin jugor të këtij monumenti, një par-
tizan, madje tamam ai që është në krye të grupit, paraqitet 
përmes një “simboli joshqiptar !!!!”, por të njohur madje 
mjaft mirë nga vetë shqiptarët. Ky partizan që ka ngritur 
“tre gishta” lart qëndron aty prej një kohe mjaft të gjatë e 
më tepër se 70 vjetësh, krejt i paprekur, madje edhe pas 
“rregullimit urbanistik”, që nga vetë Bashkia e Tiranës ju bë  
mjedisit të kësaj vepre në fund të vitit 2008. 

 Dhe, po këtu, një diçka tjetër po sipas këtij këndvë-
shtrimi. Deri vonë, dhe shumë mirë që u korrigjua, me ger-
ma të mëdha dhe shumë të mëdha, sa të katër katet e 
godinës së vetë Gjimnazit “Sami Frashëri” në Tiranë, ishte 
shkruar fjala “SAMIU”. Por, përsëri ngrejmë një pyetje se, a 
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mund të thirret kështu, madje zyrtarisht, dhe aq më tepër 
nga moshat më të reja, ai personalitet i shquar dhe me të ci-
lin krenohet vetë populli shqiptar?.  

E përsëri pyesim, a mund të ndikojnë për mirë dhe 
me edukatë absurditete të tilla në formimin patriotik e 
qytetar të nxënësve në përgjithësi dhe sidomos të shtresave 
më të reja ?. Po kështu, mund të flitet për emërtime të tjera, 
të vjetra e jo të drejta, madje me kuptim të politikës tashmë 
të kaluar, siç është p.sh.“21-shi” etj.. 

Me të njëjtin këndvështrim mund të flitet edhe për 
deformime të tjera të papërgjegjshme të emërtimeve të ndry-
shme, që nga pikëpamja gjuhësore e deri te ato juridike, për 
objekte shtetërore ose private e të cilat nuk janë të pakta. 

  

 
                             

 

Kështu, shembja e xhamisë dhe ngritja po në atë 
vend e monumentit “Partizani” ka dëmtuar vlera të shumta, 
aq të çmuara dhe të pazevendësueshme, si ato historike, 
politike, kulturore e patriotike të Tironës së hershme.  

Këto akte domethënëse që, siç u tha edhe më sipër, 
filluan menjëherë pas çlirimit të vendit, pra prej vitit 1945, 
ishin goditjet e para që, nga forca të veçanta ideologjike, ju 
bënë figurës madhore e historike të Sulejman Pashës. Ata 
akte sikur duan të thonë se, “Historia e Tiranës fillon vetëm në 
atë vit”, pra vetëm më 1945, apo më mirë 1944, e kurrsesi jo 
më herët. Dhe, për të gjitha këto shkaqe, sa absurde po aq 
edhe politike, emri i madh i kësaj figure shumëplanëshe, si 
dhe i të tjerave po ashtu të shquara e të rëndësishme, gra-
dualisht filloi të harrohej. 
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Për shmangien e këtij absurditeti, ndër masat dhe për 
pjekjet që filluan të merren menjëherë pas ardhjes së demo- 
kracisë ishte edhe vendimi i drejtë i Bashkisë së atëher-
shme të Tiranës për ngritjen e një monumenti për nder të 
kësaj figure të gjithanëshme, atë të Sulejman Pashës.  

Krahas historisë, ky akt i rëndësishëm, me të drejtë, 
do të evokonte veçse kulturë dhe vlerësim.  

E, kjo ngjarje, që i takon datës 28 shtator të vitit 2000,  
“riktheu”, megjithëse në një pozicion të ri, gjithsesi të 
pranueshëm deri në një farë mase, themeluesin e qytetit të 
Tiranës, që thuajse pat dalë krejtësisht nga kujtesa.  

Por, fatkeqësisht, dhe me sa duket, e përsëri për 
shkak të të njëjtës mendësi politike, problemet e këtij lloji 
kanë lindur rishtazi. 
 

IV-2. Cilësitë morale e shpirtërore  
 

Cilësitë morale e shpirtërore të tiranasve, kanë spi-
katur gjatë gjithë historise së tyre, duke u bërë kështu edhe 
pjesa me prezantuese e vlerave tona kombëtare.  

Ato janë vënë re gjatë ardhjeve masive, treguesit e të 
cilave janë transmetuar ndër breza, madje nga të dy krahët: 
nga tironsit autoktonë bujarë e mikpritës; por, njëherësh 
edhe nga vetë të ardhurit. Si të tilla, marëdhëniet dhe 
lidhjet e sinqerta ndërmjet tyre janë kultivuar dhe për rrje-
dhojë kanë funksionuar thuajse përherë e shumë mirë.  

Emërtime të tjera me nuanca të ndryshme nga njëra 
tjetra si: tironsit, tironasit, tiranasit etj., qoftë edhe me pra-
pashtesën “autoktonë”,  shprehin format e tyre dialektore.  

Lëvizjet e çdo lloji, migrime brenda shtetit dhe emi- 
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grime jashtë tij, pavarësisht nga shkaqet dhe nga specifikat 
e tyre, synojnë drejt të gjithë treguesve më të mirë.  

E, kjo e vërtetë e padiskutueshme, që nuk mund të 
mohohet as për ardhjet në Tiranë, kërkon natyrisht inter-
pretime, komente dhe vlerësime të drejta e objektive. 

 

 
                             

 

Shembulli i parë model i kësaj përmase mjaft të njo-
hur është shprehur me ardhjen në Tiranë të bashkësisë apo 
të komunitetit ortodoks. Kjo ngjarje i përket periudhës 
kohore të rreth dy shekujve e gjysmë më parë dhe tamam 
atëherë kur vetë qyteti i besimit mysliman ishte ende i ri.  

Ortodoksët vllehë, që në Shqipëri janë quajtur edhe 
arumunë, çobanë, gogë e të tjerë, mendohet se vijnë nga 
thrakët e romanizuar. Emërtimi vllah, që do të thotë i huaj 
ose i jashtëm dhe i përdorur vetëm për popujt që flisnin 
gjuhë romane (latine), ka prejardhje gjermane e ndoshta 
nga fisi i keltëve. 

krah të njëri-tjetrit dhe pa asnjë pretendim ndërmjet tyre. 

tej, deri te arumunët e sotëm, banorë të Tiranës. Në raporte 
krejtësisht normale, të barabarta e më se të lavdërueshme me 
vendasit, ata jetojnë tashmë si autoktonë të vërtetë e pra si 

e që në vitin 1769. Ajo detyroi një pjesë të rëndësishme të 
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 Me komunitetin Ortodoks -

popullsisë së saj që të zhvendoset drejt hapësirave të tjera 
të Shqipërisë. Të migruar nga ajo qendër e madhe kulturore 
dhe njëherësh, krenari për vetë Ballkanin, arumunët e ar-
dhur u shpërndanë në disa drejtime. Më të afërmit nisin 
nga Pogradeci e Frashëri, për të shkuar edhe më tej, deri në 
Myzeqe, përfshirë këtu Fierin, Beratin e Vlorën dhe bashkë 
me to edhe fshatra rreth tyre.

Një pjesë jo e pakët nga ata shkoi edhe më tej dhe 
u   vendos në Shqipërinë e mesme e sidomos në qytetet e 

e parë, numri i të cilëve nuk njihet, u morën kryesisht me 
blegtori. Në Tiranë, ata u sistemuan së pari në rrethinat më 

Më tej, ata u shtrinë deri pranë kroit të Shëngjinit, në 
perëndim të qytetit të Tiranës, ku u nxorr në dritë edhe një 
kishë e antikitetit të vonë e që mendohet se i takon she-kujve 
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IV-V-të. Dihet gjithastu që, veçse në disa fshatra, emra të fesë 
së krishterë si Shupal, Shëmri ose Shërmi etj., janë zbuluar 
edhe në kisha të tjera. 

Falë dinjitetit dhe mirëkuptimit model me tiranasit 
autoktonë, ortodoksët u vendosën më pas edhe brenda qyte-

edhe më i dukshëm sidomos pas vitit 1780. 
Në krah të Ibrahim Beut, arumunët e Tiranës dhanë 

kontribut të çmuar për mbrojtjen e qytetit nga sulmet e 

Në anën tjetër, është e njohur edhe mbrojtja nga turqit që, në 
vitin 1897, Fuat Toptani i bëri komunitetit ortodoks.

Duhet thënë më tej se, Arumunët e Shqipërisë, pjesë 
e atyre të Ballkanit, ruajtën besimin ortodoks dhe gjuhën e 
tyre, por që aktualisht dhe sidomos te brezat më të rinj të 
kësaj bashkësie, kjo dukuri shkon vazhdimisht në rënie. 

Vendosja dhe integrimi i ortodoksëve brenda qytetit të 

saj, mund të konsiderohet si një nga shkaqet e favor-shme 
ekonomike. Ata nuk patën nevojë të vendoseshin në fshatrat 
për rreth, siç ndodhi në krahinat e tjera.

 Falë këtyre parametrave pozitivë, në Tiranë do të vi-
nin më vonë edhe ortodoksë të tjerë; por këtë herë, më së 
shumti, nga Belica e ndodhur jo shumë larg qytetit të Ohrit. 

Në trojet para godinave të Universitetit të sotëm Po-

ekzistonin), shumë shpejt pas ardhjes në Tiranë, komu-niteti 
ortodoks ndërtoi gjatë viteve 1777-1780 edhe kishën e 

“Shën Prokopit”, siç u quajt në atë kohë ajo faltore. 
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një plani urbanistik e të mirëstudiuar, të cilin e përmendëm 

-
ale del’impero”. Duke u kompensuar me një tje-tër truall, 

-

ai mundëson vrojtim panoramik të vetë qytetit. 
Por, gjatë rregjimit komunist, e tamam atëherë kur, 

në Shkurt të vitit 1967 në Shqipëri, besimet fetare u ndaluan 

kthyer në klub, pësoi po atë “persekutim”. 
Falë harmonisë qytetare e fetare tiranase, integrimi 

shoqëror dhe ekonomik i familjeve ortodokse me vendasit 
myslimanë bëhej gjithnjë e më i dukshëm. 

nga arsimi me mësues Jorgji Panon, Vlash Dhorën e të tjerë, 
e deri në angazhime të tjera e veçanërisht: argjentar, bakall, 
bojaxhi, teneqepunues, bakërpunues e të tjerë. Mund të për-
menden këtu dhe ndërkohë edhe disa mbiemra të tjerë e të 
mirënjohur të kësaj bashkësie siç janë ata Hanxhari, Zaharia, 

lljes së Tiranës kryeqytet, rritej njëherësh edhe vetë po-pull-
sia ortodokse që, në vitet 1923 dhe 1927, regjistronte përkatë-
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-

konkretisht deri në 91 mbiemra të kësaj bashkësie.  
Arumunët e këtushëm, dhe normalisht deri në shtatë 

ose tetë breza, nga të gjithë banorët e këtushëm, janë kthy-
er tashmë në tironsë të vërtetë e madje krejt “të hershëm”. 
E, në këto kushte, gjithë kjo bashkësi konsiderohet se është 
veçse nga Tirana dhe njihet veçse e tillë.

 Gjatë kësaj kronike që shkon mbi dy shekuj e gjys-
më, nga shumë familje ortodokse, u shqua veçanërisht ajo 

-
jimit otoman. Të arsimuar kryesisht po aty, nga kjo familje 

ndryshme të jetës. 
Janë shquar sidomos ato të mjekësisë, disa nga të 

cilët u angazhuan dhe u vlerësuan deri në shtetet më me 
-

hur Voilla, u shquan edhe personalitete të tjera, po ashtu të 
rëndësishëm e madje deri të funksioneve më të larta. 

Pjesëtarë të një familje tjetër e të madhe arumune, e 

rëndësishëm në veprimtari të llojeve të ndryshme. Si dhe të 
tjerë arumunë të Shqipërisë, edhe i pari i saj, Marku, para se 
të vinte në Tiranë, ishte zhvendosë nga Çermenika për në 
Belicë, fshat afër Strugës. 

Familja Hobdari njihet po ashtu më së miri edhe 
për investimet e bëra në degë të ndryshme të ekonomisë e 
veça-nërisht në atë të industrisë ushqimore, ashtu si edhe 
për qytetarinë e dukshme të saj.
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Sa i takon komunitetit katolik, në mungesë të argu- 
menteve të sigurta, nuk po flasim për kohën e saktë të 
ardhjes në Tiranë të të parëve të tij. Treguesit janë të 
ndryshëm; gjithsesi dihet që, në vitin 1850 (çka do të thotë 
se deri më sot nuk janë mbushur ende dy shekuj), në Tiranë 
kishte vetëm gjashtë familje të atij besimi.  

Është krejt i njohur edhe fakti tjetër e i rëndësishëm 
se, që nga mesi i shekullit 17-të, në mbrojtje të besimit të 
tyre, katolikët kanë pasë ndihmën e misionarëve françes-
kanë. Sipas Hannit, në vitin 1863, pjesa katolike e Tiranës 
ishte pesëfishuar deri rreth 30 familje. Nga ata, më i njohuri 
ka qenë Mark Suma që meresh me tregëti e më vonë edhe 
Filip Ashiku, mësues i Shkollës së parë shqipe në Tiranë. 

Kisha e parë katolike në Tiranë, ajo e Shënmërisë, u   
ndërtua gjatë pushtimit osman dhe i takon vitit 1856. Ky 
objekt ndodhej në qendër të qytetit të Tiranës e në perën-
dim të kinemasë së atëhershme “Nacional”.  

Sikundër të ardhurit e tjerë, edhe katolikët, me kultu- 
rën dhe me patriotizmin e dukshëm të tyre, gjetën po ashtu 
mikpritjen dhe mirëkuptimin me vendasit autoktonë. Si 
simbol të këtyre marëdhënieve të shkëlqyera shërben më së 
miri edhe mirëkuptimi ndërmjet dy figurave dhe personali-
teteve të njohur e të çmuar, nga Tirana dhe Shkodra, për-
katësisht ato të Hafiz Ibrahim Dalliut dhe të Gjergj Fishtës.  

Natyrisht, numri i shqiptarëve të sotëm të fesë kato-
like është edhe më i madh se më parë, çka mjaft mirë vihet 
re edhe në ndërtimin e objekteve më të reja të këtij kulti. 
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Në Tiranë, mjaft të hershëm, e po mjaft të mirëpritur, 
duhet të kenë qenë edhe komunitetet rome e egjiptiane. Për 
shkaqe që ne nuk kemi marë persipër t’i analizojmë në këtë 
punim, themi vetëm se, për to ka pak e ndoshta më mirë të 
thuash shumë pak të dhëna të sigurta. Dhe kjo mangësi 
ndodh aq më tepër në studime të vlefshme e të sigurta ose 
në materiale të tjera identifikuese. 

Gjithsesi, vetë keto komunitete janë munduar të gër-
mojnë në historinë e tyre e deri në vërtetimin e origjinës, me 
prejardhje të hershme egjiptiane apo indiane. Komuniteti 
Rom që ndeshet kudo në botë, është ai nomad, që ka gjuhën 
e tij, por që këtu flet edhe shqipen me dialekt të vetin. 

Ndryshe nga ai, komuniteti Egjiptian, i vendosur në 
qendra të përhershme banimi, e deri në prona të veta, dhe 
që përdor vetëm shqipen, është po ashtu i kudondodhur. 
Nga besimi i tyre mysliman, mendohet se ata duhet të kenë 
ardhur me ushtritë turke, e madje mjaft herët.  

Në Tiranë, krahas autoktonëve vendas, pjesëtarët e 
këtij grupi kanë qenë vendosur kryesisht në dy anë të 
kundërta të qytetit të Tiranës, në Brrakë e te Tabakët. 

 Marëdhëniet shumë të mira, dhe krejt të përcak-
tuara ndërmjet këtij grupi dhe vendasve ishin përherë të 
ngrohta. Në Tiranë e kudo, pjesëtarët e tij, tashmë krejtë-
sisht vendas, janë marrë me punë jo të lehta, e sidomos me 
farkëtari, profesion të cilin e kishin kthyer në monopol. 
Tani, ata zotërojnë krejt tregun e mobiljeve të vjetra.  

Duke fituar edhe besimin e deri respektin e tiranasve,  
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ata kanë shërbyer edhe nëpër familje e sidomos në ato auto-
ktone e më të kamurat. Falë shpirtit gazmor, romët kanë 
ushtruar me profesionalizëm edhe muzikën. 

 Po kështu, sigurisht si rrjedhojë edhe e meritës dhe e 
vlerave njerëzore të vetë tiranasve, me gjithë pozitat e ndry 
shme ekonomikoshoqërore ndërmjet tyre, asnjëherë nuk u 
vu re ndonjë ashpërsi shoqërore e deri armiqësi klasore. Të 
dy palët mbetën përherë njerëz të urtë e të shkueshëm. 

  

 
                             

 

Eksodi tjetër i emigrantëve të ardhur në Tiranë, po 
ashtu masiv, por më i vonshëm, është ai i dibranëve. Kjo 
ngjau në vitin 1913, pra mbi një shekull më parë se sot, ose 
rreth një shekull e gjysmë pas arumunëve. 

 Populli dibran, i asaj Dibre me mjaft tradita e që nji-
het si “Dibra e madhe”, u detyrua të largohet nga vendi i tij 
për shkak të përndjekjes, dhunës dhe persekutimit të ush-
truar nga shovinistët serbë. Gjithsesi, ata ruajtën zakonet, 
traditat dhe vlerat e atij vendi. Shumica e tyre u vendos në 
Tiranë, por të tjerë shkuan edhe më larg, iu drejtuan 
Elbasanit dhe Stambollit e deri shumë larg, Amerikës.   

Për dibranët ka qenë i rëndësishëm edhe fakti se, për 
meritë të tiranasve, falë shpirtit dhe bujarisë vendase, infra-
strukturës së qytetit e jo të “fshatit”, fatkeqësitë dhe vuajtjet 
u zbutën dukshëm. Në “mëhallën e Dibranëve”, ku ata 
ndërtuan edhe shtëpijat e tyre, numri i banorëve arriti deri 
në 2.000.Pak prej tyre u sistemuan edhe jashtë këtij territori.  

Nga familjet e para dibrane të ardhura në Tiranë 
mund të përmenden ata: Reka, Tafa, Tomini, Lofca, Zengla,  
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Gorenxa e të tjerë. Shkueshmëria model ndërmjet tyre dhe 
vendasve autoktonë ka qenë përherë e lavdërueshme. 

Realitetet e mësipërme shpjegojnë ardhjet e dibranë-
ve edhe pas vitit 1913, e madje deri në fillimin e Luftës së 
dytë botërore. Mbi këto themele dhe falë pikëpamjeve mjaft 
të shëndosha u formua kështu një komunitet tepër i madh. 
Tiranasit dhe dibranët u shkrinë me njëri-tjetrin, madje deri 
te martesat, dhe së bashku përballuan edhe situata të 
veçanta, të vështira e me mjaft vlera historike e kulturore.  

Gjithsesi, dibranët dijtën të ruajnë traditat e tyre, me- 
gjithëse gjatë mbi 100 vjetëve, bashkë me vendasit autok-
tonë tiranas, ata janë përballur me sisteme të ndryshme 
politiko-shoqërore, duke nisë nga anarshia (1913-1920), 
republika (1920-1928), monarkia (1928-1939), pushtimi 
nazifashist (1939-1944), komunizmi (1944-1990) dhe më në 
fund deri te demokracia (pas 1990-ës). 

Për vlerat, për rolin dhe për meritat e padiskutue-
shme të qytetarëve tiranas ose ndryshe mbi këtë pjesë të 
lavdishme të historisë së tyre, kanë folë vetë dibranët. E, kjo 
shihet nëpërmjet disa drejtimeve.  

Sa më sipër, eksodi i tyre në Tiranë, përveç të tjerash 
është përjetuar edhe me këngën tashmë të njohur të dibra-
nit Haxhi Maqellara, kënduar për herë të parë dhjetë vjet 
më herët në Sofrën Tiranase dhe, ku ndër të tjera, thuhet: 

        “ ..................  
       brez pas brezi, çdo dibrani do t’ja lamë 
       të mos harrojnë kurrë emnin Tiranë 
         ................” 
Veç sa më sipër, ardhje të tjera të dibranëve, por më  
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të pakta, janë evidentuar edhe më tej, e sidomos pas shpall- 
jes së Tiranës kryeqytet. 

 
                             

Nga të ardhurit në Tiranë janë edhe çamët. Po kuj-
tojmë që, deri pas riorganizimit të territoreve të pushtuara 
nga romakët, Çamëria ishte pjesë e Epirit; kur më pas, ajo u 
nda në dy njësi: jugore dhe ajo veriore, e njohur si Çamëria. 

Pas luftërave kundër bizantëve dhe sllavëve të krish-
terë, në vitin 1449, Çamëria ra nën sundimin e osmanëve, 
që mjaft më vonë dhe po aty u formua edhe njësia teri-
toriale me qendër në Janinë. Në atë kohë, ajo ishte njëra 
ndër katër vilajetet shqiptare e konkretisht të asaj Shkodra, 
Kosova, Manastiri dhe Janina. Në fund të shekullit të 19-të, 
çamët llogariteshin me shumicë shqiptare.  

Por, koha bën punën e vet. Kujtojmë këtu se, prej 
shovinizmit grek, me në krye Napolon Zervën, në vitet 
1944-1945, çamët u përzunë dhunshëm nga trojet e tyre, 
duke lënë atje njerëzit e vet të dashur: të vrarë, të masa-
kruar, të plaçkitur e të torturuar nga shovinizmi grek.  

Siç tregon Kadri Nuri, pjesëtar i një familje të mirë-
njohur çame, e tashmë banor i vjetër i Tiranës; paraardhësit 
e tij, pasi kaluan kufirin nga Qafëbota, Igumenica, Janina 
dhe Kapshtica, fillimisht shkuan nëpër trojet e bregdetit 
dhe në ato të ulëta: Sarandë, Vlorë, Fier, Durrës, Elbasan e 
Berat. Një pjesë mjaft e mirë e tyre shkoi edhe më tej, erdhi 
deri në Tiranë, qytet në të cilin u vendosën përfundimisht. 

Gjatë dy vjetëve të para të qëndrimit të tyre në shtë-
pinë e Con Kallçiut, thotë ai, karakterizuar nga mikpritja e 
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njohur tiranase, kjo familje hapi dyert e saj për furnizimin e 
të ardhurëve me ushqime, me veshje dhe me gjithshka tje-
tër për një jetë sa më normale e familjare. Në rrugë shte-
tërore, thotë më tej ai, të ardhurit nga Çamëria përfituan 
nga Reforma agrare. Me tokë në fshatin Bërxull të Tiranës, 
familja Nuri ushtroi më tej aktivitetin e saj në bujqësi. 

Ndërkohë, pjesëtarët e familjes time, vazhdon më tej 
ai, babai im Rahmi Nuri e të tjerë, nisën të angazhohen 
edhe në marëdhënie të tjera pune e kështu dhe shumë 
shpejt, ata filluan të mendojnë edhe për zgjidhje të tjera të 
qendrueshme e sa më përfundimtare të këtij problemi.  

Në vitin 1946, u zhvendosën në shtëpijat tiranase të 
Hamdi Shehrit dhe Daut Tabakut, në rrugën Qemal Stafa, 
ku e si kudo mikpritja dhe shkueshmëria ishin më se 
normale. Siç thotë Kadriu, “portat e tyre nuk mbylleshin as 
natën”. Duke shkuar më tej, kur edhe në planin ekonomik, 
situata ishte gjithnjë e më e mirë, babai im dhe vëllezërit e 
tij blenë një shtëpi në rrugën “Shyqyri Bërxolli”. 

Për të gjitha këto, Kadriu përmend dhe falenderon 
edhe mjaft nga familjet autoktone, si ato Arbana (Mema), 
Ferhati, Mëniku, Kika, Hyka, Aga, Hoxholli (Nallbani), 
Demneri, Çizmja, Maloku,  Daja, Elbasani etj.. 

Në “Tironë” (kështu do t’i themi tashti e tutje), shton 
më tej Nexhat Mergjyshi, erdhëm fëmijë. E, tashti jemi krejt 
të vjetër dhe sidomos kur pasardhësit tanë, deri nipat e 
mbesat tona çamë, kanë lidhur miqësi e deri krushqi mes 
tyre, e madje mjaft të suksesëshme. 

E, pse ndodh kjo ?. Dhe përgjigja është, se, gjithçka 
në “Pritjen tiranase” ka gjetë dhe do të gjejë strehë. E, kjo si- 
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gurisht sepse me to na lidh karakteri dhe shpirti krejt i pa-
stër i të dy krahëve.  

E, më në fund duhet të themi se, nga komuniteti i 
këtushëm çam kanë dalë edhe mjaft personalitete, figura 
dhe grupe të ndryshme e të shquara. Ndër to, ka plot të 
dëgjuar e që kanë marë mjaft nga mikpritja tiranase, por 
edhe që kanë dhënë me mirësjelljetet e tyre qytetare në 
bisnes dhe deri në sport. Veç Kadriut, të përmendur më 
lart, e që për 12 vjet rrjesht, si pjesë e KS “Tirana”, ka qenë 
kampion absolut i mundjes, janë edhe Fadil e Lutfi Nuri, 
figurë e njohur e futbollit tonë. Të gjithë këta kanë dalë 
kryesisht nga një “mëhallë sportive”, e tamam atje ku tani, 
ndodhet edhe “Tregu çam”, i njohur madje edhe krejt 
zyrtarisht për emrin e tij.  

Por, pa asnjë mëdyshje, madje për këtë jemi krejt të 
bindur, falë vlerave atdhetare e qytetare të të dy anëve, ata 
konvergjojnë më së miri dhe kanë të njëjtat shije.  

Gjithsesi, edhe pse mjaft rrallë dhe me format më të 
ndryshme, nuk kanë munguar edhe dukuri të pavërteta. 
Dhe këto, përmes ndonjë vlerësimi krejt absurd e thjesht 
personal; ata janë shfaqur dhe janë shprehur edhe nga ndo-
një individ i veçantë. Është detyra jonë t’i përballojmë ato. 

 
                             

Falë shpirtit human të tiranasve autoktonë, në kohë 
të tjera e të mëvonëshme, por jo larg ardhjes së dibranëve, 
në Tiranë janë mirëpritur e kanë jetuar edhe të ardhur të 
tjerë e nga drejtime të tjera. Ndër ta ishin edhe armenët që, 
edhe pse jashtë kufinjve të Shqipërisë, vinin nga tepër larg. 
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Xhovasar Çakmakxhiani, i lindur në Tiranë, arsimtar 
shumë i nderuar, i mirënjohur e i vlerësuar, dhe me prindër 
armenë, me shumë dëshirë e po ashtu me krenari e me 
mjaft shpirt, thotë “jam 100% armen dhe 100% tiranas”. Ky 
“djalë i Tironës” tregon se i ati i tij, Dirani, si edhe gjyshi i 
vet kujtonin peripecitë e tyre nëpër Turqi e Greqi. E kjo 
ndodhte në vitet 1922-1926, para emigrimit të armenëve. 

Për një jetesë familjare sa më normale, ndihmuan fa-
miljet autoktone e bujare tiranase, si ajo Kazazi e që, thuajse 
një shekull më parë, hapën shtëpijat e tyre jo vetëm për 
strehim, por deri për pajisjen me orenditë më të nevojshme.  

Xhovasari tregon edhe për nënën e tij që, kur shkon-
te të mbushte ujë te çezmja e mëhallëss, gjente përherë kuj-
desin e grave tiranase. Mikëpritje dhe bujari pat njëherësh 
edhe nga të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes së tij. Kjo 
sigurisht ndodhte edhe për armenë të tjerë të ardhur po në 
Tiranë e të sistemuar në hapësira të tjera të qytetit. 

Falë ngrohtësisë karakteristike tiranase, armenët gje-
tën këtu edhe mundësinë për angazhimin e domosdoshëm 
të tyre në aktivitete të ndryshme ekonomike. Ata nisën të 
krijojnë kështu e madje të kenë edhe pronat e veta. Kështu, 
me emrin karakteristik “Kafe Moka”, i ati i Xhovasarit u 
angazhua si “kafepjekës”, bluajtës dhe shitës i po këtij 
artikulli, e për çka, ai u bë mjaft i njohur jo vetëm në të 
gjithë Tiranën dhe deri jashtë saj.  

E kështu, edhe armenët, që kanë jetuar dhe jetojnë në  
Tiranë, e duke qenë gjithnjë mirënjohës të përjetshëm ndaj 
familjeve autoktone, me mjaft kënaqësi e quajnë Tiranën 
kryepjesë të një Atdheu të tyre të dytë. 
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Me veçoritë e veta, ka më tej edhe një komunitet tje-
tër jo shqiptar, i ardhur këtu mjaft herët dhe që jeton po në 
Tiranë. Është ai hebrej, integrimi i të cilit, madje deri në 
krijim familjesh me vendasit autoktonë, tashmë është një 
realitet i padiskutueshëm. 

Mendohet se, në Shqipëri, hebrejtë kanë ardhur he-
rët dhe madje mjaft herët, e që në shekujt e mesjetës. Nuk 
përjashtohet mundësia që, këto lëvizje të jenë shfaqur edhe 
më parë se viti 1492, tamam atëherë kur do të fillonte dëbi- 
mi i tyre nga Spanja. 

 Në fund të shekullit XIX, një grup tjetër hebrejsh 
erdhi këtu nëpërmjet Selanikut. Ata u vendosën jo vetëm 
në Tiranën kryeqytet të ardhshëm, por edhe jashtë saj, në 
qytete të tjera të Shqipërisë, madje deri në Kosovë. 

Aktivitet i përbashkët me Shoqatën Shqipëri-Izrael, 2007 
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 Kudo e në çdo kohë, hebrejtë gjetën në Tiranë mik-
pritje, strehim dhe mbrojtje të tyre nga çdo përpjekje të pu-
shtuesve. Dhe sigurisht, këto dukuri më së tepërmi u vunë 
re gjatë Luftës së dytë botërore. 

Është e kuptueshme se, angazhime të këtij lloji, e që 
njëherësh mbartin edhe rreziqe të mëdha, kërkojnë po 
ashtu edhe sakrifica të mëdha. Holokausti mbetet një nga 
tragjeditë më të rënda të kohëve moderne.  

Nuk kanë munguar edhe rastet kur nëpër shtëpijat e  
tiranasve fisnikë, pushtuesit gjermanë të kenë kryer deri 
bastisje, kontrolle dhe më tej burgosje e terror. Në këto 
angazhime njerëzore e po aq fisnike, kontribute të çmuara 
kanë dhënë sidomos familjet tiranase të qytetit, siç janë ata 
Kazazi, Hoxha, Veseli, Kristidhi, Herri, Petrela, Frashëri, 
Zenuni e të tjera si këta; por, edhe më tej e jashtë qytetit të 
Tiranës, ajo e Lume Ballës nga Shëngjergji.  

E kjo sepse tiranasit, banorë të qytetit e të fshatit, të 
pasur e të varfër, me shkollë apo pa të, e më tej deri pa 
dallime fetare, mbrojtën hebrejtë sidomos gjatë Luftës së 
dytë botërore. Si mik i mirë i tyre dihet se ishte shquar edhe  
ishprefekti i asaj kohe, Qazim Mulleti. 

Nga institucione zyrtare izraelite dhe nga ata shqip- 
tare të të dy vendeve, këto famile janë vlerësuar e deri 
dekoruar me urdhëra e me medalje të ndryshme.  

Më në fund vetëm po kujtojmë këtu edhe ardhjet 
masive në vitin 2010 të vëllezërve shqiptarë të Kosovës, për 
të cilët jemi të gjithë dëshmitarë.  

Mikpritja e tyre në Shqipëri nga përndjekjet serbe ka 
qenë me pasoja për shumicën dërmuese të popullsisë.      
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Megjithatë, këto ekuilibra të mirëkuptimit, të fisnikë- 
risë e të respektit reciprok ndërmjet vendasve autoktonë 
me të ardhurit në Tironë, e që kanë vazhduar gjatë e mjaft 
gjatë, nuk ishin përherë të të njëjtit nivel. 

Ardhjet si “fitimtarë”, pas vitit 1945, e sidomos të 
atyre nga zonat jugore të Shqipërisë, deklarimet po të tyre 
për “kualitetet dhe epërsitë kulturore” të krahinave prej nga u 
zhvendosën ata, dhanë ngjyra politike, të ideologjizuara, të 
njëanëshme e jo të pëlqyeshme e po ashtu të mirëpritura.  

Por, e ardhmja do të ishte premtuese. Fëmijët e sido-
mos më të rinjtë, nipat dhe mbesat, pavarësisht se në çfarë 
shkalle, po integrohen gjithnjë e më shumë  me “Tironsit” 
autoktonë. Shihen shpesh raste të emërtimit me fjalën 
“Tirona” të objekteve publik apo ekono-mik ose më tej të 
ndonjë lloji tjetër. Por, ka edhe këngë, ndoshta jo të nivelit 
te larte artistik, por të dala nga zemra e shpirti: 

        “ ..................  
       Ku ka si Tirona 
       Ku ka si Tirona lale, ku ka si Tirona .... 
         ................” 
Janë pikërisht këto te rinj, por sigurisht edhe ata të 

grupi-meve të mëparme që, veç të tjerash, po natyralizohen 
ne Tironen tone te madhe. Pikerisht qe nga  e folmja e 
Tironës, nga ai gjysëm dialekt apo gjysëm zhargon dhe 
tamam atë që paraardhësit e vet nuk e deshën. 

 Megjithëse këto lëvizje masive u përsëritën edhe në 
vjetët 1991 e 1992; Por këtë herë, ata kishin tjetër formë dhe 
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tjetër veçori. Kjo valë e re, e ardhur edhe nga krahinat 
veriore të vendit e politikisht e të dy krahëve, ishte mjaft 
heterogjene e sidomos në planet shpirtërore e kulturore. 

 

 
                             

Më 28 nëntor 1917, pra plot 100 vjet më parë, ose ve-
tëm pesë vjet pas shpalljes së pavarësisë, u hap edhe Streha 
Vorfnore për fëmijë jo vetëm nga Tirana, por të ardhur 
edhe nga rrethet e tjera të vendit (Data 28 nëntor, për vite të 
ndryshme e të veçanta e jo vetëm për atë 1912, koincidon 
me ngjarje të tjera e të rëndësishme të historisë tonë). Ky 
objekt u arrit falë ngrohtësisë autoktone, veçori tashmë e 
njohur tiranase, por edhe e kujdesit personal të Rauf Ficos, 
si përfaqësues i pushtetit vendor, Prefekt i asaj kohe. 

Ndonëse nisi si inisiativë e pushtetit vendor, ishin  
familjet qytetare autoktone dhe burrat e nderuar të këtij 
qyteti, që mbështetën financiarisht dhe dhanë ndihmën e 
nevojshme për këtë objekt në dobi të arsimimit të fëmijëve. 
Ndër to ishte edhe filantropi Zyber Hallulli, kryetar i parë i 
Bashkisë pas pavarësisë (1912-1914), e i njohur si “babai i 
jetimëve”. Ai vdiq në vitin 1927, duke lënë për jetimët krejt 
pasurinë e tij.  

Për kontributin e tyre në këtë hapësirë të librit mund 
të përmenden edhe atdhetarë e po ashtu të mirënjohur si: 
Refik Toptani, Myhtesim Këlliçi, Xhelal Toptani, etnografi 
Luigj Shala e të tjerë, që formuan edhe Këshillin drejtues të 
këtij institucioni. 

Nxënësit më të rritur, veç mësimeve të rregullta 
sipas programit përkatës, ndoqën edhe kurse po aq mirë të 
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organizuara për mësimin e profesioneve të ndryshme e nga 
më të nevojshme të asaj kohe: marangozë, rrobaqepës, 
këpucarë, tipografë, muzikantë etj.. 

 
                    

 

Në mbyllje të këtyre argumenteve, ne mendojmë që, 
për të gjithë ata që, jo me detyrim, zgjodhën Tiranën qytet 
për të jetuar, krejt natyrshëm atyre i del një “detyrë”, madje 
e rëndësishme. Dhe kjo, jo thjesht për vete, por edhe për 
pasardhësit e tyre. 

Është njohja e vlerave dhe e historisë, për rrjedhojë 
është padyshim edhe respekti, interpretimi dhe deri ko-
mentimi i përgjegjshëm dhe objektiv i tyre. 

Duke lutur për mirëkuptimin me lexuesin, le të na le- 
johet të kujtojmë një ndodhi të vitit 1950, atëherë kur Hasan 
Toptani, i diplomuar në Austri, punonte në NB-ën e 
Llakatundit të Vlorës. Ai kishte propozuar atje, madje edhe 
disa herë, masat e nevojshme e të domosdoshme për të 
evituar kalbjen e barit të vendosur në mullarë, por zëri i tij 
nuk u dëgjua kurrë.  

Kur e keqja e paralajmëruar ndodhi, drejtori e padi- 
ti atë si sabotator, të deklasuar dhe nip të Esat Toptanit. Në 
detyrën e avokatit mbrojtës, Fadil Llagami, që në atë kohë 
punonte po në Vlorë, ju drejtua gjykatësit dhe prokurorit: 
me sa dij unë, jeni përkatësisht nga Gjirokastra e nga Tepe-
lena, ndërsa për vete jam nga Tirana; pra asnjëri prej nesh, 
përfshirë edhe të pandehurin, nuk është prej këndej. 

Gjithsesi, të gjithë ne duhet t’a njohim vendin ku 
jetojmë e punojmë  (Vlorën) e madje edhe historinë e vet, të  
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mos paragjykojmë e të mos politizojmë. 
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Në muzeun e këtij qyteti ka një fotografi mjaft të her-
shme, të bërë më 28 nëntor 1912, ditën e Pavarësisë. Bashkë  
me të tjerët shihet Ismail Qemali. Aty është edhe Murat 
Toptani, i ati i të pandehurit, delegat i Tiranës dhe firmëtar 
në atë ngjarje të madhe e të rëndësishme historike. 

Është po ai dhe po atë ditë që recitoi vargjet kushtu-
ar flamurit e të shkruara po prej atij vetë. Dhe, a e dini tha 
ai, si ishte teksti ?. Fadili e recitoi atë në sallën e gjyqit. 

Mbi këto argumente dhe fakte historikë, ne mendoj-
më se, edhe të ardhurit e çdo kohe këtu në Tiranë “duhet të 
njihen me historinë e kësaj treve”, përfshirë sigurisht edhe 
autorët e shkrimeve të përmendura më parë e që jetojnë 
dhe punojnë po këtu. Le të besojmë se, gjithkush prej tyre, 
do të gjejë sadopak kohë për t’u njohë me të nga materiale 
të ndryshme që, fatmirësisht, për Tiranën, janë më se të 
bollshme, më se të mjaftueshme e njëherësh po aq cilësore.  

Në se këtë problem e shohin objektivisht e pa ngar-
kesa të çdo lloji, ata do të kenë mundësinë që të reagojnë 
dhe të binden se, pa tjetër, duhet të korrigjojnë mendimet jo 
të drejta të tyre. Siç është thënë më sipër se, tiranasit, me 
formimin dhe mentalitetin qytetar, të butë e fisnik, kurrë, 
nuk i kanë shikuar për keq të ardhurit dhe, po ashtu kurrë 
dhe asnjëherë nuk kanë shfaqur shenja të përçmimeve kra-
hinore. Në të kundërtën, te ai shkrim i gushtit 2008, i cituar 
edhe më parë, kjo vihet re dukshëm. Ndër të tjera, atje thu-
het me ironi: “pse, si duhet të quhet, Universiteti i Lushnjës !?”.  

Edhe pse, ne nuk jemi prej andej, e dimë fare mirë se,  
sipas vendimit të Kongresit arsimor të vitit 1920, shkolla 
bujqësore në Lushnje, atje ku ka dhënë mësim edhe tiranasi  
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Alajdin Toptani, u hap që në vitin 1921.  
Por, Lushnja është ndoshta qyteti i dytë në Shqipëri,  

ku, pas Tiranës dhe pas 1944-ës, kanë funksionuar institu-
cionet e larta kërkimore-shkencore (në Institutin e atjeshëm 
të kërkimeve bujqësore kanë kaluar pothuajse të gjithë 
personalitetet më të shquara shqiptare të kësaj fushe). 

Po atje, e para disa qyteteve të tjera, madje më me zë 
të Shqipërisë, kishte edhe filial të arsimit të lartë. Por, duket 
fare qartë se, autori i atij shkrimi këto fakte, në rastin më të 
mirë për të, por edhe për gjithë të tjerët, nuk i ka dijtë, nuk i 
ka njohtë dhe as nuk i ka menduar ndonjëherë.  

Krahas argumenteve të tjerë, kujtojmë po ashtu se, 
nga familje të kesaj treve të Shqipërisë, prej mjaft herët, 
megjithëse në raste të rralla, ka patur edhe të diplomuar me 
arsim të lartë jashtë shtetit. 

Ky qytet historik është edhe vendi ku më 28-31 janar 
të vitit 1920, u mbajt Kongresi Lushnjes. Në mbrojtje të 
interesave të vendit, ai organizoi qëndresën kundër plane-
ve të fuqive të mëdha, fituese të pasluftës së parë botërore. 

  

 
                             

Ka edhe një përmasë të dytë e mjaft të rëndësishme 
për Tiranasit autoktonë, sa morale aq edhe shpirtërore, të 
trashëguar brez pas brezi dhe përsëri model. Është respekti 
ndërfetar: “Shqiptarët, prej çdo feje qofshin ata, janë të gjithë 
vëllezër të një gjaku, të një gjuhe dhe të një vatani”, ka shkruar i 
mirënjohuri Hafiz Ibrahim Dalliu. 

 Duke respektuar bindjet fetare, tiranasit kanë parë te 
toleranca: miqësinë, dashurinë, respektin dhe afrimin mes  
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njëritjetrit. E për këtë, edhe pse me përkatësi të ndryshme 
fetare, marëdhëniet ndërmjet tyre, tradicionalisht e gjithnjë, 
kanë qenë perfekte me të gjithë treguesit e vet.  

E kështu, edhe Historinë, Kulturën dhe Ekonominë, 
e të tjera si këto, e zhvilluan së bashku me njëri tjetrin dhe 
për këtë morën edhe vlerësimet përkatëse. Përgjithësisht, 
nuk jetuan në mëhalla jashtë qytetit, por u shpërndanë në 
mjaft prej tyre, si Abdulla Bej, Sulejman Pashë dhe më tej 
edhe Rruga e Shkodrës, e Shëngjergjit e të tjera. 

Po kështu, nuk kishte kurrë deklarime direkte apo 
aluduese të përçmimit të feve të secilit e kjo sidomos për 
meritë të vendasve. Nga ortodoksët e Tiranës, Haxhi Profi, 
Haxhi Kosta e të tjerë kishin shkuar edhe për haxhillëk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Teqja e Shehe Dyrrit - 

Në Tiranë, edhe objektet e kultit nuk ishin larg njëri-
tjetrit. Kështu, p.sh., Xhamia e Et’hem Beut, e ndodhur afër 
kullës së Sahatit, e përfunduar në vitin 1820, po ashtu edhe 
Kisha Ortodokse, e ndërtuar më 1873, e që nuk është më, 
ishin afër njëratjetrës dhe të dyja në sheshin kryesor të 
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Tiranës, në atë “Skënderbej”. Madje, edhe kisha katolike, 
megjithëse më e vogël e më e re, dhe që përsëri nuk është 
më, u ndërtua po aty dhe po pranë tyre. Kështu është edhe 
për teqet, prej të cilave, ajo e Shehe Dyrrit, e Dërvishe 
Hatixhesë, e Sheh Pazarit ndodhen po në qendër të qytetit.  

Me këto veçori, shembulli i parë për mirë vinte nga 
vetë klerikët dhe nga personalitete të tjerë më në zë. Për këtë 
përkushtim të përhershëm dhe të vlerësuar edhe nga të tjerë  
tiranas, nga shumë të tjera, po tregojmë vetëm dy raste.  

Rustem Petrela, qytetar i nderuar tiranas, pasi dha 
vlera monetare për Strehën Vorfnore të qytetit (1929), ishte 
përsëri ai kur, pavarësisht nga përkatësia fetare, për shko-
llën jezuite po në Tiranë, vuri në dispozicion pronat e veta 
në rrugën “H. H. Dalliu” (1930). 

Kështu veproi në anën tjetër edhe tiranasi i nderuar 
Teodor Çoka, kur edhe të tjerë si ai, investoi për rindërti-
min e minares së Xhamisë së Et’hem Beut, të këputur gjatë 
luftës së dytë botërore (1944). Ai tha: “Unë jam i krishterë 
ortodoks e ajo faltore është për myslimanët, por të gjithë kemi të 
njëjtin Zot”. Pavarësisht nga ngacmimet e ndokujt, edhe sot 
tiranasit respektojnë të njëjtin mentalitet. 

 Të mbrujtur me vlerat shpirtërore e morale, te tira-
nasit është kultivuar madje ndjeshëm edhe qëndrimi bujar 
e demokratik. Është po ky shpirt dhe ky moral autokton, 
që, si njëri ndër faktorët vendimtarë, veç ndikimit në cakti-
min e Tiranës kryeqytet dhe pritjes mjaft bujare të të ardhu- 
rve, dha kontribute të tjera po kaq të çmueshme.  

Duke shkuar edhe më tej me këto argumentë, po ky 
shpirt i madh Tironas mundësoi edhe ushtrimin e lirshëm 
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të aktiviteteve morale e qytetare nga të gjitha shtresat, 
bindjet dhe ideologjitë pluraliste, politike e atdhetare. 

Ndaj këtyre virtyteve të shquara tiranase, por edhe 
në varësi të angazhimeve personale të vetë individëve, ka 
plot të ardhur që, edhe pse të vonshëm, madje edhe mjaft të 
vonshëm, i pëlqen t’a quajnë vehten të tillë.  

E, falë këtij vlerësimi që na bëhet, ne autoktonëve 
tiranas sigurisht që na vjen mirë. 
 

IV-3. Angazhimet patriotike  
e kulturore  

 

E kemi thënë edhe më parë, Tirana pat përfaqësuesit 
e vet në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit më 1878, në Kon-
gresin e Manastirit më 1908, në Shpalljen e Pavarësisë në 
Vlorë më 1912, në Kongresin e Lushnjes më 1920 e në të 
tjera ngjarje të rëndësishme. Për të mënjanuar rreziqet serbe 
e malazeze, burrat e shquar të Tiranës, më 26 nëntor 1912, u 
mblodhën në ndërtesën qeveritare (kajmekanllëku) të ndo-
dhur pranë Bibliotekës së vjetër kombëtare, ku fjalën e 
rastit e mbajti patrioti i njohur Refik Toptani.  

Në sheshin para kësaj godine, tashmë historike, e që 
për fat vazhdon të jetë ende, ata ishin të parët në Shqipëri 
që ulën flamurin e Perandorisë Osmane dhe me solemnitet 
ngritën atë të Shqipërisë. 

 Veçse këtu, ky akt, me të njëjtën ditë ndodhi edhe në  
disa qytete të tjera të Shqipërisë së mesme. E, mandej më 
tutje, tradicionalisht e deri masivisht, këtë flamur kombë-
tar, Tiranasit e kanë mbajtë gjithnjë e në të gjitha ditët e 
festave, madje jo vetëm aty, por edhe në shtëpijat e tyre. 
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Vlerat patriotike, megjithëse të bindjeve të ndrysh-
me, kryesisht myslimane e të krishtera, shprehen dukshëm 
edhe përmes treguesve të veçantë e të ndryshëm statis-
tikorë që, për frymë popullsie, japin shifra mjaft dinjitoze. 

Duke i filluar ata që nga koha e Turqisë; si luftëtarë 
të çështjes kombëtare, janë mbi 160 tiranas të burgosur, prej 
të cilëve e ndër të tjerët mund të përmenden: Fuat Toptani, 
Ymer Sallaku, Naun Lasku, Ali Kukaleshi, Osman Beshiri, 
Hajdar Hidi, Mahmud Fortuzi, Jusuf Banka, Fan Koja, Riza 
Jasa, Met Këllezi, Reshit Petrela, Beqir Luga, Mustafa Mara, 
Hajdar Hidi, Nikolla Nishku, Mustafa Caslli, Musa Vathi, 
Ramazan Brahja, Ymer Bali, Hasan Qosja, Adem Kruja, Os-
man Herri, Riza Jasa, Elmaz Karrili, Xhaferr Stërmasi, Ra-
mazan Çali e sa e sa të tjerë. 

Më tepër se 40 prej tyre, nga të cilët: Hysni Dalliu, 
Myslym Llagami, Musa Maçi, Xhaferr Kondi, Mehmet 
Shehri, Rexhep Rada, Llazar Shapatini e shumë të tjerë si 
ata u mbajtën të burgosur në Durrës, për tetë muaj rrjesht. 
Në këtë numër përfshihen edhe mbi 15 hoxhallarë e disa të 
arsimuar në teologji, patriotë mjaft të mirënjohur.  

Disa prej tyre, të internuar në Palermo të Italisë gjatë  
1914-1915, ishin po tiranas, nga të cilët, në këtë dokument, 
lexohen edhe emrat e Ismail Demnerit dhe të Hysen Huqit.  

 
                             

Pyetjes se, sa patriotë janë tiranasit, dikush u përgjigj 
në mënyrë simbolike por shumë domethënëse: “Mjafton të 
kujtohet Him Kolli që, në kohë të Turqisë, kur punonte tokën mbi  
pendën e qeve mbante flamurin shqiptar”. 
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Këtë akt, më tej, do t’a ndiqnin edhe Ibrahim Rreli e 
të tjerë. Në nderim të Himë Kollit, këtij patrioti, madje prej 
mjaft herët, e që nga vitet 30-të, një rrugë e Tiranës, si rast i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fac-simile e të internuarve në Itali - 
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rrallë për sa i përket periudhës kohore, mban emrin e tij. 
 Duke dashur që, këtë xhest të hijshëm e patriotik, t’a  

ngrejë në art, Arben Basha jep pikturën e mëposhtme. Në të  
pasqyrohet tradita e mirënjohur dhe e bukur e tiranasve që 
qetë i zbukuronin te brinjët e tyre. Por, këtë herë, piktori në 
fjalë vendosi flamurin kombëtar. 

 
 

 

 
                             

 

Tiranasit, që kurrë nuk i shërbyen administratës 
turke, aktivitetet e tyre patriotike i shtrinë edhe më larg e 
madje shumë më larg, deri në çetat e Mirditës e të Dibrës si 
dhe në komitetet e posaçme në Delvinë. 

Pikëpamjeve patriotike tiranase i kanë shërbyer një-
herësh edhe parti e shoqata të ndryshme Kështu, mund të 
përmendim se, pasi Hyrjeti i shpallur në vitin 1908 nuk 
mbajti premtimet e dhëna më parë, në Tiranë u formua 
“Partia Shqiptare” me karakter thjesht nacionalist. Objektivi i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pikturë e Arben Bashës - 
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kësaj Partie ishte çlirimi i vendit.  
Në këto angazhime, mjaft i rëndësishëm ka qenë 

edhe klubi i mirënjohur i asokohe, “Bashkimi” (1908), i krye-
suar nga atdhetari i shquar Refik Toptani dhe me seli në 
shtëpinë e Murat Toptanit. Dhe, më tutje, kujtojmë se, në 
vitin 1920, nën komandën e po Seid Toptanit, ishin dyqind 
tiranas që shkuan në luftën e Vlorës, fakt madhor dhe i lav-
dishëm patriotik, por historia që shkoi nuk e përmendi fort. 

 Ishin përsëri po Tiranasit patriotë, ata që me guxim i   
thanë komandantit serb: “nuk ju duam, jemi shqiptarë”. Në 
përshtatje me situatat e krijuara, ishin të pranishme edhe 
lëvizjet patriotike.  

Me këto angazhime, edhe në situata të tjera e të kri-
juara pas pavarësisë, Tiranasit provuan përsëri, dhe madje 
më tej, edhe ndjekjet, persekutimet dhe keqtrajtimet. 

 
                             

Për këto arsye, pa menduar e pa pretenduar se po 
shkruajmë histori, nuk mund të mos rezervojmë dy fjalë 
edhe për pozicionin që mbajtën tiranasit patriotë e plurali-
stë gjatë vjetëve të Luftës së dytë Botërore. 

Falë bindjeve të tyre, mentalitetet demokratike kanë 
qenë përherë të pranishme e të njohura, madje edhe kur 
brenda një familje, si ato Begeja, Demneri, Petrela e të tjerë, 
pjesëtarët e tyre kishin pikëpamje jo të njëjta politike. Por, 
duke ruajtur gjithnjë qytetarinë dhe patriotizmin, këta 
qëndrime asnjëherë nuk u shoqëruan me hakmarrje primi-
tive brënda tyre.  

Ndokush, e madje me mburrje krahinore, ka thënë e  



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 107 -
 

përsëri mund të thotë se, “ne bëmë luftën”. Por, siç tregon 
veterani i njohur, tironci profesor Kadri Dingu, “luftën 
kundër okupatorëve të vendit e bënë shqiptarët”. I anga-
zhuar në këto lëvizje që në vjetët e shkollimit të mesëm të 
tij, ai thotë se, Tirona, si qendra kryesore e kësaj lufte, veç 
kontributeve të tjera e mjaft të rëndësishme, ishte ajo që dha 
deri të paktën 500 partizanë dhe partizane. 

Duke shkruar edhe më tej mbi këto realitete po the-
mi se, nuk është dhe nuk mund të jetë rastësi fakti që, 
veprimtaritë më të rëndësishme të Lëvizjes Nacionalçli-
rimtare u organizuan dhe ndodhën në Tiranë e në rrethinën 
e saj. Po këtu janë organizuar dhe janë zhvilluar edhe 
demonstratat më të mëdha e më të fuqishme kundër push-
timit fashist. Në Tiranë kanë qenë 50 njësite guerile që kanë 
kryer 104 aksione në 94 baza të luftës, prej të cilave 71 në-
për shtëpia dhe 23 nëpër objekte të tjera.  

E përsëri më tej po kujtojmë edhe ngjarje të tjera të 
ndodhura po në Tiranë: themelimi i Brigadës së II-të, më 
28-11-1943, në Shëngjergj; të III-të, më 9-10-1943, në Arbanë;  
të XXII-të, më 18-9-1944, në Pezë e të XXIII-të, në Zall Mner.  

Duke shkuar edhe tutje, themi po ashtu që, megjithë-
se Tiranasit nuk njihen përgjithësisht për prirje politike të 
majta, gjithsesi vetë forcat udhëheqëse përkatëse, si vendin 
më të sigurtë për veprimtaritë që do të ushtronin, zgjodhën 
po këtë qytet, madje deri për ngjarjet më të rëndësishme 
dhe, sigurisht të gjitha këto, falë karakterit tiranas.  

Ndër to, ngjarje të rëndësishme janë sidomos theme-
limi i Partive dhe i Organizatave të ndryshme politike anti-
fashiste, nga të cilat, në vitin 1941, edhe ai i Partisë Komu- 
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niste dhe i Rinisë Komuniste të Shqipërisë.  
Përveç se mbrojtje, gjatë angazhimeve të tyre, këto 

forca asnjëherë nuk patën ndonjë shqetësim nga vendasit, 
përkundrazi, vetëm kujdesje të dukshme. Dhe kjo, sepse, 
mikëpritja, besa dhe ndershmëria, aq të domosdoshme për 
situata të tilla e të vështira, janë tipare të rëndësishme, të 
padiskutueshme e të përhershme të tiranasve.Shtëpijat e ty-
re, veçse baza të luftës, u bënë edhe vende mjekimi.  

 
                             

 

Me këto motive të karakterit autokton, mbi 75 vjet 
më parë, më 21 gusht 1941, në Pezë të Tiranës, u formua 
Çeta e parë, ajo e Pezës, me komandant Myslym Pezën.  

Për kontributin e shquar të dhënë gjatë Luftës së 
dytë botërore prej kësaj njësie luftarake, më 10 maj të vitit 
1988, në Torino të Italisë, “Unioni botëror i krahinave 
martire dhe asaj të paqes”, e zgjodhi atë si anëtrare me të 
drejta të plota të tij; ndërsa vetë krahinën e Pezës e ka 
vlerësuar si “Zonë martire". 

Gjatë Luftës së dytë botërore, “Çeta e Pezës”, më e 
hershmja në Shqipëri, në Ballkan e në Europë, u njoh si 
formacioni i parë antifashist.  

Ky fakt mjaft me mjaft rëndësi, ashtu si edhe 
pararendës të tjerë për Tiranën, përbën një tjetër “rekord” 
më vehte. Prej kësaj çete të njohur dolën në vazhdim njësi 
të tjera luftarake e më tej deri te Batalioni partizan “Peza”.  

Dhe në vazhdim, në Pezë të Tiranës u ngrit po ashtu  
edhe Fronti i bashkuar i Luftës Nacional-Çlirimtare dhe po  
atje u mbajt edhe Konferenca e parë pluraliste. 
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Duke shkuar përsëri edhe më tutje, duhet kujtuar që, 
pavarësisht se, po në rrethin e Tiranës u formua edhe Çeta 
e dytë, ajo e drejtuar nga Ismail Petrela që, po ashtu disa 
herë ra me sukses në përpjekje me forcat fashiste. 

Por, komandanti i saj nuk u bashkua kurrë me idetë 
komuniste e për rrjedhojë, disa nga pjesëtarët e kësaj njësie, 
përfshirë edhe birin e tij, Xhevdetin, kaluan me forcat 
partizane. Më tej, e pas kësaj, në Mukje, u mbajt konferenca 
aq e njohur në histori.  

Tirana sakrifikoi për luftën. Veç dëmeve materiale, si 
djegia e qindra shtëpive dhe dyqaneve, ajo dha një numër 
të madh dëshmorësh jo vetëm nga rreshtat e formacioneve 
luftarake; por, sipas rastit, edhe nga rrethana të tjera. 

Nga këto sakrifica, ndër to mund të përmendet së 
pari Mine Peza, e para grua dëshmore; tre vëllezërit Huta, 
të pushkatuar para shtëpisë së tyre e deri te rasti shumë i 
rrallë e më se i rrallë, ndoshta edhe i vetëm, e me siguri i 
përmasave deri ndërkombëtare.  

Familjes së Hysen Hysës nga Priska e Tiranës dihet 
se, gjatë luftës i janë vrarë 12 pjesëtarë të saj; dhjetë në 
shtëpinë e tyre nga bombardimi i artilerisë gjermane dhe 
dy nga ata në rradhët partizane.  

E, duke shkuar edhe më tej për këto realitete, Tirana 
është qyteti që përjetoi edhe 4 shkurtin e vitit 1944. 

 

 
                             

 

Më pas, e përsëri falë karakterit të vet, Tironsit ishin  
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ato që, ashtu si Çinçinati i Romës së lashtë, pasi mbaruan 
luftën, varën armët për t’ju kthyer jetës normale.Dhe kjo se, 
karshillekun dhe mendjemadhësinë, ato nuk e njohën.  

Se sa të bindur janë ata për këto pikëpamje, po tre-
gojmë një ndodhi të vërtetë. Tiranasi Sefer Cenameri, sa 
ishte gjallë nuk pranoi të merte pensionin që i takonte nga 
biri i tij, Sulejmani, dëshmor i luftës nacionalçlirimtare, e që 
kishte lënë edhe gruan shtatzënë. “Nuk e bëmë luftën për 
pare” thoshte Seferi, por, për Atdheun tonë të shqiptarëve.  

Gjithsesi, më tej, ka edhe më për të thënë.   
 

 
                             

 

Lufta e klasave nuk pyeti për këto vlera historike. 
Ajo i dënoi dhe i persekutojë pa mëshirë kundërshtarët e 
vet. Më poshtë po tregojmë një ndodhi të dytë e po të atyre 
kohëve. Për tiranasin Beqir Xhepa, ishkorrier i çetës së 
Pezës, nuk “mjaftuan” vuajtjet dhe tmerret e shkaktuara 
nga internimi i tij në Kampin famëkeq të Mat’hauzenit. 

 Të internuarit e atjeshëm, aty ku ishte edhe Beqiri, u 
liruan falë ndërhyrjes së Ushtrisë Amerikane dhe aleatëve 
të saj. Por, siç ka deklaruar vetë ai në një emision televiziv 
në dhjetorin e vitit 2015, i shoqëruar njëherësh nga Tiranasi 
tjetër Abdulla Kruetani, “vuajtja më e madhe ngjau në 
burgun e vendit tim” siç u shpreh ai. 

Shkak nuk ishte damka e njohur dhe e sajuar për 
“agjitacion e propagandë”. Ishte një “porosi” e mbajtur nga 
Beqiri dhe e dhënë atij nga një shqiptar jashtë kufinjve e që 
e kishte ndihmuar atë në rrugën e vështirë për kthimin e tij  
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nga internimi, por që as vetë ai nuk duhet ta dinte.  
Kjo porosi do t’i jepej një personaliteti shumë të lartë 

këtu në Shqipëri, me të cilin, Beqiri ishte njohur më herët e 
që gjatë kohës së luftës, madje i strehuar dhe i ushqyer po 
në familjen e tij. Por, me sa duket, shprehet Beqiri, ajo letër, 
që nuk duhet të meresh vesh nga askush, përmbante çesht-
je delikate dhe të rëndësishme. 

Dhe në këto rrethana u gjet një rrugë tjetër, e shëm-
tuar por më “e thjeshtë”, ajo e burgimit dhe e eliminimit 
gradual fizik nëpërmjet Spitalit psikiatrik të Elbasanit. 
Gjithsesi, Beqiri pati fatin të shpëtojë prej andej, por vetëm 
pas më shumë se dy vjetësh.  Më vonë, regjimi i atëhershëm 
komunist arrestoi edhe të atin dhe xhajën e vet.  

 
                             

 

Por, politika dhe koha bënë punën e tyre duke shku- 
ar madje në mënyrë të deklaruar deri te “lufta e klasave”. 
Në vazhdim, çka u tha edhe më sipër, mund të flasim për 
një ngjarje tjetër dhe ende më të rëndë, të njohur masivisht 
dhe të deklaruar nga vetë diktatori i asaj kohe. 

Më 19 shkurt 1951, “u shpik” hedhja e një bombe në 
oborrin e Ambsadës Sovjetike, por që, përveç ndonjë xhami 
të thyer, “nuk vrau dhe as nuk plagosi asnjeri”. Megjithatë 
për këtë ndodhi u arrestuan dhe u pushkatuan jo pak, por 
plot 22 vetë, nga të cilët, dy ishin gra. Natyrshëm që, për 
këtë ngjarje të sajuar e që pat për qëllim terrorin, nuk mund 
të kishte gjykim të plotë e për çka, edhe akuza përkatëse 
përmbante jo më shumë se dhjetë rreshta. Dhe më tej duhet  
thënë se, shumica e këtij grupi kishin mbaruar studimet e  
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larta në Universitetet më në zë të Europës.  
Nga Tirana, e të lindur po në Tiranë, ishin tre prej 

tyre, autoktonë, e konkretisht: Ali Qoraliu, 61 vjeç, jurist me 
studime të kryera në Selanik; Jonuz Kaceli, 43 vjeç, i vrarë 
nga torturat që i bënë atij, dhe më tej Zyhdi Herri, 30 vjeç, 
që kishte studiuar po për drejtësi. Pas mbarimit të luftës, 
dhe deri në arrestimin e tij, ai kishte detyrën e Kryeredak-
torit të gazetës “Bashkimi”.  

 
                             

 

Për “Tironën” dhe për Tironsit, te të cilët formimi 
arsimor ka qenë e mbetet gjithnjë i pranishëm dhe po aq i 
dëshiruar, janë të njohura edhe kontributet e tyre. Përpjek-
jet për shkollimin dhe për mësimin në gjuhën shqipe, 
madje deri te angazhimet për përdorimin e shkronjave 
latine, kanë qenë të përherëshme e që para Pavarësisë. 

Gjithsesi, po përmendim edhe dy fakte të tjera e me 
vlera të rëndësishme kombëtare. I pari i takon një kohe 
mjaft të hershme, vitit 1751, kur megjithëse në shkollë 
private e jo publike, arsimimi shqip jepej nga një mësues 
vendas; ishte Said Hasan Efendiu. I dyti, është ai i shkollës 
së njohur të Filip Ashikut, për myslimanë e të krishterë, ku 
ka dhënë mësim edhe Hafiz Ibrahim Dalliu. Ajo nisi më 28 
nëntor 1898 (Data 28 nëntor përkon me atë të vitit 1443, të 
ardhjes së Skënderbeut), megjithëse larg nga njëra tjetra, 
455 vjet pas saj. Dihet se, më vonë, po kjo datë, por përsëri 
në distancë , do të ishte edhe ajo e shpalljes së pavarësisë. 

Për këtë shkollë mjaft të njohur e të veçantë për arsi- 
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min shqiptar u përdor shtëpia e Osman Elezit, e ndodhur 
aty ku sot është Hotel “Miniri” në Tiranë. Në një pllakë të 
vendosur po aty, shkruhet se: “Këtu, më 28-11-1898, është 
hapur Shkolla e parë shqipe në Tiranë”.  

Për këtë shkollë u përdor motoja “Ksoll e shkollë, ju të 
arta dije”, kuptimi i së cilës ishte që, çdo shtëpi në Tiranë të 
bëhej vend i dijes dhe të kishte fëmijë e njerëz të shkolluar.  

Në vazhdim të këtyre ndodhive tejet të rëndësishme, 
në shtator të vitit 1916, në Tiranë u hap edhe Shkolla shqipe 
për vajza, ku u aktivizuan mësueset e para autoktone: 
Servete Maçi, e bija e Musa Maçit dhe nxënëse e dikurshme 
e Hafiz Ibrahim Dalliut (1908), si dhe vajzat e Haxhi Meh-
metit dhe të Myhtesim Këlliçit.  

Përhapjen dhe zhvillimin e dukshëm të tij, arsimi e 
mori sidomos pas Kongresit të Lushnjes dhe tamam kur pat 
edhe institucione të tjera të organizuara mirë. Me këtë rast 
mund të kujtohen këtu mësuesit e nderuar tiranas si 
Ramazan Jarani, Zyber Preza, Xhafer Zelka e mjaft të tjerë. 

Pavarësisht nga këto ngjarje e që mund të sillen edhe  
më tej, për problemin e shkollave ka ende për të thënë, ma-
dje me interes kombëtar. Si probleme që nuk mund të ana-
shkalohen; ata duhen kujtuar e duhet përmendur gjithnjë. 

 
                             

 

Që, në Korçë, shkolla shqipe u hap më 7 mars të vitit  
1887, ky është një fakt dhe nuk ka asgjë për të diskutuar.  

Por, falë dëshirës për arsim, kjo shkollë a është e 
para e këtij lloji ?. At Donat Kurti, mjaft më herët se dek-
larimi zyrtar i kësaj ngjarje me rëndësi kombëtare, në re-
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vistën “Hylli i Dritës”, më 1935, flet për të parat shkolla 
shqipe të hapura në Pllanë e në Blinisht të Shkodrës në 
vitin 1638. Më tej, studiuesi amerikan Edwin Jacques, në një 
botim të tij, këtë datë e ul më tej, e deri në vitin 1632. 

Veç shkrimit dhe leximit thonë ata, në këto shkolla, 
ku përdoreshin librat e Bardhit, Bogdanit dhe Budit, mëso- 
hej po ashtu edhe gramatika e shqipes. 

 Këto probleme, me vlera mjaft të rëndësishme, le t’i 
zgjidhin e duhet t’i zgjidhin vetë historianët. Gjithësesi, ne 
nuk e ndjejmë veten jashtë këtij problemi. 

Por, cili duhet të jetë kriteri nga duhen vrojtuar ata ?.  
Besojmë se, të gjithë jemi të një mendje; ai duhet të 

jetë i bazuar vetëm në argumentin real, shkencor dhe 
objektiv, e jo në atë politik e propagandistk. E, për këtë, 
“historia që duhet të ndriçojë gjithshka e pa ndërprerë, të mos 
japë shkaqe për hamendësime subjektive e të pa vend të këtij lloji”.  

Në dobi të këtij argumenti mund të përmendet edhe 
një fakt tjetër që, të gjithjë e njohin e po ashtu e pranojnë se 
“dokumenti i parë i gjuhës shqipe daton vitin 1555”.  

Dikush mund të thotë që, ka edhe më të hershëm se 
ai; e ne themi, shumë më mirë po të jetë kështu. Përderisa 
në ato kohë u shkruajt shqip, natyrisht që, duhet të jetë më-
suar edhe shqip?. Por, si ka qenë shkolla e atëhershme ?.  

Sigurisht jo me infratrukturën e sotme, por gjithnjë 
me përcaktimin “vendi apo institucioni arsimor ku mësohet dhe  
edukohet në mënyrë të organizuar”. 

E kështu pra, duke mos folë për numrin e nxënësve, 
të asaj shkolle, i cili as përmendet në përcaktimin e më-
sipërm, ne mendojmë se kërkesa e mësipërme është plotë-
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suar. Kështu, historinë tonë të arsimit duhet t’a njohim e t’a 
vlerësojmë objektivisht, njëherësh me “tendenciozitet”, e siç 
është në realitet. Çdo shqiptar do të krenohej, në se këto da- 
ta do të ishin gjithnjë e më të hershme. 

Duke e parë në këtë këndvështrim, a nuk është i rën- 
dësishëm edhe fakti i mëposhtëm ?. Gjatë vizitës së tij në 
Shqipëri, më 21 shtator të vitit 2015, Papa Françesku e 
njohu Presidentin Bujar Nishani me librin e parë shqip, 
“Mesharin” e Gjon Buzukut, kopja e të cilit prej Dhjetorit të 
atij viti është e arshivuar në Bibiliotekën Kombëtare.  

Refik Toptani, kryetar i xhemijetit të atëhershëm 
(organ arsimor para shpalljes së pavarësisë), më vonë edhe 
pjesëtar në Kongresin e Manastirit, të mbajtur 110 vjet më 
parë, i pat kërkuar shkollave fillore të Tiranës: tri djemsh, 
pesë vajzash, një ruzhdije (shkollë qytetëse) dhe dy orto-
doksësh, të mësonin edhe gjuhën shqipe, çka, deri me 
detyrim, u kundërshtua rreptësisht nga autoritetet turke. 

Megjithatë, ka përsëri për të thënë përveç se deri 
këtu. Nga kërkimet në arshivat austriake, kanë dalë doku-
menta se, shkolla e parë shqipe në Tiranë është hapur në 
vitin 1886, pra edhe më herët se datat e mësipërme. 

  

 
                             

 

Arsimimi i tiranasve, megjithëse me shumë mundi-
me, vazhdoi pandërprerë. E kemi thënë edhe në botimet 
tona të mëparshme se, deri para shpalljes së Pavarësisë në 
vitin 1912, shkollën e lartë, sigurisht jashtë vendit, nga 
Tirana, e kishin kryer mbi 30 vetë. Po kështu, deri në vitin 
1944 e kryesisht në vendet europiane kishin shkuar për stu- 
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dime të larta thuajse 200 të tjerë.  
Në vazhdimsi të formimit arsimor, meritë e padisku- 

tueshme edhe e prindërve tiranas, jo rastësisht u shfaqën 
edhe shenjat e para të prodhimeve letrare, e sidomos të 
atyre poetike, si reflektime të nivelit shoqëror. Edhe ky fakt 
provon sigurisht një zhvillim të shpejtë të qytetit tonë dhe 
pra jo vetëm në planin ekonomik. 

Realiteti i kësaj tradite, të shkruar apo gojore, gjithse- 
si mjaft të çmuar, provon edhe një herë e më së miri se, 
“Tirana mesjetare u ngrit mbi një taban më të hershëm e më të 
konsoliduar të kulturës qytetare”. 

Figurat më të njohura e më të çmuara letrare të 
qytetit të Tianës ishin Haxhi Et’hem Beu dhe më pas edhe 
emra të tjerë si Hafiz Ibrahim Dalliu, i shpallur me vlerë-
simin më të lartë, atë “Nderi i Kombit”. Por, gjithsesi duhet 
thënë se, nisën të shfaqen edhe të tjerë emra e më të rinj. Të 
gjitha këto provojnë për një pasuri të madhe kulturore e 
shpirtërore të Tiranasve autoktonë. 

Për kombësinë shqiptare, çeshtjet e arsimit në gjuhën 
e vet patën krijuar probleme, që madje vazhduan deri nga 
fundi i pranisë së turqve në Shqipëri. Ata nuk lejuan hapjen 
e shkollave shqipe, çka i zevendësuan me ato turke. Dhe kjo 
ndodhte tamam në atë kohë kur, këto objekte, për kombë-
sitë greke e latine, ata ishin të lejuara.  

E, këtij fakti iu përgjigjën veçanërisht patriotët, nga 
të cilët u shquan sidomos Refik Toptani në Tiranë, 
Konstandin Kristoforidhi në Elbasan e sa të tjerë në qytete 
të ndryshme të vendit tonë. Veç të tjerash, ato njerëz kishin 
njohuri të gjëra të tradicioneve poetike të lindjes e të perën- 



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 117 -

dimit, apo siç quhet tani edhe të “integrimit kulturor”. 
 

                             
Po përmendim edhe një herë tiranasin e mirënjohur 

Nikolla Hobdari. Për çka do të themi më poshtë, është fakti 
se, ai u aktivizua edhe në një hapësirë krejt tjetër, por mjaft 
të rëndësishme; në atë të kulturës. Bashkë me Xhuf 
Koljakën dhe Ferit Vokopolën, ishin ata që, më 1925, me-
gjithëse pa mbështetjen e pushtetarëve të kohës, ngritën në 
Tiranë shoqërinë e parë kinematografike shqiptare. Çfaqja e 
parë e filmit u improvizua në tarracën e një lokali.  

Më tej, në vitin 1930, kur të gjitha aksionet e atij bis-
nesi iu shitën Jusuf Beshirit dhe vëllait të tij Hysenit, pjesë-
tarë të një familje tjetër, mjaft të mirënjohur e po tiranase, 
kjo e fundit ndërtoi me parametra krejt bashkëkohorë 
kinemanë “Rex”, më tej me emrin “Nacional” dhe që pas 
luftës u emërtua “17 Nëntori”. Më tutje, në Vlorë, Durrës, 
Shkodër, Kavajë, Gjirokastër etj., u çelën edhe degët e saj.  

 
IV-4. Faktorët ekonomikë  

 

Në Tiranë, aktivitetet ekonomike, të bazuara krye-
sisht te zejtaria dhe tregtia, nisën që në fillimet e qytetit. 
Kështu mund të thuhet edhe për bujqësinë, degë e rëndë-
sishme e ekonomisë, ku regjistrimi i parë i tokave ishte bërë 
herët, më 1431-1433, pra, gjatë fillimit të pushtimit otoman. 

Megjithëse më e re se Shkodra, Elbasani, Berati, 
Durrësi , Tirana paraindustriale ishte po ashtu qytet i 
zhvilluar. Por, në anën tjetër, vetë ekonomia nuk mund të 
kuptohej pa organizimin dhe pa stabilitetin e saj.  
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Si në qytetet e tjerë të Shqipërisë, edhe në Tiranë, 
bashkimi i zejtarëve në esnafe (organizata të veçanta e të 
profiluara sipas profesioneve përkatës), si p.sh.: lëkurëpu-
nues, terzinj, kallajxhinj etj., u bë i domosdoshëm. E, për 
këtë, ata derdhnin edhe një kuotë periodike.  

Me ligje të njohura, esnafet i siguronin zejtarëve 
lirinë e veprimit, të administrimit e të mbrojtjes. Ndër de-
tyrat më parësore ishte edhe përcaktimi se, kur shegerti do 
të bëhej kallfë, e më tej edhe mjeshtër. Ndërkohë, esnafet 
merreshin po ashtu edhe me problemet e ndryshme të 
qytetarisë, me edukimin e më të rinjve, me bindjen e res-
pektin për më të mëdhejtë, sikundër edhe me luftën kundër 
imoralitetit dhe alkolit. 

Në fund të shekullit XVIII, kur esnafët arritën në 17, 
nga të cilët 12  myslimane dhe 5 ortodokse, ky sistem u bë 
krejt mbizotërues në jetën ekonomike dhe shoqërore. 

Aktivitetin e vet tregtar, Tirana e kishte të bazuar jo 
thjesht në qarkullimin e brendëshëm, por edhe në atë të 
eksport-importit. Nënproduktet bujqësore si vaji, duhani e 
të tjera si këto, të përpunuara prej zejtarëve tiranas, treg-
toheshin në sasi jo pak të konsiderueshme, madje deri në 
tregjet rajonale të Europës, çka, më së miri, dëshmohet 
edhe në rregjistrat përkatës tregtarë.  

Për Tiranën, vëllimi i qarkullimit të këtyre mallrave 
ishte i përafërt me ato të qendrave të tjera e të mëdha 
shqiptare. Ndër të tjera, në vitin 1769, treva e Tiranës eks-
portoi në Venedik sasi të konsiderueshme të prodhimeve të 
ndryshme si 2.600 fuçi me vaj ulliri e 14.000 dengje me 
duhan. Dhe, të gjitha këto aktivitete ndodhnin tamam, kur 
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edhe zhvillimi teknik në Europën e qytetëruar po bëhesh 
përherë e më i dukshëm.  

Komente dhe shifra ka plot, por sa për kuriozitet, 
për të njëjtën periudhë kohore, po kujtojmë  këtu vitin 1776, 
pra të më shumë se 200 vjetëve më parë, atë të ndërtimit 
nga James Watt-i të makinës së parë të avullit. 

Rol të veçantë në fuqizimin ekonomik të qytetit të 
Tiranës kanë luajtur jo vetëm dyert e mëdha e të pasura të 
qytetit, por madje deri te ato të mesme, po ashtu autoktone 
të qytetit. Këta subjekte ishin ato që më shumë se vetë sun-
dimtaret e kohës udhëhoqën këto procese. 

 
                             

 

Prej tyre u ndërtuan dhe u vunë në shfrytëzim objek-
te të rëndësishme ekonomike e kulturore; ndër të cilat edhe 
fabrika e parë për prodhimin e sapunit, shtypshkronja më 
moderne, ajo me emrin e mirënjohur “Gutenberg” e të tjera 
si këto. Po kështu mund të flitet edhe për objekte të tjera të 
karakterit industrial dhe deri atij kulturor. 

Të gjithë këto realitete dëshmojnë qartë faktin e njo-
hur se, Tironsit, këta “njerëz paqësore e punëdashës”, ishin 
njëherësh edhe sipërmarrës, madje deri në kohë të trazuara.  

Duke forcuar pa ndërprerë traditat feudale, në hapë- 
sirat dhe në vetë çifligjet e tyre, familjet tiranase ngritën 
edhe lagje, ndërtuan rrugë dhe objekte të tjera të reja, që i 
dhanë emrat e vet më të njohur si: Lagja “Sulejman Pashë”, 
“Ismail Efendi”, “Abdulla Bej”, “Ali bej” e më tej “Xhamia 
e Zajmit”, e “Karapicëve”, e “Kokonozit”, e “Dine Hoxhës”,  
e “Bërxollit” e sa të tjera si këta. 
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Mund të përmenden kështu edhe objekte të tjera e të 
ndryshme të lidhura me transportin dhe komunikacionin, 
siç është “Ura e tabakëve” dhe “Ura e terzive” që i përkasin 
shekujve 18-të dhe 19-të e të ndërtuara si domosdoshmëri e 

 

 

lidhjes së Tiranës me krahina të tjera të Shqipërisë, 
dukuri që çfaqej gjithnjë e më shumë. 

E njëjta praktikë ndeshet edhe me sheshet dhe me 
rrugët, e të studiura aq mirë për kohën. 

Nga ata mund të përmenden edhe rrugët e Dibrës, të 
Kavajës, të Durrësit, të Elbasanit e të tjera dhe më tej deri te 
rrugët e tjera me emra personalitetesh dhe figurash të 
përmendura e të njohura tiranase. 

 
                             

 

Me këtë zhvillim të ekonomisë, lindi kështu edhe 
nevoja e ndërtimit të tregjeve të tjera e të reja. Pas Pazarit të 
vjetër, të ndodhur në qendër të qytetit, atij tregu tradicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ura e Tabakëve -   
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e që kishte arritur deri në 727 dyqane të profesioneve dhe 
aktiviteteve nga më të ndryshmet, në vitin 1931 filloi aktivi-
tetin e tij një qendër tjetër, krejt e re dhe thjesht tregtare. 

Ky ishte dhe është “Pazari i ri”, i ndërtuar me struk-
tura të hapura prej betoni dhe i destinuar vetëm për pro-
dukte ushqimore dhe që aktualisht po shkon drejt shekullit. 

Gjithsesi, pas ndërtimit të këtij objekti të hijshëm, kjo 
hapësirë e re nisi të ndahej në dyqane të destinuar për shër-
bime të veçanta. Por, edhe jashtë kësaj praktike, në kohët e 
vona pat përsëri ndryshime jo pak të rëndësishme, madje jo 
të zakonshme. Por, ajo që mendojmë ne dhe çka nuk na 
bind është fakti se, në këto dy vjetët e fundit ka raporte jo të 
pëlqyeshme ndërmjet karakterit të lokaleve. Thuajse, të gji-
thë këto ambiente individualë e të bukura, shërbejnë vetëm 
për Bar-Kafe, pavarësisht se brenda apo jashtë lokalit. 

 
                             

 

Falë përpjekjeve të guximshme të krijuesve të tyre si  
Aleksandër Hobdari, Jusuf Beshiri, Mehmet Këllezi e sa të 
tjerë tiranas, prej fillimit të shekullit të XX, nisën të krijohen 
edhe bërthamat e para të asaj ekonomie, që fatkeqësisht, 
mbi to u hodh baltë që në nisje të tyre. 

 Investime në infrastrukturë ka pasë edhe për objekte 
të hershmë, madje jashtë Tiranës. Ndër të tjerë, prej tyre 
kemi folë për Urën e Beshirit, asaj të familjes tiranase që e 
ndërtoi atë, e cila edhe sot njihet po me të njëjtin emër. 
Mund të flitet më tej edhe për Urën e Brrarit, pranë së cilës 
funksiononin edhe objekte të tjera e që shërbenin kryesisht 
si vendpushim për udhëtarët. 
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Duke kujtuar dhe konsideruar edhe transportin në 
përgjithësi, duhet të përmëndim edhe faktin se, më 14 mars 
të vitit 1925, pra mjaft më herët se sot, pat një ngjarje të 
veçantë e të paarritshme ende edhe deri më sot. Qeveria e 
asaj kohe nënshkroi një marrëveshje me një Shoqëri të huaj 
konçesionare. Përmes linjave të brendshme ajrore e të 
rregullta, nga Tirana për në Shkodër, Korçë, Vlorë e kthim, 
u mundësua edhe funksionimi i këtij lloj transporti.  

 Por, ka edhe studime të tjera e të lavdërueshme e që 
nxjerrin në pah vlerat e aktiviteteve të mirëfillta. Ato duhet 
të prezantohen e të qëmtohen edhe më tej, duke evidentuar 
ndërkohë shoqëritë e para aksionere për ndërtimin e një 
ekonomie të mirëfilltë kapitaliste e të tipit perëndimor.  

Industrializimi i Shqipërisë, i filluar që me ndërma- 
rrjet e para me ekonomi shtetërore, ku Tirana pat pjesë 
mjaft të rëndësishme, u gjallërua sidomos pas viteve 50-të 
të shekullit që kaloi. Në këto rrethana, Tirana nga një qen-
dër administrative, e kryesisht tregtare, u kthye në një qytet 
krejtësisht industrial dhe njëherësh edhe me numrin shumë 
më të madh të fabrikave, të uzinave dhe të kombinateve. 

Sigurisht, ky fakt ndikoi edhe në zgjerimin e vetë 
qytetit, më tej edhe në rritjen e popullsisë së tij, dukuri që 
natyrshëm vlerësohet si zhvillim deri historik. 

Por, a është krejtësisht kështu?. Ka edhe probleme të  
tjera. Industrializimi i qytetit, për rrjedhojë edhe rrëmuja 
urbane e kthyen atë në kryeqytet të ndotur e kaotik. Gjith-
sesi, duhet përmendur edhe fakti tjetër se, aktualisht po pu-
nohet për përmirësimin e këtyre treguesve. 

Megjithate, kjo dukuri nuk përbën dhe nuk mund të  
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përbëjë një debat thjesht lokal, por diçka të përgjithëshme e  
të trashëguar që nga koha kur ne aderonim në kampin so-
cialist. Por, në anën tjetër, ne nuk mund të pranojmë që kra- 
hasimet midis Tiranës së vjetër dhe asaj të re të bëhen 
sërish mbi të njëjtën bazë, d.m.th., me periudhat para viteve  
20-të me atë të viteve 80-të.  

Kështu ndodh edhe për krahasimin ndërmjet epokës 
së paraindustrializmit me atë të industrializimit. Kjo formë 
do të hidhte baltë mbi të gjithë traditën, mundin dhe për-
pjekjet e të parëve tanë, e për më tepër edhe në kushtet e 
vështira kur jetuan dhe punuan ata. 

 E, tamam për të vënë në vend një drejtësi historike 
të ekonomisë, vlerat e mohuara ndër vite, duhet të kthehen 
pa tjetër në vemendje të krejt opinionit. 

 

 
                             

 

Problemet ekonomike janë pra të shumta e të lloj-
llojshme. Ne nuk po marrim përsipër t’i trajtojmë të gjitha 
ato; por, duke ruajtur synimin e librit, mund të flasim diçka 
edhe për pozicionin tonë ndaj pronave. Ky problem i rën-
dësishëm që, çdo ditë vështirësohet gjithnjë e më tepër, 
fatkeqësisht është ende i pazgjidhur.  

Ndaj vlerave të tyre ekonomike dhe pozicionit të 
tyre gjeografik e politik që ka vetë qyteti i Tiranës, pronat  
janë mjaft të çmueshme dhe ndërkohë po aq edhe të rëndë-
sishme për zhvillimin ekonomik në përgjithësi e në veçanti 
edhe të vendit tonë. 

 Dy herë kanë pësuar tronditje shumë të rënda pro-
narët tiranas. E para ka ndodhë në vitet 1945 dhe 1946, pra 
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menjëherë pas vendosjes së diktaturës komuniste. Për t’i 
lënë vend të ardhurve nga krahinat e tjera të Shqipërisë, 
madje në hapësirat më të mira e më të vlefshme, pasuritë e 
vetë pronarëve u shtetëzuan. E kështu, në mjaft raste, i zoti 
i shtëpisë u ngushtua deri dhunshëm edhe në banesën e tij 
private e ku ai jetonte. 

 Kjo dukuri u pasua me një formë tjetër të denigrimit 
të pronarëve, çka ndodhi sidomos me tiranasit e qendrës së 
qytetit. Ata, deri u detyruan të largoheshin nga shtëpijat e 
veta e ku kishin lindur dhe jetuar gjithnjë. Trualli i tyre në 
qendër të qytetit, madje ende i pakompensuar edhe sot, do 
të përdorej për ndërtimin e pallateve të reja të banimit, por 
jo për vetë pronarët. Dhe, duke mos u kthyer më aty dhe në 
atë truall, për pronarët do të “mjaftonte” periferia e qytetit.  

E dyta, që shkaktoi përsëri tronditje, madje jo të 
pakët e më të rëndë, erdhi pas vitit 1990, kur, megjithëse 
pronarët ishin dhe janë mbështetës të demokracisë, tokat e 
mjaft prej tyre u uzurpuan po nga të ardhurit. 

 Në se problemin e pronave do ta paraqitnim në më-
nyrë figurative, modeli më i mirë do të ishte ai i monume-
ntit të Sulejman Pashës.  

Atë nuk e kthyen “në pronën e vet” (në truallin e 
xhamisë së ndërtuar nga ai para 400 vjetësh), sepse e kishte 
okupuar dikush tjetër; ai ishte “Partizani”. Po rikujtojmë, jo 
“Partizani i panjohur” (ky për të cilin po flasim këtu është 
krejt i njohur). Me këtë term, dhe në këtë rast, do të pro-
vohej edhe më qartë se “zaptuesi” aktual i pronave në 
përgjithësi është anonimati. Dhe më tej, për “kompensim”, 
Sulejmanin e vunë aty ku më parë kishte qenë rrugë, çka do  
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të thotë dhe pa çudi se, nesër mund t’a heqin prej andej.  
Ndoshta kështu do të ndodhë edhe me vetë prona-

rët, të cilët, madje, nuk kuptohet pse quhen “ishpronarë”?. 
Pronat e tyre nuk po kthehen ende, por edhe po të kompen-
sohen diku tjetër, mos nesër duhet të largohen prej aty ?. 

Zgjidhja e kësaj padrejtësie, me gjithë indinjatën 
krejt të natyrshme të asaj shtrese të rëndësishme shoqërore, 
natyrisht edhe ekonomike, ka kërkuar dhe vazhdon të kër-
kojë vetëm hartimin dhe zbatimin e ligjeve. Realisht, pjesë-
tarët e kësaj shtrese e të keqtrajtuar prej gati 70 vjetësh, dhe 
të shumtë në numur janë sot më të dëmtuarit, jo vetëm 
ekonomikisht, por edhe shpirtërisht. 

 Për këtë qëndrim të tyre, të mbështetur te fisnikëria 
dhe te mentaliteti demokratik, që i karakterizon në përgji-
thësi pronarët, ata vazhdojnë ende të kenë besimin te kush-
tetuta dhe te ligji, por jo te “rrugët” apo te “format” e tjera 
të padrejta. Mund të themi këtu se, edhe ligjet më të reja 
në raport me kompensimin e pronave gjithnjë e më 
shumë po bëhen jo në favor të pronarëve.  

E, për të gjitha këto, pronarët jo vetëm se nuk duhen 
trajtuar ashtu, por, përkundrazi duhen falenderuar për më-
nyrën qytetare të sjelljes së tyre. Megjithatë, po mbi këtë 
problem të rëndësishëm, të gjithë e dijnë se, jo në pak raste, 
mes mashtrimeve e spekullimeve, janë krijuar edhe mun-
dësi për përfitime të padrejta e krejt të paligjshme. Ka ndo-
dhë madje që, edhe probleme të këtij lloji të jenë shoqëruar 
me ngjarje të rënda e të padëshiruara.  

E, përsëri, të gjithë e dijmë se moszgjidhja e kësaj çë-
shtje madhore e deri për shkaqe koruptive, ka ndikuar për 
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keq jo veçse për pronarët, por edhe për krejt shoqërinë. 
Këtë fakt e provojnë qëndrimet politike të ngjarjeve më të 
fundit dhe sidomos paralajmërimet e pandërprera të orga- 
nizmave ndërkombëtare. Për rrjedhojë, ky realitet shkon 
edhe deri te mungesa e investimeve të huaja në Shqipëri. 

Fakti se, ka mbi 25 vjet që, në këtë problem, nuk shi- 
hen përparime dhe se të zotët e vërtetë, kryesisht autok-
tonët tiranas, janë po ato që vuajnë nga këto probleme e më 
saktë, Tironsit e hershëm, e jo të ardhurit e vonshëm. Dhe 
më tej, duhet pranuar edhe fakti tjetër se, ata nuk po marrin 
ende atë që është e tyre.  

Kjo do të thotë se, ata po e ndjejnë veten të papërkra-
hur nga e gjithë klasa politike; por, njëherëh edhe të rrezi-
kuar deri për rikthimin e plotë të pronës së tyre.  

E pra, me rrethanat e krijuara, pronarët po bëhen 
përherë e më shumë pesimistë, e kjo sepse, siç thamë edhe 
më lart, ligjet dhe vendimet më të fundit të Qeverisë tonë 
janë gjithnjë e më pak shpresëdhënëse. 

Mbi këtë realitet, nuk duhet të spekullojnë më as 
ligjvënësit e zgjedhur me votat edhe të pronarëve tiranas, 
por edhe ata ekzekutivë të çdo lloji e të dalë po prej tyre.  

Të gjithë ata duhet t’a kuptojnë se, ky është më tepër  
se cënim, është mohim e që gjithnjë ka një fund. 

Por, dhe ndërkohë, është edhe në moralin e në de- 
tyrën e të gjithë pronarëve autoktonë tiranas. Krahas kër-
kesës së tyre për zgjidhjen e këtij problemi, ata duhet të 
shprehen edhe se, “duke mos dhënë të drejtën e ligjshme 
mbi pronën, krejt arsyeshëm po humb edhe durimi qytetar, 
për të mos thënë se, ai ka humbur me kohë”. 
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KREU  V 
 

Personalitete të shquara Tiranase 
 
 

V-1. Personalitete dhe figura tiranase  
 

Për sa folëm deri këtu, tashmë është më se e kuptu-
eshme dhe po aq e qartë se, nga Tirana kanë dalë mjaft per-
sonalitete dhe figura të shquara të fushave të ndryshme të 
jetës. E, këtë fakt të rëndësishëm, mendojmë se, duhet t’a 
pranojnë të gjithë, përfshirë edhe ata që, për Tironën dhe 
tiranasit, në raste të caktuara kishin parashtruar dhe madje 
parashtrojnë edhe tani pikëpamje krejt të kundërta.  

Kështu pra, ndryshe nga mendimet e ndokujt për 
mungesë personalitetesh tiranase e madje deri në ekstrem, 
“asnjë personalitet”, në vazhdim të këtij libri dhe sipas 
parimeve përkatëse do të shkruajmë për jo pak nga ata.  

Për një pjesë jo të vogël e mjaft të njohur të këtyre 
figurave është shkruar edhe në botime të ndryshme e të 
mëparme, madje edhe në ato të vetë Shoqatës “Tirana”, e 
veçanërisht në serialin tonë, “Tirana-Personalitete”.  

Duke vazhduar më tej me të njëjtin këndvështrim, që 
në fillim të këtij libri, kemi rikujtuar, megjithëse fare shkurt, 
edhe disa prej tyre. Kështu, ata janë tashmë jo të panjohur 
për ne, por më të veçantë, e të shqyrtuar edhe më parë.  
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Po fillojmë me Bamir Topin, këtë personalitet mjaft 
të njohur dhe i cili në vitin 2007, si i pari dhe i vetmi ndër 
tiranasit autoktonë, bëhet i pesti në listën e Presidentëve të 
Republikës së Shqipërisë. Në karrierën politike të tij, Bamiri 
ka arritë deri në një status të trefishtë. Para detyrës së 
Presidentit, ai pat qenë deputet dhe ministër.  

Kësaj arritje, krejtësisht të merituar e mjaft të lartë, 
atij i kishin paraprirë sidomos rezultatet e shkëlqyera në tre 
mandate rrjesht të zgjedhjeve për deputetë.  

Ky bir i familjes autoktone tiranase Topi, nga më të 
vjetrat e më të njohurat në këtë qytet të Shqipërisë së 
mesme, ka arritë gjithnjë rezultate të shkëlqyera, përfshirë 
këtu edhe periudhën e formimit të tij arsimor e shkencor, 
ku fitoi edhe shkallët më të larta të titujve përkatës. 

Duke shkuar më tej, këtë rradhë, me fushën e gjërë e 
me mjaft vlerë, atë të mjekësisë, po e nisim së pari me 
Shefqet Ndroqin, që me aq përkushtim luftoi sëmundjen e 
tuberkulozit dhe emrin e të cilit sot e mban Spitali univer-
sitar përkatës; për të shkuar më tej me Jorgj Jorgonin, më i 
hershmi e ndër më të vlerësuarit e mjekëve pediatër, emrin 
e të cilit sot e ka një rrugë e Tiranës; Kadri Kërçikun, për 
sëmundjet veneriane e mykotike; Bajram Prezën, neurolog 
tejet i njohur, e sa tjerë si këta. Për dy personalitetet e 
fundit, pavionët përkatës, në QSUT, kanë emrat e tyre.   

Mund të vazhdojmë edhe me të tjerë personalitete 
po ashtu të shquara tiranase. Prej tyre është edhe shken-
cëtari dhe patrioti i shquar Osman Myderrizi, njeriu që u 
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dallua si gramatikan, leksikograf, studiues i teksteve të 
vjetra shqipe dhe historian i mirënjohur. Pas tyre, në 
vazhdim janë edhe figura të tjera e më se të shquara të 
arsimit, të shkencës e më tej deri të artit. Nga ata, e të gjithë 
me plot meritë, duhet të na kujtohet pedagogu i nderuar 
Sinan Tafaj. Emrin e tij, me plot meritë e mban një nga 
shkollat e mesme e ndër më të mëdhatë e qytetit të Tiranës. 

Më tej mund të vazhdohet me të dekoruarit me 
Urdhrin më të lartë, atë “Nderi i kombit”, nga të cilët fillojmë 
me: Shyqyri Rrelin, i sportit të futbollit, dhe “Nderi i 
Universitetit të sporteve”, fotografia e të cilit, prej kohësh 
qëndron në koridorin e këtij institucioni të mirënjohur.  

E, përsëri me të tjerë: së pari, nisim me artistët e 
mëdhej, të shquar e të njohur tiranas, nga të cilët dallohet 
Reshat Arbana, “Nderi i Kombit” dhe Sandër Prosi, “Artist i 
Popullit”; e më tutje përmendet, Ibrahim Dalliu, ajo figurë 
shumëplanëshe, dhe Selim Brahja, i arsimit, e që të dy me 
Urdhrin “Nderi i kombit”. 

Por, ka edhe të tjerë personalitete dhe figura, të her-
shëm e madje të shumtë e të shquar në angazhimet e tyre 
patriotike, kulturore, arsimore e artistike.  

Nuk kemi përsëritë çka është thënë deri tani për këto 
dhe për të tjera figura të shquara tiranase; por, nga vlerat e 
tyre të rëndësishmë, dhe duke qenë të parët në fushat për-
katëse, krejt natyrshëm, ata bëjnë “grup” më vete. 

 

 
                             

 

Po kështu vijnë në konsideratë edhe familjet tiranase, 
të shquara dhe atdhetare, nga të cilat veçohet ajo Toptani, 



 
 
 

Ismail Demneri, Shyqyri Rreli, Arben Tafaj  - 68 -- 130 -
 

mjaft e njohur e që ka punuar e luftuar aq shumë për 
Shqipërinë dhe Tiranën. Toptanasit e patën marrë drejtimin 
e qytetit atëherë kur Ahmet Bargjini, sundimtari i fundit i 
këtij fisi të shquar, që nuk kishte djalë, dhe kur pesë vajzat e 
tij u martuan me pesë vëllezër të ardhur nga Kruja.  

Pjesëtarët e kësaj familje të madhe çifligare e me tituj 
bejlerë, kishin shumë ndikim, jo vetëm në Tiranë, por edhe 
në krejt Shqipërinë e mesme. Nga gjiri i saj e nga fusha të 
ndryshme ka plot figura të shquara patriotike. Edhe se jo 
gjithnjë me pikëpamje të njëjta, Toptanët ndikuan gjithnjë 
pozitivisht në historinë tonë. Vetëm në kohën e Turqisë më 
shumë se 15 prej tyre, kaluan nëpër burgje dhe internime.  

Nga 11 nënshkruesit e ngritjes së flamurit në Tiranë, 
më 26 nëntor të vitit 1912, tre prej tyre ishin toptanas (Fuati,  
Refiku dhe Xhelali). Duke shkuar edhe më tej e më lart, dy 
të tjerë, Murati dhe Abdiu, ishin ndër 40 firmëtarët e doku-
mentit të Pavarësisë në Vlorë, më 28 nëntor të vitit 1912.  

Nga ky fis i madh e mjaft i mirënjohur, është edhe 
një tjetër personalitet, Esat Toptani, lindur më 1863, politi-
kan me emër, madje që kur ishte deputet në Parlamentin 
turk. Personi i tij ka krijuar gjithnjë konutacion negativ; 
megjithëse me periudha të shkurtëra ai do të arrinte deri dy 
herë kryeministër i Shqipërisë.  

Gjithsesi, krahas vlerësimeve të historisë zyrtare, ka 
edhe mendime të tjera, aktuale, të shumëllojshme, jo të 
pakta e deri të vjetëve më të fundit. Ata hedhin idenë se 
argumentet që e bëjnë atë tradhëtar janë të pamjaftueshëm.   

Është pra detyrë e historianëve që, raste të tilla me 
profile të kundërta t’i trajtojnë objektivisht e pa ndikime të 
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çdo lloji. Por, me mënyrën e hartimit e të kompozimit, si 
dhe me vëllimin që ka, ky libër nuk synon paraqitjen e të 
gjithë pikëpamjeve të kësaj familje.  

E, në vazhdim të këtij problemi po themi se, ka ende 
një personalitet tjetër, krejt të veçantë dhe mjaft të njohur të 
po kësaj familje tiranase. Është Sadija, Nana Mbretneshë, e 
ëma e mbretit Zog I. Emrin e saj e ka mbajtë “Instituti 
femnor”, nga kanë dalë edhe emra të tjerë të njohur.  

Sot, në Tiranë, funksionon edhe Qendra mjaft e 
madhe dhe e fuqishme tregtare, ajo “Toptani”.   

 
V-2. Disa “rekorde” Tiranase 

 

Përveç sa kemi shkruar deri këtu, duke pasë dëshi-
rën për t’i dhënë përgjigje gjithkujt që është nevojshme; por 
po ashtu me mjaft respekt edhe lexuesve të tjerë, po eviden-
tojmë në vazhdim disa personalitete të veçanta tiranase.  

Siç do të shihet më tej, të ndarë në dy grupe, ata 
figura të shquara janë jo të pakët. Të dalë nga fusha të ve-
çanta të jetës; në këtë libër, ata janë vlerësuar për tregues të 
veçantë e cilësorë dhe për nga bilanci i veprimtarisë tyre. 

Me këto veçori, për një argument e për një hapësirë 
të caktuar; individët e grupit të parë në mënyrë figurative 
mund të pranohen si “kampionë” në fushat përkatëse. 

 
Bamirësja e parë shqiptare ka qenë tiranase 

 

- Dërvishe Hatixheja - 
 

Bamirësja e njohur Dërvishe Hatixheja renditet e 
para, jo vetëm sa i përgjigjet kronologjisë, por mbi të gjitha, 
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se, si një model i njeriut shpirtmadh, ajo reflekton më së 
miri historinë, shpirtin dhe zemrën tiranase.  

Lindi në vitin 1726 në Tiranë në familjen autoktone e  
të mirënjohur tiranase Skifteri (Skënderi) dhe u martua me 
Adem Halebçiun, po nga Tirana. 

Ajo ishte në moshë fare të re, kur kësaj gruaje 
zemërmadhe e të thjeshtë tiranase që i takon sektit “Kadri” 
të fesë Islame, i jepet grada fetare “Dërvishe”. Ky emërtim 
është për ata që i përkushtohen të tjerëve, madje deri në 
flijim të vetes së tyre. Sipas Pestalocit (1746-1827), humanist 
zviceran dhe i moralit fetar, kjo do të thotë: “çdo gjë për të 
tjerët dhe asgjë për vete“.  

E, në këtë këndvështrim mjaft të dukshëm altruist, 
Dërvishe Hatixheja nuk duhet parë thjesht si njeri i fesë (një 
e vërtetë e padiskutueshme) dhe mbi parimet e të cilës u 
formua vetë ajo; por njëherësh dhe sidomos edhe si një 
grua tejet humane, trimëreshë dhe guximtare deri e shka-
llëve më të larta.  

Ky formim i saj u vu re sidomos në vitet e rinisë së 
vet, kur në Tiranë, qytet që sapo kishte kaluar shekullin, 
pat rënë një epidemi e rëndë e kolerës dhe që po merrte në 
masë jetë njerëzish. 

Nga frika e kësaj sëmundje, as familjarët e vetë të 
prekurve nuk po i shërbenin më edhe vetë atyre, madje 
deri për t’i varrosur ata. Ishte kështu kjo grua e shquar 
tiranase që, bashkë me shoqe të saj (myslimane dhe të 
krishtera), përfshirë edhe vajza të reja që i kishte përgatitur 
vetë ajo, pa asnjë hezitim shkonte shtëpi më shtëpi për t’ju 
përgjigjur nevojave të rastit. Si një “mjeke popullore”, ajo 
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përgatiste ndërkohë, edhe ilaçet e duhura që, për njerëzit 
në nevojë, i jepte falas. 

Këtë detyrë, për të cilën, ajo shpenzoi jo pak, por mbi  
të gjitha vuri jetën e saj në rrezik, Dërvishe Hatixheja e kreu  
me ndërgjegje krejt të plotë e po ashtu vetëm vullnetarisht 
dhe pa interesis. 

Me shembullin e vet, kjo misionare e shquar personi-
fikohet në Shqipëri si gruaja më e duruar dhe më trimë-
reshë jo vetëm e asaj kohe. Duke e çuar deri në fund 
detyrën e saj fisnike, atë për shpëtimin e jetëve njerëzore, 
Dërvishe Hatixheja dha kontribut të rëndësishëm e të 
paharruar për banorët e Tiranës dhe të rrethinave të veta. 
Pranë Teqes, që edhe sot njihet po me emrin e saj, edhe në 
pronat familjare po të saj, ajo hapi deri varreza. 

 

 

Gati treqind vjet më pas, do të shfaqej një grua tjetër 
humanitare, jo tiranase, por, gjithsesi shqiptare. Ajo ishte e 
mirënjohura Gonxhe Bojaxhiu, apo Nënë Tereza, ajo që na 
nderon të gjithëve me emrin e saj, me veprën madhore të 
njohur deri në mbarë botën. 

Rruga “ Dërvish Hatixhe “  
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Sikundër vlerësimet për këtë figurë të shquar, mund 
të flitet edhe për Dërvishe Hatixhenë, E, për të gjitha këto 
merita dhe vlera të saj, kjo grua e madhe dhe pararendëse e 
Nënë Terezës, duhet të zërë vendin që i takon në historinë 
kombëtare, e jo me më shumë se një emër rruge. 

 
Shqiptari që ka ngritur flamurin në Panteon 

ka qenë tiranas 
 

- Said Sermedi Toptani - 

Said Abdurrahman Toptani, i lindur në Tiranë në vi- 
tin 1823 dhe i njohur me emrin Said Sermedi Toptani, ishte 

studenti i parë shqiptar në shkollat perëndimore. Familja e 
shquar e këtij pinjolli zotëroi jo vetëm në ekonomi, por 
edhe me kontributet shoqërore e politike të saj. Dhe kjo, 
gjithçka e pa dyshim falë përgatitjes dhe nivelit kulturor e 
arsimor të pjesëtarëve të vet. 

Saidi, djali i tretë i Abdurrahman Beut e që do të bë-
hej personalitet i shquar, kreu mejtepin në vendlindjen e tij 
që kur ishte në moshën 23 vjeçare. Ai mbaroi më tej edhe 
Medresen e Lartë të Stambollit, që konsiderohej si njëra prej 
më të shquarave të kohës. 

Por, dëshira dhe mundësitë e Saidit ishin për më 
shumë dhe për këtë shkak, ai filloi shkollimin tjetër të lartë.  

Qeveria e atëhershme turke e drejtuar nga kryemi-
nistri liberal Reshit Pasha, pas një konkursi prej mbi 200 
kandidatësh, ndër të tjerë, zgjodhi për studime të mëtej-
shme në Francë edhe Said Sermedi Toptanin, të quajturin 
ndryshe Said Bej Toptani, turkun Ibrahim Shinasin dhe 
shqiptarin tjetër po ashtu të njohur, Hasan Tahsinin. 
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Nuk ka të dhëna të mjaftueshme mbi jetën e këtyre 
studentëve, por nga disa botime të mëvonëshme del se, të 
tre ata, si pjesë e rretheve mjaft të rëndësishme të Parisit, 
dhe të ndikuar nga idetë përparimtare, u bënë ndër prota-
gonistët e ngjarjeve të atëhershme.  

Te Saidi, njeri me kulturë e me virtyte të larta, e te 
kjo figurë shumëplanëshe, gjithshka u pa shumë shpejt. 
Duke vazhduar nga viti 1846 studimet në Fakultetin e 
Filologjisë të Universitetit të Sorbonës në Paris, i karakte-
rizuar njëherësh edhe nga trimëria dhe guximi, i bindur për 
idetë iluministe të Revolucionit francez të vitit 1789, ai mori 
pjesë drejtpërdrejt dhe aktivisht edhe në atë të vitit 1848. 

 

Si aktivist i kësaj lëvizje, në përleshjet mes monar-
kistëve dhe republikanëve francezë, tiranasi Said Toptani u  

 

- Said Sermedi Toptan i - 
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bë ndër udhëheqësit e studentëve të huaj të Universitetit.  
Ndërkohë, Said Toptani njihet edhe si njëri nga dy 

protagonistët e ngritjes mbi Panteon të flamurit tringjyrësh 
francez. Për këtë akt të tij, sa madhor e historik, Saidi është 
i njohur jo vetëm për Francën, por edhe për komunitetin e 
interesuar ndërkombëtar. Nuk dihen arsyet e ndërprerjes 
së studimeve prej andej, por ndoshta, angazhimi i tij politik 
e pamundësoi përfundimin e tyre. Ka të dhëna, por jo të 
sigurta, se, më vonë, në qytetin e Venedikut, Saidi studioi 
për lëndët e Matematikës dhe të Fizikës.  

Pas vitit 1850, Said Toptani gjendet në detyra të larta 
administrative: nënpunës dhe përkthyes në Ambasadën 
turke të Parisit, sekretar në Kryeministrinë e Turqisë, ku 
punoi për shumë vjet; etj..  

Në Stamboll (1865), ai u afrua me “Osmanët e rij”, 
një organizatë përparimtare që drejtohej nga shoku i tij i 
hershëm, turku Ibrahim Shinasin, me të cilin në Francë 
kishte qenë bashkëstudent e njëhersh bashkërevolucionar.   

Saidi dha kontribute të rëndësishme edhe për 
qytetin e vet të Tiranës. Falë insistimit të tij pranë autorite-
teve turke u bë e mundur që, më 1862, sikurse në Shkodër e 
në Manastir, shkolla “Ruzhdije” të çelej edhe në Tiranë. Me 
mentalitetin e tij progresiv, krahas përparimeve në shkencë 
e teknikë, ai siguroi po në atë vit edhe hapjen e PTT-ës së 
Tiranës, të parës të këtij lloji në Shqipëri.  

Me aspiratat e një shkencëtari, tre vjet më vonë, pra 
më 1865, ai informoi në Tiranë mikun e tij Georg von Hahn 
për kërkimet e tij në hulumtimin e fosileve. Ai është i 
njohur edhe si autor i një fjalori persisht-turqisht-arabisht.  
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Sigurisht që, në këtë larmi angazhimesh të këtij 
intelektuali mjaft të shquar e po ashtu të madh, kanë vend  
bindjet dhe meritat patriotike të tij.  

Më 18 dhjetor të vitit 1877, në Stamboll“, u formua 
“Komiteti për mbrojtjen e të drejtave të kombësisë shqip-
tare”, i quajtur edhe “Komiteti i Stambollit”. Krahas 
rilindësave të tjerë, në këtë institucion të rëndësishëm, Saidi 
zgjidhet si një nga hartuesit e programit të tij politik. 

Si patriot e rilindas i shquar, pra edhe “personalitet i 
shquar”, ai është burgosur dhe internuar tri herë: së pari, 
në qytetin Akka të Kaukazit e më së fundmi, në Bey Bazar 
të Azisë së vogël, ku vdiq më 15 qershor 1893.  

Shumë studiues argumentojnë se, Said Toptani, njeri 
i vlerave të shumëanëshme, është edhe një nga udhëheqësit 
e Lidhjes së Prizrenit (1878-1881). 

Vepra e Said Sermedi Toptanit u trashëgua bind-
shëm edhe në familjen e tij të madhe intelektuale dhe po aq 
atdhetare. Pas vdekjes së tij, ai la dy djem, Muratin dhe 
Refikun, që edhe ata, me kontributin jo të zakonshëm të 
tyre, u bënë po ashtu emra të shkëlqyer të historisë, të 
atdhetarisë, të kulturës tiranase dhe deri të asaj shqiptare.  

Pavarësisht nga këto, këtë figurë të shkëlqyer (çka ka 
ndodhë edhe në raste të tjera), historiografia që kaloi nuk e 
ka evidentuar deri në nivelin e merituar. Vetëm një rrugë 
me emrin e tij është fare pak. 
 

Skulptori i parë shqiptar ka qenë tiranas 
 

- Murat Said Toptani - 
 

Murat bej Toptani, atdhetar i shquardhe nënshkrues  
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i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë, poet e skulptor, zo- 
tëronte frëngjishten, turqishten, arabishten, gjermanishten 
dhe italishten. Krijimet e tij janë përmbledhur në vëllimin e  
titulluar, “Vjersha e Murat Toptanit”.  

Në vitin 1898, ky tiranas fisnik punoi në mermer 
bustin e Skënderbeut, Heroit tonë Kombëtar, vepër e shë-
nuar si e para e artit modern shqiptar. 

Murat Toptani lindi më 1867 në Aka Kaukaz, ku i ati 
i tij, Saidi, ishte i internuar. I kthyer në Atdhe, ai kreu edhe 
arsimin fillor e të mesëm; ndërsa studimet e larta i për-
fundoi në Shkollën “Sulltanie” të Stambollit në vitin 1894.  

Murati vdiq më 1918, kur ishte vetëm 51 vjeç. Me 
bashkëshorten e tij Alije, bijën e Naim Frashërit, si familjarë 
të mirë, rritën dhjetë fëmijë, prej të cilëve nga nëntë djemtë 
e tyre, shtatë përfunduan arsimin e lartë. 

 

 

- Murat Toptani - 
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Ky personalitet i shquar, vjershëtor dhe skulptor po aq i 
njohur, ushtroi veprimtari të dendur patriotike e kulturore dhe si 
i tillë, ai mbetet ndër figurat më të shquara të Rilindjes tonë 
kombëtare. Murati ishte njëherësh edhe ndër flamurtarët më të 
spikatur për memorandumet e viteve 1896 dhe 1897 të para-
pavarësisë e që kërkonin grumbullimin në një të vetëm të të 
gjithë vilajeteve shqiptare. Ka qenë anëtar i Klubit “Bashkimi” të 
krijuar në vitin 1908 e ku luajti rol mjaft të rëndësishëm.  

Kulmi i kontributit të tij arriti më 28 nëntor 1912, 
ditën e flamurit, kur bashkë me Abdi Toptanin, si dy dele-
gatë të Tiranës, u bënë ndër 40 firmëtarët e Dokumentit 
historik të Pavarësisë. Si një delegat i Tiranës, ai zgjidhet ndër 
18 anëtarët e Pleqësisë për ndihmë të Qeverisë, organ mjaft i 
rëndësishëm. Murati u zgjodh atje edhe anëtar i Pleqësisë. 

Por, pat edhe diçka tjetër krejt të veçantë për të dhe 
që lidhet po me këtë ditë të shënuar kombëtare e historike. 
Në ceremoninë e organizuar për shpalljen e Pavarësisë së 
Shqipërisë, ai recitoi vargjet e mëposhtme, të shkruara prej 
vetë atij, ndër të cilat: 

……………………. 
O flamur i Shqipnisë 
Ti je nderi dhe gjaku jonë 
Sot u ngrite në Vlonë 
Udhërrëfyesi i trimënisë. 
.............................. 

Konsulli francez në Shkodër, A. Degrand, kur vizi-
toi Tiranën në vitin 1898, shkruante se: “.. shqiptarët ëndë-
rrojnë një Atdhe; kam dëgjuar një prej tyre të këndonte në gjuhën 
shqipe një imitim të Marsejezës e të kompozuar nga vetë ai”. 
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Murat Toptani, kjo figurë e shquar tiranase, ka marë  
pjesë edhe në Kuvendin historik të Lushnjes.  

 
Gruaja e parë dëshmore  

e Luftës Nacionalçlirimtare ishte tiranase 
 

- Mine Peza - 
 

Mine Peza është e para dëshmore e luftës. Kjo grua 
patriote dhe antifashiste e që kishte lindur në vitin 1875 në 
Pezë të Tiranës është dekoruar me titullin më të lartë, atë 
“Heroinë e Popullit”. 
 

 

Ajo vinte nga një familje me ndjenja të larta patrioti-
ke dhe që përkrahte e propagandonte luftën kundër Italisë 
fashiste. Me këto bindje të saj, ajo mori pjesë aktive edhe në 
demonstratën e organizuar më 17-9-1942, vetëm një ditë 
pas konferencës së Pezës. 

 Të mbledhur para burgut të Tiranës, pjesëmarrësit e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Mine Peza - 
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grumbulluar kundërshtuan internimin në Itali të të burgo-
surve. Ajo ndërroi jetë nga plagët e rënda që mori atje. 

 
Shqiptari i parë, për të cilin jashtë shtetit është 

shkruar një doktoratë, ka qenë tiranas 
 

- Hafiz Ibrahim Dalliu - 
 

Prirjet e Hafiz Ibrahim Dalliut (1878-1952) për letër-
sinë dhe për gjuhën përcaktuan aktivitetin e tij edhe si 
shkrimtar e publicist; ndërsa ato për shkencat i shërbyen 
për interpretimin verseteve kuranore.  

Me këtë përgatitje, ai shkoi në Stamboll për studimet 
e larta. I formuar si intelektual shumëplanësh, Hafizi do të 
jepte mesazhe të rëndësishme përfshirë ato të karakterit 
tiranas. Si i tillë, ky njeri, që ja kushtoi jetën vendit të vet e 
që u martirizua për të, mbetet një nga figurat më madhore e 
veçanërisht në përpjekjet e tij të pakufishme për përhapjen 
e gjuhës shqipe. 

Si personalitet i padiskutueshëm, figura të tilla duken 
kontradiktore. Ka njerëz që, atë e paragjykojnë thjesht si 
njeri fetar, ashtu sikurse të tjerë që e konsiderojnë hoxhë 
apo Hafiz liberal. Por, gjithsesi, te ky intelektual model, 
asnjëherë nuk kishte kontradikta ndërmjet bindjeve të tij të 
teologjisë islame me atë të qytetarisë perëndimore.  

Që kur ishte student, Ibrahimi qëndroi në krah të ri-
lindasve tanë më të shquar, të cilët nuk i pushuan kurrë 
përpjekjet për zgjimin e vetëdijes kombëtare, në të drejtën 
për arsimimin në gjuhën shqipe dhe më tej deri për pava-
rësinë kombëtare. 

Edhe kur, në vitin 1901, ai u kthye në Shqipëri, idetë  



 
 
 

Ismail Demneri, Shyqyri Rreli, Arben Tafaj  - 68 -- 142 -

prej atdhetari të flakët, i shprehu në të gjitha sistemet që 
kaloi. Atë e arrestuan gjatë ekspeditës së Turgut Pashës që 
synonte mbylljen e shkollave dhe të klubeve shqipe. E 
torturuan barbarisht dhe e dënuan me dhjetë vjet. Pre-
sionet ndaj autoriteteve turke dhe kryesisht nga i shquari 
Hasan Prishtina, deputet, patriot dhe luftëtar i madh i 
çështjes shqiptare, bënë që ai të lirohet para kohe.  

 

Në vitin 1908, pra në kohë të Turqisë, bashkë me pat-
riotë të tjerë tiranas, ai ishte pjesëtar në themelimin e klubit 
“Bashkimi”, organ që luajti rol të rëndësishëm në lëvizjen 
kombëtare. Me këto pikëpamje, Hafiz Dalliu mbeti pjesëtar 
aktiv edhe në përpjekjet për pavarësi e për stabilizimin dhe 
fuqizimin e vendit. 

Kur në Shqipëri ndodheshin ushtritë austrohungare-
ze dhe italiane, ai u aktivizua edhe në çetën e Sari Salltikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hafiz Ibrahim Dalliu 



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 143 -

të Krujës. Për ndjenjat e tij përparimtare, Tironsi Dalliu u 
shqua po ashtu edhe kur përkrahu revolucionin demokra-
tik të qershorit 1924.  

Personaliteti i Hafizit që, do të merrte pjesë edhe në 
Kongresin e Elbasanit, u rrit ndjeshëm në vitin 1902, si 
mësuesi i parë në shkollën shqipe të vajzave, me një 
kontigjent jo të pakët, por prej 86 vetësh. Nga kjo shkollë 
dolën edhe mësueset më të reja si Servete Maçi, Sabrie 
Mehmeti, Alije Këlliçi etj..  

Në shkollën e Elbasanit, me drejtor Luigj Gurakuqin, 
Hafizi shquhej për përgatitjen profesionale, për kulturën 
dhe për propagandimin e gjuhës shqipe. Hafiz Ibrahim 
Dalliu do të ishte mësues edhe në Medresen e Tiranës.  

Si studiues i përhershëm i shkencave teologjike dhe 
si njohës i mirë i tyre, ai kishte marrë titullin “Hafiz”, ndër-
kohë që, kishte mësuar shumë mirë gjuhët turke, arabe e 
perse. Duke qenë teolog i thelluar dhe autor i disa librave, 
Hafizi shfaqi njëherësh edhe vlerat intelektuale të një njeriu 
të kulturuar e të karakterizuar gjithnjë nga fryma dhe nga 
ndjenja kombëtare.  

Për të, “Shqiptarët, prej çdo feje qofshin, janë të tanë 
vëllazën të nji gjaku, të nji gjuhe dhe të nji vatani”. 

 Për pikëpamjet e tij të vazhdueshme demokratike, 
atë e arrestuan përsëri. Kjo ndodhi në vitin 1945 dhe tamam 
atëherë kur sapo ishte vendosur diktatura komuniste. Pas 
keqtrajtimeve, që, gjithsesi Hafizin nuk e trembën asnjëhe-
rë, atë e liruan vetëm dy vjet më vonë. 

Kur Dalliu ndodhej në burg bashkë me Peshkopin e 
njohur Irine (Ilia) Banushi; për “argëtim”, hetuesi komu-
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nist, çallmën e Hafizit e vendosi në kokën e klerikut të 
krishterë. Në 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 fjalë të tij, hetuesi u bë “i mençur”, veprimin 
e vet të mëparshëm nuk e ktheu në të kundërt. 

Për komunizmin, periudha e fundit politike që kaloi 
ai, në vitin 1949, shkruante poezinë, ku ndër të tjera thuhet:  

............ 
Po kërkove bukën, të japin urinë; 
Po kërkove jetën, të japin batërdinë;  
Po kërkove nderin, të japin poshtërsinë;  
Po kërkove shokun, të japin pabesinë; 
............  

Ibrahim Dalliu shquhet edhe si autor i shkrimeve të 
shumëllojshme letrare, sarkastike e humoristike, që bënë je-
honë jo vetëm atëherë, por që janë aktuale edhe sot. 

Si publicist i talentuar, emri i Hafiz Dalliut u shfaq 
në mjaft periodikë. Pena e tij qe e suksesshme sidomos në 
gazetën “Dajti”, të cilën e ideoi, e krijoi dhe e drejtoi vetë ai. 
Në 120 numrat e saj, që vazhduan për më se tre vjet, bashkë 
me demokratë të tjerë, ai argumentonte domosdoshmërinë 
e bashkimit e të unitetit kombëtar.  

Hafiz Dalliu i shihte këto elementë si mjaft të rëndë-
sishëm jo vetëm ndaj rrezikut të jashtëm, por edhe si kusht 
për zhvillimin dhe përparimin e gjithanshëm të vendit.  

Nga punimet e tij letrare veçohen ndër të tjera prozat  
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e mirënjohura “Kreshniku i Atdheut”, (1924) e në mënyrë të 
veçantë “Patriotizma në Tiranë”, botuar më 1926 e ribotuar 
më 1995. Nga poezia satirike e Hafiz Dalliut, librat e tij 
“Grenxat e kuqe” (1918) dhe “Dokrrat e hinit” (1922) kanë 
mbetur të ngërthyera edhe sot e kësaj dite. Në të parën, ai 
shpalos idetë e tij iluministe, kur në prozën e dytë, që 
gjithnjë mbetet aktuale, ai sjell mesazhin e punës.  

Një vepër tjetër e rëndësishme, por që, nuk u botua 
në kohë për shkak të një koincidence, është poema pamflet 
e titulluar “Nji andërr e jetës time” ose ndryshe “Trisat e 
kabinetit të Xhaferr Ypit”.  

Fishta, me të cilin, siç kemi thënë, ishte mik dhe ko-
munikonte vazhdimisht, duke dhënë kështu një model të 
marëdhënieve ndërmjet feve, 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, e për çka Fishtën e madh e njoftoi vite më vonë. Ky i 
fundit, pasi e lexoi atë, i tha: “unë kam folë pak si nën rrogoz, 
kurse ti në poemën tënde ke dalë me këlliç në dorë, të lumtë; ajo 
meritonte para librit tim”. Poema në fjalë, mjaft e çmuar dhe 
e botuar vetëm në vitin 2000, u ruajt dhe u recitua brez pas 
brezi nga tiranasit.  

“Ndjenja kombëtare e demokratike” është e pranish-
me në të gjithë elementët e veprës dhe jetës së Dalliut, të 
karakterizuar nga kultura dhe nga qytetaria e tij e lartë.  

Në këtë hapësirë, ai transmetoi nevojën e dijes e të 
arsimimit shqip dhe për këtë edhe u rrah deri publikisht 
nga  turqit. Hafizi kundërshtoi politikën turke për mbylljen 
shkollave dhe të klubeve shqipe e njëherësh edhe synimin  
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për çrrënjosjen përfundimtare të gjuhës tonë.  
 

                             
E veçanta e Hafizit, e folmja e Tiranës, problem me 

rëndësi e po aq i çmuar, është një kontribut i veçantë në 
letërsinë me dialekt, ashtu siç ka ndodhë edhe më parë me 
“eposin e veriut”: Fishtën, Nikajn, Mjedën, Migjenin etj., 
madje jashtë Shqipërisë me Bomarshenë në Francë dhe me 
Eduardo de Filipon në Itali.  

Dhe më tej për këtë problem. Dihet dhe nuk duhet të 
harrojmë asnjëherë që, dialekti është përcaktuar si “variant i 
gjuhës së një populli e që përdoret nga një grup njerëzish që 
jetojnë në një truall apo krahinë pak a shumë të kufizuar”. Me 
këto bilance të shkëlqyera, Dalliu ynë bën pjesë pa asnjë 
dyshim në kohortën e legjonarëve të gjuhës shqipe.  

Vdekja e këtij njeriu, që u burgos dhe u la në harre-
së për shkak të ideve të tij të papajtueshme me regjimin 
komunist, preku thellë zemrat e njerëzve për këtë figurë 
madhore e të nderuar të komunitetit tonë. Gjithsesi, forca e 
mendjes së Dalliut, rifilloi të ndjehet më tej.  

Që para viteve 90-të, në gazetën lokale “Dajti”, perso-
naliteti i njohur dhe po ashtu i shquar tiranas, Sinan Tafaj 
ka shkruar për vlerat dhe meritat e Hafiz Dalliut edhe në 
kohë të papërshtatëshme. Figura e shumëanëshme e atij 
njeriu të ditur, anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipë-
risë që në vitet e para të pasçlirimit, është tashmë pjesë e 
kulturës shqiptare me tiparet një rilindësi.  

Për të gjitha këto, nga institucionet shtetërore të ko-
hës së demokracisë, Dalliu ynë ka marrë vlerësimet që ma- 
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dje i takonin kohë më parë. Në nderim të tij, sheshi para 
Medresesë, ku është vendosur edhe monumenti i vet, mban 
po këtë emër. E ngritur nga një grup intelektualësh tiranas, 
sot funksionon Shoqata kulturore “Hafiz Ibrahin Dalliu”.  

Për veprimtarinë e këtij simboli të personaliteteve të 
shquara tironase dhe shqiptare janë bërë mjaft studime, 
madje deri në një nivel shumë të lartë, atë të shkrimit të një 
doktorate. Më 9 nëntor të vitit 1997, në Fakultetin e 
Teologjisë të Universitetit të Ankarasë në Turqi, para një 
Komisioni të përbërë nga profesorët Sulejman Atesh 
(kryetar), Mehmet Said Hatbuklu dhe Sali Hakdemir 
(anëtarë), Ismail Bardhi mbrojti temën “Hafiz Ibrahim Dalliu 
dhe ekzegjenca e tij kuranore” (komenti kuranor). 

Gjysëm shekulli pas vdekjes së tij, gazeta “Telegraf”, 
në datën 13 prill 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 vjetëve, ndërkohë që 
meritat bëhen gjithnjë e më të pashlyeshme. 

Vlerësimin më të lartë, atë “Nderi i Kombit”, ai e ka 
marë dy vjet më parë, më 2016, nga Presidenti i Republikës 
së Shqipërisë, z. Bujar Nishani. 

 
Shqiptari i parë që ka shkruar doktoratë  

ka qenë tiranas 
 

- Ihsan Abdi Toptani - 
 

Ihsani (1908-2001) lindi në Tiranë. Bashkë me motrat 
e tij, ai bën pjesë në grupin e fëmijëve toptanas, që u dër-
guan për t’u arsimuar në Austri. Pas mbarimit të Gjimnazit 
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klasik të Grazit, në vitin 1928, ai regjistrohet në Fakultetin e 
shkencave politike të po këtij qyteti, në të cilin diplomohet 
me rezultate shumë të mira.  

Duke qëndruar e punuar për disa kohë në Austri, po  
atje, në vitin 1940, kreu edhe doktoratën me temë “Mendime 
(opinione) kontradiktore ekonomiko-ushtarake, lidhur me drej-
timin e politikës gjermane të tregëtisë së jashtme para luftës së 
dytë botërore”. Kështu, i specializuar në shkencat shoqërore 
e politike, gjatë gjithë jetës së tij, ai ndoqi zhvillimet në këto 
fusha. Përveç se në përgjithësi, ai ishte i interesuar edhe për 
krejt gadishullin e Ballkanit.  

I dhënë pas ngjarjeve të atëhershme, ato të luftës së 
dytë botërore, në vitin 1942, Ihsani kthehet në Atdhe dhe 
merr pjesë aktivisht në veprimtaritë e Partisë së Legalitetit. 
Si njeri mendimtar dhe si burrë i jashtëzakonshëm e që 
njëherësh fliste disa gjuhë, ai vuri në lëvizje një mekanizëm 
të vështirë e jo të pamundur, atë të pajtimit të forcave të 
ndryshme politike shqiptare. 

Ihsani shquhet kështu në përpjekjet e tij për t’i bash-
kuar njerëzit e për këtë, edhe sot, njihet roli që luajti ai në 
organizimin e mbledhjes së Mukjes në gusht 1943, fillimet e  
së cilës ishin po në shtëpinë e vet, në Tapizë të Tiranës. 

Situatat politike e detyruan të emigronte jashtë ven-
dit. Prej tetorit 1944 e deri në vitin 1947, ai qëndroi në Itali, 
ku punoi në revistën “News Week”. Më tutje dhe për 
gjithnjë deri në pension, në vitin 1968, ai ishte pjesë e sek-
sionit shqip të BBC-së. Edhe pse jo dakord me regjimin e 
kohës, Ihsan Toptani ndiqte gjithçka ndodhte në Shqipëri.  

Ai u lumturua së tepërmi kur pas 50 vjetësh, e pra në  
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vitin 1994, u kthye në Atdheun e tij dhe po atëherë kur 
Presidenti i Republikës e dekoroi atë dhe të tjerë patriotë 
me titullin “Pishtar i demokracisë”.  

Ihsani, që vdiq në Londër, njihet sot si një njeri pa 
paragjykime, me një shqiptari të kulluar dhe që kurrë nuk e 
preku ndonjë ndjenjë sadopak shoviniste. Ai ishte mishë-
rimi i shqiptarit të shquar, derëhapët e të sjellshëm, i men-
djes së lirë e të çliruar nga prangat e ideologjive, njëherësh 
edhe i njeriut bujar e shpirtmadh.     
 

I burgosuri politik me afatin më të gjatë kohor  
ka qenë tiranas 

 

- Osman Abdulla Kazazi - 
 

Falë rezultateve të arritura në arsimin fillor e të me-
sëm të kryer në Tiranë; në shtator të vitit 1939, Osman 
Kazazi (1917-1999), nisi arsimin e tij të lartë për Farmaci në 
Universitetin e mirënjohur “La Sapienza” të Romës”.  

I formuar me ndjenjat nacionaliste, dhe si kundërsh-
tar i vendosur i pushtimit fashist, ai i ndërpreu ato pas tre 
vjetësh. Kështu, i kthyer në Atdhe në vitin 1942, Osmani 
ndahet përfundimisht nga shkollimi i lartë. Ky qytetar dhe 
patriot i njohur, pjesë e Ballit Kombëtar, më tej iu përkush-
tua totalisht rezistencës kundër pushtuesve fashistë.  

Pas luftës, me ardhjen në pushtet të Partisë Komuni- 
ste, për të filloi kalvari i gjatë e i paparashikuar i vuajtjeve. 
Ai u burgos dhe u internua për vite të pafund; megjithatë, 
me një stoicizëm të pashoq, i qëndroi besnik bindjeve të tij.  

Po në këtë shkallë, ai përballoi vuajtjet e pashoqe 
fizike e morale të shkaktuara nga akuza politike. 
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Si askush tjetër, jo vetëm në Shqipëri, por me siguri 
edhe shumë më gjerë e ndoshta deri në të gjithë botën, ai 
bëri së pari 15 vjet burg dhe 5 vjet internim (1944-1964). E 
vetëm pas dy vjet lirie (1964-1966), Osmanin e pritën edhe 
20 vjet të tjera burgosje (1966-1986).  

Gjithsesi, ai mbeti përherë kurajoz dhe njeri mjaft i 
fortë. Krahas frymës të theksuar qytetare, humanizmit, 
kulturës, ndershmërisë dhe devotshmërisë që e karakte-
rizonte gjithnjë, ai ishte njeriu që fare dukshëm mishëronte 
rezistencën karshi të keqes.  

Me këto tregues, pas vitit 1990, kur u përmbys sis-
temi komunist, atë e zgjodhën si të parin kryetar të Shoqa-
tës së të përndjekurve politikë të Shqipërisë. Në këtë 
institucion bënin pjesë njerëz të traumatizuar shpirtërisht e 
fizikisht, të poshtëruar, të lodhur, të uritur, të shkolluar e të 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Osman Kazazi - 
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pashkolluar, por që kërkonin qetësinë e mohuar, shpir-
tërore e materiale. Të shumtët e tyre kishin emërtesa fyese 
dhe denigruese: ballistë, zogistë, reaksionarë e duke shkuar 
edhe më larg, deri revizionistë. 

Falë ndershmërisë dhe nivelit intelektual të tij, këtë 
barrë të rëndë për supet e këtij njeriu të raskapitur nga e ka-
luara e hidhur, ai e përballoi gjithnjë e njëherësh me mjaft 
përkushtim dhe dinjitet. 

Me pjesëmarrjen e shumtë në varrimin e Osman Ka-
zazit u respektuan vlerat e sakrificës; ato morale, atdhetare 
e kulturore. Ky autokton tiranas do të kujtohet gjithnjë si 
njeriu i thjeshtë dhe si idealisti që adhuronte virtutet kom-
bëtare e që i qëndroi besnik atyre.  

Me këto bindje të palëkundura të tij, jetën e vet e 
krejt vuajtje, Osman Kazazi, ky njeri model dhe i paharrue-
shëm, ja fali Atdheut, prej të cilit, për interesat e veta e të 
çdo lloji nuk kërkoi asgjë. 

Për këto kontribute të shquara, ai është vlerësuar si 
rrallë të tjerë me: Medaljen e artë “Pishtar i demokracisë” 
(1992) nga Presidenti i Republikës; Titullin “Qytetar nderi i 
Shkodrës” (1997) nga Këshilli Bashkiak i qytetit; Titullin e 
Lartë “Qytetar nderi i Tiranës” (1998) nga Këshilli Bashkiak i 
qytetit dhe Medaljen e Artë “Joannes Pavlvs P.P. II”. Po 
kështu, ai është vlerësuar edhe nga Republika e Iranit dhe 
nga qyteti i Veronës në Itali. 

Si për disa të tjerë, me plot të meritë, edhe për 
Osman Kazazin, mund dhe duhet të kishte më shumë vle-
rësim. Ngritja e një busti, megjithëse krejt afër shtëpisë së tij 
dhe në qendër të Tiranës, në nderim të kësaj figure të 
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veçantë e simbol të vuajtjeve të tmershme të shkaktuara nga 
diktatura komuniste, është përsëri më e pakta që mund të 
bëhet për të kujtuar këtë njeri të shquar.  

Kjo mangësi është krejt e mundur për t’u korigjuar e 
madje duhet korigjuar. Për të gjitha këto, Osman Kazazi do 
të mbesë gjithnjë model dhe i paharruar. 

 
Themeluesi i Pediatrisë Shqiptare 

ka qenë tiranas 
 

- Jorgj Jorgoni - 
 

Jorgj Jorgoni (1903-1968), pas mësimeve të para në 
Tiranë, në Korfuz e në Athinë, dhe ku në korrik 1922, për-
fundoi shkollimin e mesëm, veç greqishtes së re, mësoi 
mjaft mirë greqishten e vjetër, italishten dhe frëngjishten.  

Në vitin 1923, ai shkoi në Austri, fillimisht në 
Universitetin e Vjenës e më pas në atë të Grazit, ku, me 
rezultate mjaft të mira, u diplomua “mjek”, më 2-2-1929. Po 
në Vjenë, ai përfundoi në vitin 1931) edhe specializimin 
dyvjeçar për fushën e pediatrisë, çka e bën këtë tiranas si të 
parin dhe themeluesin e saj për Shqipërinë.  

I kthyer në Atdhe, emërohet mjek pediatër në Spita- 
lin Civil të Tiranës, duke qenë njëherësh edhe anëtar i 
Këshillit shkencor të këtij institucioni. Si i pari me këtë spe-
cializim, ky fakt përkon edhe me hapjen e pavionit të 
Pediatrisë në Shqipëri. Profesori austriak, Nobel, që kishte 
drejtuar përkohësisht dhe deri atëherë këtë shërbim, pas 
largimit të tij, këtë detyrë ia besoi Jorgj Jorgonit. 

Doktor Jorgoni, gjithnjë në ritmin e kohës dhe me 
dëshirën për të vënë mjekësinë shqiptare në baza të vërteta,  
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ka kontribute për një numër shkrimesh jo vetëm mjekësore, 
por edhe shoqërore e të botuara në revistat e kohës, si 
“Përpjekja Shqiptare”, “Ilyria”, “Hylli i dritës” etj.. Për shër-
bimin pediatrik, ku kishte futur metoda bashkëkohore të 
mjekimit, ai la mjaft kumtesa dhe mbi 15 botime shkencore. 

 

 

Si njeri i plotësuar nga të gjtha drejtimet, Doktor 
Jorgoni iu bashkua luftës për çlirim. Në kohën e okupimit u 
arrestua dy herë: më dhjetor 1943, kur u lirua për mungesë 
provash, dhe së dyti, kur në mars 1944, u arratis nga burgu 
bashkë me 14 të tjerë. Në rradhët e ushtrisë nacional-
çlirimtare, ai qëndroi deri në mbarim të luftës.  

Mori pjesë në Kongresin e Rinisë në Helmës dhe në 
Kongresin e Përmetit (ku zgjidhet anëtar i Këshillit të 
përgjithshëm) e më tej edhe në Mbledhjen e Beratit. 

Siç është në mentalitetin e tiranasve, që mbrojtjen e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Jorgj Jorgoni - 
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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 edhe të dekanit të Fakultetit të mjekësisë.  

Ky organizator i shkëlqyer, deri në vitin 1950, ishte 
shef i pavionit të pediatrisë në Spitalin Civil të Tiranës e më 
tej, më 1957, në krye të Shtëpisë së foshnjes në Tiranë. Si 
njeri i edukuar, human e bamirës, është i njohur rasti kur, 
nuk lejoi zbatimin e një urdhri verbal të titullarit të atëher-
shëm të dikasterit për të eksperimentuar në shtëpinë e 
fëmijës një vaksinë të re të prodhuar në vend.  

Jorgj Jorgoni, ky mjek i aftë dhe qytetar mjaft i 
njohur tiranas, i përfshirë edhe në Fjalorin Encilkpedik 
Shqiptar, është nderuar me “Urdhërin e Flamurit” dhe me 
“Urdhërin e punës” të klasit të tretë e të dytë.  

Këtë personalitet tiranas, Shoqata “Tirana” e ka vle-
rësuar me “Fisnikëria tiranase”. Një rrugë ka emrin e tij. 

 
Pionieri shqiptar i  neurokirurgjisë 

moderne është tiranas 
 

- Mentor Petrela - 
 

Në se, për çdo protagonist të këtij botimi, kemi 
parashtruar disa të dhëna natyrisht krejt të nevojshme, 
Mentor Elias Petrela, i lindur në Tiranë më 1 shtator të vitit 
1950, na i mundësojë ata edhe më shumë se sa mendonim. 

 Pas shkollës së mesme në Gjimnazin “Partizani”, 
studimet e larta, me diplomën "I Dalluar", i përfundoi në 
Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës. Me mba-
rimin me sukses të tyre, po aty, ai u emërua pedagog. 
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Në vitin 1997, në Paris, pasi, me dosje, kaloi konkur-
set e parashtruara, ai fiton titullin “Professeur des Univer-
sites,  Praticien Hospitalier France”. Me këtë vlerësim arrihet 
një preçedencë, e pikërisht fakti se, në historinë e Fakultetit 
të Mjeksisë të Universitetit të Tiranës, Mentor Petrela shë- 
non kështu rastin e parë e të vetëm deri tani që një shqiptar, 
titullin shkencor “Profesor”, t’a ketë fituar në perëndim. 

Një vit më parë se kjo ngjarje, më 1996, ai kishte qenë 
përsëri “i pari”. Duke u nominuar këtë herë nga Qeveria 
Franceze me "Chevalier dans l'Ordre des Palmes Academiques", 
ai nderoi njëherësh edhe Tironën në veçanti. 

 

 

Arritjet e Profesor Mentor Petrelës janë gjithnjë të 
vazhdueshme dhe cilësore. Në vitin 2013, nga 100 antarë 
neurokirurgë më të dalluar nga gjithë bota, ai pranohet me 
votim në “World Academy of Neurological Surgery”. Në 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mentor Petrela - 
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vazhdim, ka edhe vlerësime përsëri të tjera për të. Revista 
ndërkombëtare “Jo Lee Magasine” e rreshtoi Mentorin në 16 
neurokirurgët e vitit 2015. 

Ndërmjet vlerësimeve që i janë bërë Mentorit nga 
bota e jashtme, Presidenti i atëhershëm i Francës, Francois 
Hollande, në vitin 2014 e nominoi atë "Chevalier de la Legion 
d'Honneur". Ky urdhër rezulton si i pari dhe i vetmi i deri-
tanishëm me të cilin është nderuar një mjek shqiptar, por 
njëherësh edhe tironas. Ky urdhër e ka fillimin herët e që 
nga koha e Napolonit I-rë; ndryshe, që atëherë kur është 
krijuar kjo dekoratë, më e larta e shtetit  Francez.  

Për Mentorin ka vlerësim edhe të një natyre tjetër e 
po ashtu krejt të merituar. Më 3 janar të vitit 2016, në faqe 
të parë të "New York Times" bëhet i mundur edhe publikimi 
i operacioneve të kryera prej tij në Tiranë. 

Duke përdorë paradigmat dhe teknologjitë e kohës, 
e kryesisht mikrokirurgjinë, dhe duke përçuar më tej edhe 
shkollën e formimit dhe eksperimentit në neurokirurgjinë 
shqiptare, gjatë karierës së tij kirurgjikale, ai ka kryer 12000 
intervente në tru, në palcën e kurrizit e në nerva.                            

Mentor Petrela është i suksesshëm edhe në anga-
zhime të tjera. Për periudhën 1999-2001, ai u zgjodh dekan i 
Fakultetit të Mjeksisë; ndërsa më tutje, në vitin 2016, si 
mjeku i parë nga Shqipëria, Akademia e Shkencave dhe e 
Arteve të Kosovës e ka pranuar atë Anëtar Korrespondent.  

E, në vazhdim të këtij aktiviteti, tani vonë, më 2017, 
Shoqata Amerikane e Neurokirurgëve AANS, më e rëndë-
sishmja dhe më e vjetra në botë, e pranoi Mentorin anëtar të  
saj, kur pas një viti e cilëson “Fellow International”. 
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Në përmbledhje të këtij vlerësimi, po themi gjith-
ashtu se, profesorët Bajram Preza, Xhelal Kurti e Arian 
Xhumari i çelën Mentorit rrugët e neuroshkencave; kur 
Raymond Houdart, Jean Cophignon, Alain Rey të shkollës 
Lariboisiere në Paris i treguan atij zhvillimet e neuro-
kirurgjise moderne që ka aplikuar ai. 

E, me të gjitha këto mund të themi se, Mentor Petrela 
realizon kështu edhe ëndrën që i ushqeu i ati i tij; ndërsa 
profesorët e sipërpërmendur, të nderuar e të mirënjohur, u 
kujdesën për t’a formuar atë.     

 
Rektori i parë i Universitetit të parë shqiptar  

ka qenë tiranas 
 

- Zija Hamdi Këlliçi - 
 

Duke ecë edhe më tej me “rekordet”, ne pyesim se, a 
dihet nga opinioni, por edhe nga gazetari në fjalë se, cili 
ështe rektori i parë i Universitetit të parë Shqiptar, Univer-
stitetit Shtetëror të Tiranës të hapur më 1957  ?.  

Ai ishte një tiranas 24 karat, po ashtu si edhe të tjerët 
për të cilët u fol deri tani e që më tej do të flitet edhe për të 
tjerë. Ai është i nderuari dhe i ndjeri Zija Këlliçi, pinjoll i një  
familje të njohur, të kulturuar dhe patriotike tiranase.  

Pa dhënë argumente të tjera, Universiteti Politeknik, 
i dalë nga Universiteti Shtetëror i Tiranës, me plot meritë 
mund të thirret edhe “Prof. Dr. Zija Këlliçi”, personalitet i 
shquar, inxhinier, pedagog, shkencëtar dhe akademik. 

Kushërira më e hershme e këtij njeriu bujar e të 
mirënjohur ishte Alije Këlliçi, e bija e Mytesimit, patriotit 
dhe teologut me bindje demokratike e proeuropiane; më-
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suese e shqipes që në moshë fare të re. Mytesimi ishte ai që 
ka ngritur krye kundër dokeve e zakoneve patriarkale e po 
ashtu luftëtar i vendosur për Pavarësinë e Shqipërisë. 
 

 

Zija Këlliçi (1919-1982) ishte lindur në Tiranë në një 
familje të hershme nëpunësi, qytetare e autoktone. Pas 
arsimit fillor, mbylli edhe atë të mesëm në gjimnazin e 
qytetit të vet të Tiranës, prej nga kishin dalë edhe emra të 
tjerë të njohur, madje të pikëpamjeve të ndryshme politike.  

Falë rezultateve të arritura, në vitin 1939, ai filloi stu- 
dimet e larta në Politeknikun e Torinos, por që u detyrua t’i 
ndërpresë ato, me që pas tre vjetësh u kthye në Shqipëri për 
të marrë pjesë në lëvizjen nacionalçlirimtare.  

Pas çlirimit të vendit, i rifilloi ato më 1945, në Moskë 
të Rusisë, për t’i përfunduar po atje në vitin 1948 me rezul-
tate të shkëlqyera dhe me diplomën “Inxhinier për ndërtim 
rrugësh dhe tunelesh”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zija Këlliçi - 
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Në Shqipëri, karriera profesionale e tij i përket krye-
sisht arsimit të lartë. E nisi atë me vetë sistemin e sapo-
krijuar më 1951, kur emërohet pedagog dhe drejtor i Insti-
tutit të Lartë Politeknik. Ky precedent përsëritet edhe pas 
gjashtë vjetësh. Më 1957, me hapjen e Universitetit të parë 
shqiptar, atij Shtetëror të Tiranës, historia shënoi po përsëri 
Zija Këlliçin, rektor të parë të tij.  

Me angazhim të përhershëm të një njeriu punëtor e 
të devotshëm, ai arriti deri në gradën shkencore të 
“Doktorit” dhe titullin shkencor të “Profesorit”. Me ngrit-
jen e Akademisë së Shkencave, po ndër të parët, Zija Këlliçi 
fiton edhe titullin “Akademik”. 

Krahas detyrave administrative e pedagogjike, ai 
njihet si i përkushtuar e mjaft këmbëngulës sidomos në 
punën shkencore. Megjithëse atëherë, institucionet tona 
ishin përgjithësisht pa tradita në angazhimet e këtij 
aktiviteti, veç botimeve të tij në “Buletinin e Shkencave” të 
UShT, Zija Këlliçi ishte i njohur edhe jashtë vendit.  

Ndër të tjera, e për këtë aktivitet të tij, ai përmendet 
edhe nga një gazetë franceze e të rejave shkencore; 
sikundër më tej u ftua edhe në Kongresin e katërt Kanadez  
të Mekanikës së aplikuar.  

Po rektori i parë i Universitetit të dytë në Shqipëri?. 
Përsëri një tiranas, Prof. Dr. Gëzim Karapici.  

 
Krijuesi i Orkestrës së parë të Filarmonisë shqiptare  

ka qenë tiranas 
 

- Islam Petrela - 
 

Islam Petrela, i lindur në Tiranë më 6 Nëntor 1924, si  
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gjimnazist i Tiranës, ai studjoi për violinë me profesor 
Ludovik Naraçin, i cili talentin e tij e pat spikatur mjaft më 
parë. Më tutje, në vitin 1940, Islami u largua nga Shqipëria 
duke studjuar për kanto në Konservatorin e "Santa Cecilias" 
në Romë, ku pas një viti, ai humbi zërin.  

  

 

Në këto kushte të reja, profesori i tij e rekomandojë 
Islamin te Zan Donai, drejtor i konservatorit "Rossini" në 
Pesaro të Italisë. Duke parë talentin e tij kur Islami luante 
"Foline" e Correlit; Ricardo Brengola, violinist i shquar i 
asaj kohe, e pranoi atë menjëherë si nxënës të vet. Por, edhe 
këtu, ai nuk mund të shkonte më tej.  

Për arsye të ndërprerjes së shkollave për shkak të 
Luftës së dytë Botërore, Islami kthehet në Tiranë, ku, në 
vitin 1943, i propozohet edhe vazhdimi i konsevatorit në 
Vienë, që, po për shkak të luftës, ky hap nuk funksionojë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Islam Petrela - 
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Megjithatë, me plot passion dhe për tre vjet rresht, ai 
i vazhdoi studimet për violinë nën drejtimin e Jozefit, një 
rob gjerman dhe profesor i këtij instrumenti. 

Në Tiranë, si koncert maestër për 19 vjet rrjesht, ai i 
rezistoi dallgëve të luftës së klasave, herë në “music hall” të 
restoranteve e herë kthim në orkestrat e operës e të radios.  

Ndërkohë, Islami ishte njohur dhe ishte martuar me 
pianisten e mirënjohur Vasilika Papahristo, e bija e profe-
sorit dhe e përkthyesit të klasikëve grekë dhe e ishdrejtorit 
të Liceut të Korçës. 

Me ardhjen e komunistëve në pushtet, të afërmit e tij 
dhe vetë Islami ndjeu koseguencat e luftës së klasave. Me 
gjithë peripecitë dhe vuajtjet që i shkaktonte lufta e klasave, 
madje deri në përfshirjen e tij në skenarë të ndryshëm siç 
ishte ai i bombës në Ambasadën sovjetike etj., Islami mbi-
jetoi në sajë karakterit te tij të fortë dhe pasionit të tij të 
padiskutueshëm për violinën.  

Islami pranoi më tej detyrën e profesorit të këtij 
instrumenti në shkollën ish “Kongresi i Përmetit”, që sot e 
për koincidencë ka një emër tjetër, atë të tezes së tij, të 
shquarës "Servete Maçi", mësueses së parë të shkollës së 
parë shqipe për vajza. Ndërkohë, Islam Petrela njihet edhe 
si drejtuesi i parë i Orkestrës së parë të Filarmonisë.  

Ai u largua nga jeta më 29 Dhjetor 1990. Falë vlerave 
dhe nivelit artistik, shumë më vonë, në vitin 2007, në Tiranë 
e në nderim të tij, u organizua "Konkursi Ndërkombëtar i 
Violinës" për Çmimin "Islam Petrela"  

Në këtë ngjarje madhore e të veçantë për ne, por të 
merituar në kujtim të tij, morën pjesë artistë nga e gjithë 
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Europa. Çmimi përkëtës u nda nga Leonardo Quadrini, 
dirigjent i përhershëm i konkursit, dhe nga Massimo de 
Biasio, Presidenti i Jurisë aktuale. 

 
Kirurgia e parë femër ka qenë tiranase 

 

- Qemoran Fuat Toptani - 
 

Qemoran Toptani, e njohur me emrin Lona dhe  pje-
së e asaj familje të madhe autoktone, lindi në Tiranë më 
datë 9-12-1912, pra tamam dhjetë ditë pas pavarësisë. 
Arsimin e mesëm, pas atij fillor në Tiranë, e kreu në Vjenë, 
ku banonte me familjen e saj; ndërsa atë të lartë, në Romë.  

E kthyer në Tiranë, menjëherë pas mbarimit të studi-
meve e tamam në vitet e fundit të Luftës, ajo u angazhua në 
ndihmë të njerëzve të tjerë, e sidomos atyre të plagosur. 

Pas çlirimit të vendit, Lona, ashtu, siç thirrej ajo, 
ishte mjeke e përgjithshme në Spitalin Civil të Tiranës, ku u 
shqua për punën dhe për vlerat e saj. Për aftësitë e tre-
guara, ajo ra në sy të emrave të njohur të kirurgjisë së atë-
hershme, profesorit italian Loci dhe kirurgut 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 personelit dhe të pacientëve.  

Me këto angazhime të suksesshme, Qemorani bëhet 
në këtë mënyrë kirurgia e parë femër e Shqipërisë.  

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 theme-
luesen e kirurgjisë për atë qytet e madje më gjërë, për krejt 
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zonën e Dibrës, ku përfshihej edhe Mati e Kukësi. Atje, 
Lona punoi madje në kushte tepër të vështira dhe deri në 
mungesë të aparaturës së nevojshme, nganjëherë edhe në 
mungesë të ndriçimit.  

Gjithnjë e suksesshme në kryerjen e operimeve të 
niveleve të ndryshme, ajo kishte edhe një detyrë tjetër, që 
po ashtu e përballoi me mjaft rezultat. Lona përgatiti edhe 
kirurgët e rinj dibranë që do t’a zëvendësonin atë. 

 

  

Pas dhjetë vjetësh, ajo u kthye në Tiranë, por në Spi-
talin Gjinekologjik. Edhe këtu, jo vetëm si mjeshtre e bistu-
risë, por edhe si një edukatore dhe qytetare e kulturuar, ajo  
punoi shumë gjatë në këtë institucion të rëndësishëm. 

Kjo tiranase e shquar, e përmendur edhe në botimin 
tonë “Tirana Personalitete”, dhe njëra nga gratë më intelek-
tuale të kohës, veçse kirurge, mund të ketë qenë edhe 
mjekja e parë shqiptare femër. E, tamam për këtë fakt, ajo 

 
- Qemoran Toptani - 
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jep ndoshta një tjetër “rekord”, ashtu siç ka dhënë të tjera si 
këto edhe familja e saj Toptani, e më gjërë vetë tiranasit.  

Lona u nda nga jeta më 23-5-1981 kur kishte arritur 
në moshën 69 vjeçare. Edhe për të, në përkujtim e në 
vlerësim të aktivitetit të saj, mund të gjindeshin forma edhe 
më të dukshme e krejt të merituara. 
 

Spikerja e parë femër e Radios shtetërore 
ka qenë tiranase 

 

- Evanthi Grigor Zoraqi (Ciko) - 
 

Ka lindur në Tiranë në vitin 1920 prej një familje të 
nderuar vendase. Arsimin e mesëm e kreu në vitin 1939 në 
shkollën e mirënjohur Pedagogjike, “Instituti Femnor”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evanthia ishte ndër dy nxënëset e kësaj shkolle që u 
zgjodhën për të vazhduar në Itali një arsimim afatshkurtër 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Evanthi Zoraqi - 
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e me një drejtim krejt të veçantë për atëherë. Ky proces i 
kushtohej përgatitjes së drejtuesve për emancipimin masiv 
të femrave. Ajo e mbylli atë me temën: “Fshati shqiptar dhe 
edukimi i grave shtëpiake për zhvillimin e tij”.  

Gjatë karrierës së vet, ajo ishte e suksesshme edhe 
kur u kthye në Shqipëri, ku ushtroi profesionin e mësueses 
në shkollat e atëhershme fillore e tetëvjeçare. Pas detyrës së 
inspektores së arsimit, ajo u shqua edhe më vonë në krye të 
Shtëpisë së fëmijës. 

Në vitin 1942, duke fituar një konkurs të organizuar 
nga Radio Tirana e të drejtuar nga italiani Antonio Galeazi, 
tiransja Evanthi Zoraqi bëhet kështu femra e parë spikere 
në këtë institucion. 

Në mikrofonin shqiptar, ku punoi që prej vitit 1942 
deri më 1946, për t’u kthyer përsëri në arsim, Evanthia 
interpretoi dhe transmetoi mjaft pastër e po aq bukur të 
gjitha programet, detyra të këtij profesioni. Me këto arritje, 
ajo meritoi respektin e drejtuesve e të kolegëve të saj e deri 
të vetë dëgjuesve. 

Në mars të vitit 1945, Evanthia u fejua me dirigjentin  
e orkestrës së po këtij Institucioni të rëndësishëm, me të 
mirënjohurin Mihal Ciko, që kishte mbaruar Konserva-
torin e Milanos. Me të, ajo pat dy fëmijë; njëri prej tyre 
është i mirënjohuri, Artist i Popullit, Zhani Ciko. 

Për këto virtyte të çmuara të saj, ajo anëtare nderi e 
Shoqatës së jetimëve të Shqipërisë dhe e shpallur “Simbol i 
vlerës humane” ka distinktivin “Mësuese e dalluar” dhe mban 
titullin “Mësuese e merituar”. 

 Nga Kuvendi Popullor është dekoruar me Medaljen  
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“Naim Frashëri” dhe me “Urdhërin e Punës” të klasit III e II. 
Shoqata “Tirana” i ka dhënë titullin “Fisnikëria tiranase”. 

 
I pari i “Hero i popullit” për së gjalli është tiranas 

 

- Myslym Keta - 
 

Me dekretin nr. 358, datë 7-7-1947 të Kuvendit Popu- 
llor, Myslym Keta është i pari Hero i popullit i dekoruar 
për së gjalli me këtë titull të lartë.  

Ky djalë i një familje autoktone tiranase, si dhe mjaft  
të tjerë të edukuar me frymën patriotike, mbështetën 
kauzën e lëvizjes nacionalçlirimtare. Duke u bërë pjesëtar 
aktiv në luftën për çlirimin e vendit; ndjenjat e atdhetarisë 
së tij ishin formuar që në moshë mjaft të re. 

Myslymi, që e nisi si luftëtar i njësiteve guerile të qy-
tetit të Tiranës, ka qenë ndër luftëtarët më të shquar e më 
pas edhe të formacioneve më të gjëra partizane, në të cilat 
arriti deri komandant i tyre. Në përbërje të njësitit gueril të 
qytetit, ai u dallua si atentator e njëherësh edhe si drejtues i 
shkathët e mjaft i guximshëm. 

Gjithnjë guximtar, njëherësh fjalëpak, por përherë 
veprimtar e luftarak, Myslymi, apo Lymi, siç thirej zako-
nisht, ka marë pjesë në mjaft aksione të rëndësishme.  

Nga disa prej tyre po kujtojmë vetëm dy, të kryera 
në distancë fare të afërt territoriale dhe kohore me njëri-
tjetrin. Më 27 nëntor 1943, njësiti partizan, në koordinim me 
atë gueril, sulmoi furrën elektrike të bukës që është edhe 
sot, e të ndodhur mbi Pazarin e ri, tamam, aty ku përgatitej 
edhe buka për forcat e Ushtrisë gjermane.  
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Duke detyruar përgjegjësin e furrës të japë çelësat e 
depos së miellit, brenda një ore u ngarkuan katër auto-
mjete, të cilat drejtpërdrejt i transportuan te njësitet e tyre 
në Pezë dhe në zonën e malit të Dajtit. 

 

 

Po kështu, vetëm dy netë më pas dhe madje fare afër 
vendit të aksionit pararendës, partizanë nga batalioni i parë 
i brigadës së III-të dhe nën komandën e Myslym Ketës, 
sulmuan gazermën gjermane të qytetit të Tiranës, tamam  
aty ku sot është Shkolla “e Kuqe” dhe për çka ka edhe një 
pllakë përkujtimore.  

Jehona e këtij aksioni, ku mbetën të vrarë disa gjer- 
manë, ishte mjaft e ndjeshme dhe mori po ashtu mjaft vle-
rësime në opinionin qytetar.     

Po kaq bindshëm, këto veti të tij, ai i shfaqi edhe më 
tej, e tamam në formacionet partizane. Në brigadën III-s, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Myslim Keta - 
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pjesë e të cilit ishte ai, mbajti detyrat e komandantit të 
kompanisë dhe të komandantit të batalionit të parë. Në 
këto angazhime, ai u shqua gjithnjë për trimërinë dhe për 
vendosmërinë e tij. Për të gjitha këto, Myslymi u bë një 
shembull i njohur jo vetëm në Tiranë e në qarkun e saj, por 
edhe mjaft më gjërë. 

Pas çlirimit të vendit, si një ndër kuadrot më të parë 
edhe në detyrën e komandantit të regjimentit, ai punoi me 
të gjitha forcat për modernizimin e mëtejshëm të Ushtrisë 
popullore e në veçanti, në atë të Armës së tankeve. 

Ai ra në krye të detyrës më 25-2-1966 si shkak i një 
aksidenti automobilistik por që, për opinionin tiranas, kjo 
ngjarje e hershme mbetet ende enigëm. 

Emrin e tij e ka mbajtur një njësi e Ushtrisë, një rrugë 
në Tiranë dhe një shkollë tetëvjeçare. 

  
Alpinisti i parë shqiptar në majën më të lartë  

të Andeve është tiranas 
 

- Mateo Begeja – 
 

Po kush është Mateo Begeja ?. Si fëmijë, ai u rrit me 
ndjesitë e rrethit të tij për sportin: futbollistë, volejbollistë,  
atletë etj., të rrethit të tij familjar. Pasionin për alpinizmin, 
babai i tij, Xhimi, ja transmetoi të birit që kur ishte në 
moshën vetëm gjashtëvjeçare. 

Dhe, rezultatet erdhën, madje mjaft shpejt. Më 29 
gusht të vitit 2008, kur ai ishte fare i ri dhe vetëm 15 vjeç, 
Mateo arriti në lartësinë 3.800 metra në majën e Malit të 
Bardhë në Francë.  
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E më tej, në moshat 16 dhe 17 vjeç, ai ngjiti përka-
tësisht majat e Kilimanxharos në Tanzani, 5.959 metra, dhe 
Elbrus në Rusi, me lartësi 4.125 metra.  

Një vit më pas, dhe përsëri së bashku me të atin e tij, 
Xhimin, çka përfaqëson rastin e dytë në botë të një çifti të 
këtij lloji, ai dhe të tjerë shqiptarë u ngjitën në Everest, në 
majën më të lartë të globit dhe 8.848 metra të lartë. Dhe, në 
kuadër të 100 vjetorit të Pavarësisë, ata vendosën në këtë 
majë edhe flamurin Shqiptar. 

 

Gjatë tre javëve të qëndrimit të atjeshëm, për tre ditë 
rrjesht, ata kaluan të quajturën “zonë e vdekjes”. Por, edhe 
kthimi, e në të cilin vetë Mateo shpëtoi nga dehidratimi, 
ishte po aq i vështirë. 

Në kuadrin e nismës botërore “Shtatë maja në shtatë 
kontinente”, nga Shqipëria për në Ande, bashkë me Mateon 
20 vjeçar, u nisën edhe alpinistët Ibrahim Hackaj 65 vjeç 

 
Mateo Begeja 
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dhe Florian Hackaj 30 vjeç, të tre të ndërgjegjshëm për 
vështirësitë dhe për rreziqet që do të hasnin. Dhe kjo sepse, 
Andet kanë klimë ekstremisht të thatë që vështirëson 
frymëmarrjen; kanë shkretëtirë me pluhur, që kërkon ven-
dosjen e maskave dhe kanë deri mot të paparashikueshëm 
e që mund të ndryshoi në çdo çast. 

Më 13 Janar, ekipi arriti në Mendoza. Pas dy orësh 
me makinë, në një rrugë shumë të bukur mes Andeve, ata 
qëndruan në Los Penidendes në 2.500 metra lartësi.  

Prej këtu, të nesërmen, filluan ngjitjen për në bazën 
“Campo de Mulas”, 4.300 metra të lartë. Me këtë rezultat, 
ata arritën kështu dhe me sukses objektivin e parë për një 
klimatizim normal.  

Me gjithë përkeqësimin e dukshëm të motit, shi, 
dëborë dhe erë e furishme dhe me shpejtësi po ashtu të 
madhe, deri 100-130 km/orë, të nesërmen, grupi i alpinistëve 
arriti në kampin e parë, në atë “Camp Canada”, me 5.075 
metra lartësi. Dhe më tej, për të pushuar dhe për t’u 
riaklimatizuar, alpinistët zbritën përsëri në Plaza de Mulas. 
Por, era e fortë dhe bora që shkaktonte orteqe jo të pakta, i 
detyroi alpinistët pjesëmarrës, e të cilët ishin rreth 200 
gjithsej, të ndërpresin ngjitjen.  

Duheshin edhe dy ditë të tjera, pas përmirësimit të 
motit që grupi ku ishin edhe alpinistët shqiptarë, të ngjiste 
majën e parë, atë “Bonete”, me lartësi 5.100 metra. Gjithsesi, 
këtë lartësi jo të pakët e arritën vetëm dy nga alpinistët 
tanë, Mateo Begeja e Florian Hackaj, ndërkohë që, Ibrahimi 
e kishte ndalur këtë ngjitje që disa ditë më parë. Në lartë-
sinë 5.970 metra, Florianit i kishte filluar ngrirja e gishtave 
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të këmbëve e për çka edhe ai u detyrua të kthehej në bazë. 
Dhe kjo ishte një ndarje e vështirë për Mateon që, në këtë 
aktivitet, kishte mbetur i vetmi shqiptar midis 10 
alpinistëve të të gjithë grupit. 

Por, edhe më tej, në mes të vështirësive e me një mot  
të pazakontë, nga të dhjetë alpinistët, vetëm tre prej tyre 
arritën në majën e Aconcaguasit në lartësinë 6.962 metra. 
Mes tyre ishte përsëri edhe çuni i Tironës, Mateo Begeja, e 
kjo ishte një arritje e shkëlqyer për të e për qytetin e tij. 

Ka qenë një moment mbresëlënës e njëherësh dhe 
natyrisht edhe krenarie, kur me datë 26 Janar 2014 në orën 
lokale 14:05 të Argjentinës, u pushtua edhe maja më e lartë 
e Amerikës së Jugut, ajo “Aconcaguas”, e gjendur në varg-
malet e Andeve.  

E, në këtë arritje, djali i Tironës, Matheo Begeja bëhet  
kështu i pari dhe i vetmi shqiptar i deritanishëm që ka 
ngjitur këtë majë. Ishte ky alpinist, ai që përjetoi një mo-
ment të dytë mbresëlënës. Ishte po ai që për herë të parë 
vendosi në këtë majë flamurin Shqiptar. 

Ja si e përjeton vetë Matheo jetën alpinistike që ka 
kaluar dhe që vazhdon t’a ushtrojë ende: “Mali më ka bërë që 
t’i  shoh gjërat realisht, jashtë idealizmave dhe iluzioneve. 
Mali dhe stërvitja për në mal më kanë forcuar fizikisht, mora-
lisht dhe nga ana etikomorale. Dhe më tej, mali më ka bërë që 
të njoh zakonet dhe doket e njerëzve që jetojnë atje, 
burrërinë dhe po ashtu mençurinë e tyre”. 

“E si mund të rri unë larg maleve e të mos ngjitem në 
to “?, thotë Mateo. Unë mund të kisha vazhduar studimet e 
inxhinjerisë së ndërtimit në Gjermani, në Francë, në Angli 
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apo në Amerike, por unë zgjodha  Zvicrën me malet e larta 
të saj. Zgjodha Zvicrën e Vilhem Tellit, zgjodha pra atë 
Zvicër ku opera me të njejtin emër, ajo e Rossinit, buçet dhe 
bashkohet në harmoni të plotë me jehonën e maleve. 

Më presin më tej majat e tjera mbi 4.000 metra, por 
dhe unë mezi pres t’i respektoj ata, me kujdes e stërvitje, 
me modesti e devocion”. 

 
Të rënë në krah të ushtrive mike. 

 

A - Skerdilajd Llagami 
  

Skerdilajd Llagami lindi në Tiranë më 31 tetor të vitit 
1969. Gjatë jetës së tij, megjithëse të shkurtër, ai mori pjesë 
në disa luftëra, ku veprimtaria atdhetare e Skerdilajdit ishte  
mjaft e ngjeshur e krejt të veçantë.  

Së pari, ai përmendet në radhët e UÇK-së, ku qen-
droi deri në çlirimin e plotë të Kosovës. Me detyrën e ko-
mandantit të batalionit, i njohur njëherazi edhe me emër-
timin “Komandant Shpendi”, Skerdilajdi luftoi kundër 
ushtrisë serbe dhe paramilitarëve të Millosheviçit. 

Në përvjetorin e rënies së këtij luftëtari, komandanti 
i zonës operative të Dukagjinit, Ramush Haradinaj, sot 
kryeministër i Kosovës, me shumë vlerësim, ka thënë: “Nga 
mjaft shqiptarë të andejmë, vullnetarë të UÇK-së, Skerdilajdi juaj 
dhe i ynë ishte i guximshmi dhe i shumëpërkushtuari”.  

Në Kosovën Lindore (Lugina e Preshevës), duke qe-
në në radhët e UÇPMB-së, Skerdilajdi shënon luftën e dytë 
të tij kundër serbëve. Ky angazhim, ku, pat edhe shumë të 
rënë, vazhdoi deri në ndërprerjen e luftimeve, akt i realizu- 
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Dritë Osmani, nga Presheva dhe bashkëluftëtare e 
Skerdit, i është drejtuar familjes së tij me këto fjalë: “Aq ma-
dhështore ishte dhe mbetet vepra e djalit tuaj dhe e vëllaut tonë, 
sa që sado të flitet, fjalët do të ishin  të pamjaftueshme e pa peshë 
ndaj kontributit të tij madhor”. Në se thuhet se, “Thesari më i 
madh i një kombi janë  burrat dhe gratë që futen në luftë”, 
komandant “Shpendi” është padyshim pjesë e atij thesari”. 

Lufta e tretë për Skerdilajd Llagamin ishte ajo në rra- 
dhët e UÇK-së kundër ushtrisë sllavomaqedonase. Atje, ai 
luftoi deri më 29 qershor të vitit 2001, kur ra dëshmor në 
qytezën e Bogovinës të Maqedonisë. 

Në fjalën përcjellëse të tij, Ali Ahmeti, komandant i 
përgjithshëm, ka theksuar se: “duke treguar një gatishmëri 
të rrallë historike dhe me udhëzim të qartë nga Kosova, ai  

- Skerdilajd Llagami - 

ar me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. 
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arriti deri në mesin tonë”.  
Gjithnjë me korrektësi, Skerdi vazhdoi të kryejë të 

gjitha detyrat e  ngarkuara atij e po ashtu deri detyrimin që 
kishte ndaj Popullit dhe Atdheut të vet. ”Paç përjetësinë në 
vendin e legjendarëve, te Varrezat e Dëshmorëve të Atdheut !”. 

Por, opinioni ynë vlerëson se ka edhe një luftë të ka-
tërtë për të, e madje para tre të parave. Ajo, nis në Shqipëri 
me kontributin e tij si efektiv në radhët e njësisë së Forcave 
të ndërhyrjes së shpejtë ose të “Briskut”. 

Gjatë viteve 1997–1998, e po në kuadër të këtij for-
macioni, ai u përlesh me bandat e egra kriminale të për-
hapura në të gjithë vendin dhe ku, prania e vdekjes ishte 
reale. Gjatë këtyre përpjekjeve dhe ku ranë dëshmorë disa 
efektivë, jo rrallë herë ishte gjakosur edhe ai. 

E, kështu, Skerdilajdi apo komandant “Shpendi” i 
katër luftave për liri, ka zënë vend në ballë të Kombit” dhe 
tani është në Altarin e tij. Aty prehet pra edhe ai, i 
pavdekshëm si vetë Kombi Shqiptar!”.  

Por, Skerdilajdi mbetet i paharruar edhe falë shumë 
botimeve të shkruara për të, sidomos nga i ati i tij, Bardhyli; 
nga emërtimi i dy rrugëve, një në Tiranë e një në Gjakovë e 
nga një memorial i madh në malin e Sharrit. Tani së fundi, 
ai promovoi librin “BINGPONG-U LLAGAM”, kushtuar 
fisit të nderuar Llagami, po Tironas e mjaft i hershëm. 

 
B - Ervin Dërvishi - 

Jemi mësuar t'i kushtojmë gjithnjë vëmendje lajmeve, 
 e kryesisht atyre pompoze të mbushura edhe me skandale.  

Na janë mpirë mendimet dhe reflektimet nga propa- 
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ganda ditore rutinë. E, megjithatë, vijnë ato momente të 
veçanta kur njerëz të tillë e të shquar si Ervin Dervishi na 
bëjnë të ndihemi krenarë. 

Thonë që çdo lagje në Tironë e ka nga një legjendë e 
çdo legjendë e ka një hero. Në rastin tonë, heroi ishte fjalë-
pak, por gjithnjë i buzëqeshur.  

 

  

Ervini u lind më 1982 dhe u rrit në Tiranën e re, e ta-
mam aty ku nis edhe legjenda e tij. Emigroi në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës në vitin 1999 së bashku me familjen 
e tij, duke ndalur në Forth Worth të Teksasit. 

Pas katër vjetësh të jetës së atjeshme, ai vendosi t'u 
bashkohej forcave të armatosura të ShBA-së. Kështu, në 
vitin 2003, Ervin Dërvishi ishte listuar si ushtar i klasit të 
parë të Regjimentit të 22-të të këmbësorisë së Divizionit të 
4-të nga Fort Hood në Teksas. 

Si mjaft nga divizionet Amerikane, edhe ai i Ervinit,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ervin Dërvishi
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pjesë e operacionit “Iraqi Freedom" (Liria e Irakut), u cak-
tua të shkonte në Irak. Shokët e tij në ushtrinë Amerikane 
tregojnë për thjeshtësinë e djalit shqiptar. Thonë po ashtu 
se, nuk kanë njohur një njeri të tillë, i cili linte deri veten e 
vet pa ngrënë dhe pjesën e tij e ndante me shokët.  

Ervini ishte edhe pjesë e skuadrës që realizoi kapjen 
e Sadam Hyseinit. Ai humbi jetën më 24 Janar të vitit 2003. 
Dhe, kjo ngjau atëherë kur automjeti me të cilin po 
udhëtonte në Baji të Irakut, u godit nga një raketë antitank. 
Ervini dha kështu jetën në përkushtimin e tij ndaj kauzës së 
paqës që nderon atë, familjen e tij Dervishi, Shqipërinë dhe 
deri Tironën, atë që e rriti; po ashtu e njëherësh atdheun e 
tij të ri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

 Ervini ishte një ushtar i Shteteve të Bashkuara e një 
ushtar i Shqipërisë. Ishte ushtar për një Irak më të mirë dhe 
për një botë më të paqme, mbante një flamur amerikan në 
krahun e tij e një flamur shqiptar në zemrën e tij. 

Me këtë akt, Ervin Dervishi nderoi veten, Shqipërinë  

që e lindi dhe SHBA-në ku shërbeu. Ndaj kujtimi dhe vepra 
e tij do të mbeten të paharrueshme jo vetëm për familjen 
dhe për njerëzit që e njohën, por, në mënyrë të veçantë 
edhe për Tironën që aq shumë e donte. 
 

Familja me më shumë të rënë në luftë 
është tiranase 

 

 - Familja Hysa - 
 

Më datën 12-11-1944, në orën 11 paradite, pra vetëm 
pesë ditë para çlirimit të Tiranës, një pëlhurë e kuqe e 
nxjerrë në diell, e që dukej si flamur, shërbeu për objektiv të 
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artilerisë gjermane. Tre predha ranë në shtëpinë e familjes së 
Hysen Hysës, i njohur si dajë Ceni, në fshatin Priskë të rre-
thit të Tiranës e në rrezë të malit të Dajtit. 

U vranë të gjithë ata që ishin atje, gjithsej dhjetë vetë: 
gjashtë fëmijë 1-11 vjeç: Ismeti, lindur më 1942; Aliu, më 
1939; Bedriu, më 1939; Zelija, më 1938; Osmani, më 1934 e 
Nadirja, më 1933, si dhe katër gra, 38-40 vjeç: Bihanja, më 
1903; Nazja, më 1903; Vaja, më 1904 dhe Cija, më 1898. 
           Më vonë, nga kjo familje e shquar tiranase kanë rënë 
në luftë edhe dy djem të tjerë të Hysenit: Pasho Hysa (1916-
1944), një nga nismëtarët e formimit të Çetës së Dajtit, dhe 
Hajdar Hysa (1918-1943), anëtar i po kësaj çete. Pas tyre 
dhe pas çlirimit të vendit në përpjekje me forcat anmiqë-
sore bije edhe Qazim Hysa (1899-1946), vëllai më i madh i 
djemve të Dajë Cenit e të shpallur “Dëshmorë të Atdheut”. 

Me këtë numër të rënësh nga një familje e vetme, ky 
rast merr përmasa edhe tej kufijve të Atdheut e për këtë, ai 
duhet bërë pra gjithnjë e më i njohur. 

 Megjithatë, ka edhe një të dytë, e përsëri shqiptar, 
por të Kosovës, madje me numër më të madh. Ata janë 20 
vetë anëtarë të familjes së Adem Jasharit, kryekomandantit 
të atëhershëm të UÇK-ës.   
 

Klubi i parë i futbollit në Shqipëri  
e që ka kaluar njëzet tituj kampion  

 

- KF “Tirana” - 
 

Krijimi i FShF më 1930 mundësoi organizimin e të 
parit kampionat kombëtar, me të cilin nisi rruga e bukur e 
futbollit bardheblu. Nga shtatë kampionate të paraluftës, 
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prej KS “Tirana” u fituan gjashtë nga ata (1930, 1931, 1932, 
1934, 1936 dhe 1937), kur ai i vitit 1935 nuk u zhvillua fare. 

Dhe këtë histori të bukur e madje tejet të bukur e 
kanë bërë dhe e kanë shkruar mjaft futbollistë të Tiranës që 
nisin nga emra të mëdhej si: S. Stërmasi, vëllezërit Gurashi, 
A. Karapici, R. Lushta, Sh. Ndroqi, L. Jakova, J. Dashi, N. 
Kryeziu, E. Hajnali e të tjerë. 

 Vlerat e kësaj skuadre të madhe, që aktivitetet e veta 
i zhvillonte në fushën e mirënjohur, asaj të Shallvares, e që 
sot nuk është më (blloku i pallateve mban të njëjtin emër), 
qëndronin sidomos në moralin e lartë, në gjakftohtësinë, në 
konceptin taktik e teknik të lojës, si edhe në shpejtësinë e 
rezistencën. 

Prej vitit 1930, KF “Tirana”, më shumë se askush tje-
tër, numuron 24 tituj, përveç një tjetri të mohuar padrej-
tësisht nga incidenti famëkeq dhe i improvizuar në nde-
shjen me Partizanin, më 24 qershor 1967.  

Por, ndryshe ndodhi me periudhën e pasluftës, ku 
trofetë u vonuan. Për gati 20 vjet rresht, ato u bënë pronë e 
klubeve ushtarake krejtësisht të privilegjuara: “Partizani” e 
“Dinamo”. Por, gjithsesi, emra të shquar të ekipit tiranas si 
B. Stërmasi, H. Petrela, T. Baçi, O. Caslli, N. Bylyku, e të tje- 
rë e mbajtën atë në elitën e futbollit.  

Trajneri i shquar, Myslym Alla, në kujtimet e tij 
shkruan se, .. ”nëpërmjet padrejtësive të panumërta që i vinin 
skuadrës nga të gjitha drejtimet, tue fillue prej Federatës, gaze-
tave, arbitrave dhe ndërhyrjeve të udhëheqësve të naltë të partisë, 
ajo arriti të kalitet me nerva të forta. Skuadrës i shtohej më tepër 
dëshira dhe grinta për të fituem..”. 
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Veç tërheqjes sistematike të lojtarëve më cilësorë të 
Tiranës, goditje mjaft të rënda e të natyrave të tjera ndodh-
nin sidomos kur skuadra e saj ishte në situatat më të mira. 

Ka mjaft raste të tilla si: pezullimi i padrejtë e madje 
për një periudhë të gjatë kohore i Fatmir Frashërit dhe të 
Osman Memës, zgjatja jo e ligjshme e afatit të stërvitjes 
ushtarake pasuniversitare të Ali Memës, zëvendësimi i 
detyrimit me atë afat të plotë të shërbimit ushtarak, çka 
ndodhi me Gëzim Kasmin; degdisja e studentëve sportistë 
si Niko Xhaçka, Skënder Hyka etj., por edhe e futbollistëve 
të tjerë në rrethe të ndryshme të vendit, e po ashtu edhe në 
reparte të çfarëdoshme ushtarake. 

Ndër to, veçohet këtu edhe i famshmi Skënder Halili, 
i dënuar për pak dollarë, e ndoshta i paarritshëm jo vetëm 

 

 Nga e majta:  
   Sipër: H. Begeja, N. Kryeziu, R. Lushta, A. Karapici, M. Petrela, 
            M. Plluska, H. Balla, S. Stërmasi; 
  Poshtë: S. Llambi, B. Jakova, N. Dovana, F. Janku.          

KF “Tirana”, kampion 1937                                                                       
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për Tiranën, por edhe më tej, për të gjithë Shqipërinë. Emri i 
tij, ai “Skënder Halili, ishte i vlerësuar si rrallë kush tjetër, 
por fatkeqësisht me karrierë mjaft të shkurtër. Me plot 
meritë, atë e mban sot njëri nga stadiumet e Tiranës.  

Për cilësitë e rralla të tij si: qendërmbrojtës model në 
krejt historinë e futbollit tonë shqiptar....., z. Ilir Meta, President 
i Republikës, e ka dekoruar Skënder Halilin me Urdhërin e 
lartë “Kalorësi i Skënderbeut”. 

 

 

Megjithatë, veç trofeve të paraluftës, KF “Tirana” 
kaloi edhe nëpër tre periudha të tjera kulmore të pasluftës. 

Në vitet 60-të, kur nga fidanishtja mjaft e mirënjohur 
e tij, mjeshtri tiranas Xhavit Demneri do të vinte në dis-
pozicion të Myslym Allës talente të vërteta si P. Pano, S. 
Halili, F. Frashëri, A. Mema, B. Ishka, P. Bukoviku e të 

 

 Nga e majta:  
   Sipër: B. Alla, A. Ramadani, A. Lekbello, H. Mersini, B. Sharra, 
             S. Hodja, K. Alimehmeti, ?; 
   Në mes: B. Omuri A. Stoja, A. Minga, Sh. Rreli, A. Naçi, M. Josa, F. Riza,  
   Poshtë: S. Bardhi, Sh. Lekbello, A. Sako, A. Kola dhe F. Daja.. 

KF “Tirana”, kampion 1978                                                                      



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 181 -

tjerë., u thye miti i skuadrave të privilegjuara ushtarake 
dhe më tej u ndërtua edhe ekipi më i mirë e madje më i 
arsimuar i të gjtha kohrave.  

Periudha e dytë mjaft e shkëlqyer i përket viteve 80-
të, nën drejtimin e trajnerëve po ashtu të mirënjohur Enver 
Shehu e Ali Mema dhe Shyqyri Rreli e Antonin Naçi, me 
futbollistë si A. Minga, B. Sharra, A. Kola, M. Josa, S. Hodja, 
Sh. Muça etj.; kur e fundit, ajo nga vitet 90 e në vazhdim, 
me I. Fortuzin, K. Alimehmetin, A. Memën, E. Sinën, N. 
Deden, S. Bulkun, A. Tafajin, E. Bulkun, I. Hidin, D. 
Mukën, B. Nallbanin, R. Dabullën, E. Merkoçin etj..  

Me futbollistët e të gjithë brezave u luajt denjësisht 
edhe në stadiumet e huaja, duke arritur disa herë rezultate 
mjaft të vlerësuara për atë kohë, si kalime turesh dhe për-
fshirje deri në 16 më të mirat e kontinentit. 

 

V-3. Personalitete dhe protagonistë  
të tjerë tiranas  

 

E thamë edhe më sipër e në fillim të këtij kreu se, veç  
personaliteteve “kampionë” apo “rekordmenë”, për të cilët 
folëm deri tani; do të kujtojmë më tej, por më shkurt, për 
figura të tjera të njohura, e sidomos nga më të hershmit.  

 
Rexhep Kubati.  
Në vitin 1711, pra, një shekull pas themelimit të 

Tiranës, apo tre shekuj më parë se tani, evidentohet juristi 
Rexhep Kubati. Kjo shtrirje e madhe kohore dëshmon ndër 
të tjera edhe njerëzit e arsimuar hershëm.  

Rexhepi vinte nga një familje mjaft e njohur vendase,  
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dhe që ka banuar në atë truall ku sot është pallati prapa 
Bankës së Shtetit.  

 
Haxhi Et’hem Beu.  
Kronologjikisht, ai është mjaft i njohur në jetën kul-

turore e politike; njeri arsimdashës, i njohur dhe i përmen-
dur edhe në këtë botim.  

Ishte shkolluar në Medresen e Lartë të Stambollit në 
Turqi, por kishte udhëtuar edhe në perëndim. Ai ishte 
ndërkohë edhe poet, madje edhe me vargje të shkruara në 
gjuhën shqipe.  

Nga një skemë gjenealogjike të botuar në revistën e 
kohës “Shqypnija e ilustrueme” del se familja e Haxhi Et’hem 
Beut lidhej me atë të Sulejman Pashës. Molla Beu, i ati i 
Haxhi Et’hem Beut, ishte kushëri i parë me Ahmet Pashën, 
stërnipin e Sulejman Pashës. 

Më tutje, ndeshen të diplomuarit e parë me arsim të 
lartë nga Tirana, madje jo vetëm në Turqi, por edhe në 
Europë: Said Seremedi Toptani, për të cilin u fol më sipër; 
Adem Bimbashi, Hasan Mema, Teufik Tefiku, Myslym Lla-
gami; mjekët Tahir Mara, Abdulla Ademi, Jakov Hobdari e 
sa të tjerë në vazhdim. 

 

Adem Hilmi Bimbashi  
Ka lindur në Tiranë në vitin 1834. Me rezultate shu-

më të mira, ai kreu shkollën e lartë ushtarake të Stambollit.  
I diplomuar në inxhinjeri, ku mori edhe gradën 

“nëntoger”, ai ka shërbyer me shumë përkushtim në ndër-
timin e urave dhe të rrugëve në Turqi, në disa vende të 
Lindjes së mesme dhe më tutje edhe në Shqipëri e në Mal të  
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Zi, ku vdiq më 1887. 
Për aftësitë e gjithanëshme të tij, ai arriti deri gradën 

“bimbash” (major), epitet që pasardhësve të tij i mbeti për-
fundimisht edhe si mbiemër zyrtar. 

 
Hasan Murat Mema  
Hasan Mema (1845-1931) u diplomua për Filozofi 

dhe Teologji më 1870 në Universitetin e Stambollit. Hasani 
ishte një ndër përfaqësuesit e Tiranës në ngjarjen e madhe 
historike, Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, mbajtur në qershor 
të vitit 1878.  

Si njeri pasionant dhe arsimdashës, Hasani shquhej 
për qytetarinë dhe për urtësinë tiranase dhe ndërkohë, i 
brumosur me ndjenja të forta patriotike, përmendet edhe si 
antiosman krejt i vendosur.  

I dhënë pas dijes dhe me një bibliotekë mjaft të 
pasur, tregojnë se, atë e gjetën të vdekur me kokën e rënë 
mbi tavolinën e leximit të odës së librave, të atij mjedisi aq 
të parapëlqyer prej tij.  

 

Ali Hasan Derhemi  
Lindi më 1850 dhe vdiq më 1938 po në Tiranë. Falë 

njohurive të fituara në Universitetin e Kajros, ai shquhej si 
jurist. Përveç se në Tiranë, veprimtaria e tij shtrihej edhe në 
Durrës, Kavajë dhe Shijak. Ndërkohë, duke dhënë lëndën e 
matematikës, ai ushtroi detyrën e arsimtarit të Medresesë. 

Me aftësitë e tij profesionale, organizative e shoqëro-
re dhe me virtytet e tij njerzore, ai njihej po ashtu edhe si 
bamirës i shquar. Për këto vlera, ky personalitet e njëherësh 
tiranas i përmendur dhe i dëgjuar jo vetëm në qytetin e tij, 
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por edhe më gjërë, ishte zgjedhur disa herë zevendës-
kryetar dhe anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.  

Mbreti Zog e pat dekoruar Ali Derhemin me urdhë-
rin “Skënderbeu” të klasit të parë. 

 
Tahir Jsuf Mara  
Tahiri, bir i asaj familje të madhe e të shquar, pat 

lindur në Tiranë në vitin 1850, prej nga më 1874 u diplomua 
për mjekësi në Universitetin e Stambollit. Veprimtaria 
profesionale e tij nisi në Shkodër, për t’u vendosur më tej 
dhe përfundimisht në Tiranë vetëm pas vitit 1890. 

Jo thjesht si njeri me vlera mjaft të larta intelektuale, 
kulturore dhe deri të herëshme tiranase, por edhe në 
këndvështrimin kohor, Tahir Mara përcaktohet si mjeku i 
parë i kësaj treve. Ai mbetet njëherësh pionieri i mjaft 
intelektualëve autoktonë që kanë dalë nga kjo familje e 
mirënjohur dhe e shquar autoktone. 

Për Tahirin ka mjaft episode. Mbi të gjitha janë ata që 
lidhen me përkushtimin e tij ndaj sëmundjes së kohës, asaj 
të lisë, e po ashtu në përdorimin e vaksinës kundër saj.  

Me bujarinë e tij, Tahir Mara, i asaj familje të shquar 
tiranase, e pat kthyer shtëpinë e vet në një qendër të vërtetë 
mjekësore e madje deri të shërbimit falas. 

 
Teufik Hysen Tefiku  
Teufik Hysen Tefiku, nga më të herëshmit intelek-

tualë të Tiranës, lindi në vitin 1851 dhe vdiq më 1901. Në 
vitin 1878, ai përfundoi me mjaft sukses shkollën e lartë 
“Mylkie” të Stambollit, atë institucion të mirënjohur ku 
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formoheshin edhe nëpunësit e lartë të administratës publi- 
ke të Perandorisë Osmane. 

Pasi, me këtë përgatitje, ai punoi për disa kohë në 
organizmat gjyqësore në Bursë të Turqisë e në Larisa të 
Greqisë, me mjaft devotshmëri, i ushtroi ato detyra edhe në  
Atdheun e vet, duke arritur deri guvernator të Elbasanit.  

Në bashkëpunim edhe me patriotët më të mëdhenj 
të Kombit tonë shqiptar, Teufiku u shqua për veprimtari 
patriotike e sidomos për shkëputjen përfundimtare nga 
Perandoria otomane. 

Myslym Sulejman Llagami  
Ky tiranas mjaft i mirënjohur (1858-1916), u diplo-

mua për drejtësi në Universitetin e Stambollit në vitin 1882. 
Si jurist i kompletuar më së miri, i suksesshëm e me kulturë 
bashkëkohore, mendohet se, ai duhet të ketë qenë edhe 
avokati i parë për krejt Tiranën.  

Në këtë profesion, Myslymi shfaqi dukshëm, aftësitë 
e tij në njohjen dhe në interpretimin e ligjeve, themele mbi 
të cilat u bë më tej i njohur jo thjesht për Tiranën kryeqytet, 
por më tej edhe për Krujën, Durrësin e Beratin. 

Veprimtarinë e tij patriotike Myslymi e nisi që kur 
ishte student në Turqi; por kontributi i tij bëhet më i duk-
shëm gjatë viteve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. E, 
pikërisht, për këto veprimtari, forcat e Turgut Pashës e 
patën dënuar dhe e patën torturuar barbarisht atë.  

Myslym Llagami ishte pjesë edhe e atyre që organi-
zuan ngritjen e flamurit në Tiranë, më 26 nëntor 1912.  

Në vitin 1992, Presidenti i Republikës e ka dekoruar 
atë me medaljen “Për veprimtari patriotike”. 
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Abdi Adem Toptani  
Njihet si ndër veprimtarët më të shquar të Rilindjes 

kombëtare e të periudhës së pavarësisë. Ai lindi në Tiranë 
në vitin 1864, ku edhe vdiq më 1942. 

Bashkë me Murat Toptanin, ata u bënë propagandis- 
të dhe veprimtarë të shquar të ideve kombëtare e të luftës 
kundër zaptuesve turq, grekë e serbë. Po kështu ishte 
Abdiu, ai që pat drejtuar edhe çetat në Tiranë e në Krujë e 
që, pasi priti Ismail Qemalin në Durrës, e shoqëroi atë deri 
në Vlorë.  

Në këto angazhime historike, më 28 nëntor të vitit 
1912, ai do të ishte ndër 40 firmëtarët e aktit historik të 
Pavarësisë. Si pjesë e kësaj ngjarje me rëndësi kombëtare në 
qeverinë e dalë prej saj, ai emërohet ministër i Financave. 
Kolegu i tij nga Shkodra, Luigj Gurakuqi, po në këtë qeveri, 
mori detyrën e Ministrit të Arsimit. 

Personaliteti i tij atdhetar dhe si politikan u shfaq 
dukshëm edhe në përgatitjen dhe në organizimin e Kon-
gresit të Lushnjes. Abdiu, bashkë me dy tiranas të tjerë, 
Ismail Ndroqin e Myslym Llagamin, përpunuan platfor-
mën e punës së këtij Kongresi, i cili e zgjodhi atë ndër katër 
anëtarët e Këshillit të Lartë të Qeverisë. 

 
Xhemal Ali Pazari  

Xhemali (1864-1955) që, para vitit 1890, pat kryer 
Universitetin e Al-Az’harit të Egjyptit, është një figurë e 
njohur për veprimtaritë e tij patriotike dhe teologjike, për të 
cilën ishte diplomuar. 
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Në shërbim të Atdheut e në kundërvënie të pushtue-
sve otomanë, ashtu siç ishin angazhuar masat e gjëra dhe 
politikanët e vendit, po me aq përkushtin veproi edhe 
shumica e teologëve të fesë myslimane.  

Ndër to, dhe për kontribut të ndjeshëm, mund të 
përmendet edhe personaliteti tjetër, Shehu Xhemal Pazari. 
Krahas përmbushjes së detyrave të lidhura me mbarë-
vajtjen e Teqes, që njihej po me emrin e tij, pa u lodhur dhe 
po ashtu me ndjenja të larta atdhetarie, ai veproi edhe për 
çeshtjet kombëtare.  

Reputacioni i tij njerëzor dhe intelektual i kishin 
dhënë atij autoritet në të gjithë bashkësinë tiranase.  

Xhemal Pazari ishte njëri nga 11 burrat tiranas që, 
më 26 nëntor 1912, ngritën në Tiranë flamurin kombëtar. 

         
Jakov Dhimitër Hobdari  
Ky pjesëtar i kësaj familje të nderuar tiranase është 

ndër mjekët më të vjetër të qytetit e të zonës për rreth 
Tiranës. Shërbimin e tij të nisur në Berat e kishte vazhduar 
më tej deri në Durrës e Kavajë.  

Lindi në Tiranë më 1865 dhe ndërroi jetë po në 
Tiranë në vitin 1956, kur ishte 91 vjeç. Pat diplomuar në 
Universitetin e Athinës në vitin 1894. 

Në shërbimin mjekësor, me dije shkencore e me për-
kushtim, ai qe i gjithanshëm: patholog, kirurg, gjinekolog, 
pediatër e deri në sëmundjet ngjitëse.  

Jakovi, ky bir i familjes së madhe e të mirënjohur 
tiranase Hobdari, pasionant i profesionit të vet të trashë-
guar edhe sot, ishte njohës i disa gjuhëve. I shquar si 
intelektual, Jakovi mund të jetë ndër të parët që, me medi-
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kametet e “Bayer-it”, hapi farmaci, këtë profesion të 
traditave të tij familjare. 

 
Myhtesin Zyber Këlliçi  
Është një ndër intelektualët mjaft të hershëm të tre-

vës së Tiranës. Ai lindi më 1867. Arsimin e lartë e kreu në 
Bursa të Turqisë ku, deri në fundin e shekullit XIX, dha 
edhe mësim në një nga Medreset e saj. 

Mytesini ka shërbyer si teolog dhe kryetar Myftinie 
në Kavajë e në Durrës; por, ndërkohë, ky intelektual i 
shquar dallohej edhe si veprimtar patriotik e arsimdashës 
dhe që ngriti krye kundër zakoneve obskurantiste. Vajza e 
tij, Alija, u bë ndër të parat tiranase arsimtare. 

Në jetën politike, Myhtesini mbeti luftëtar i mirëfilltë  
në vendosjen e pavarësisë. Në korrik-gusht të vitit 1912, 
bashkë me të tjerë përfaqësues të Shqipërisë së mesme e të 
Veriut shkoi në Shkup për të mbështetur referendumin prej 
14 pikash mbi të drejtën kombëtare.  

Ndërkohë, ai ka qenë edhe pjesëmarrës i rretheve 
patriotike të 26 dhe 27 nëntorit të vitit 1912, i atyre që ngri-
tën flamurin në Tiranë e në Durrës. Si delegat i Tiranës në 
Kongresin e Lushnjes, Myhtesini u zgjodh anëtar i Senatit 
dhe i Komisionit parlamentar për çeshtjet juridike. 

 
Refik Said Toptani  
Lindi më 1869. Kjo figurë shumëplanëshe, me shtrir- 

je të gjatë kohore e që ka bërë mjaft emër si një ndër pat-
riotët më të shquar, kishte ndjekur studimet e larta në 
Shkollën ushtarake “Gallatasaraj” të Stambollit.  



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 189 -

Në Tiranë, ku edhe vdiq më 1937, emri i Refik beut, 
siç njihej ai, veç angazhimeve patriotike që para shpalljes së 
Pavarësisë, përmendet si pjesëmarrës në një kryengritje të 
Tiranës të vitit 1901. Më tej, ai ishte edhe pjesë e çetave të 
Shqipërisë së mesme; ndër të cilat edhe në atë të Sarasall-
tekut të Krujës e që e drejtoi vetë. Duke qenë gjithnjë aktiv, 
ai karakterizohej edhe nga aftësitë e larta dhe cilësore 
komunikuese të tij.  

Refik Toptani ishte edhe një nga figurat më të 
shquara të arsimit. Ndër angazhimet e tij duhet përmëndë 
fakti se, më 1908, ai drejtoi komitetin “Shqipëria mirëbërëse” i 
cili pat për qëllim futjen e shqipes në shkollat shtetërore të 
kohës si edhe hapjen e shkollave të tjera shqipe.  

Si kryetar i xhemijetit porositi shkollat e Tiranës (tri 
fillore, pesë vajzash, një ruzhdije, dy ortodokse, një femë-
rore dhe një mashkullore) që të mësonin shqip, e për këtë, 
shtëpia e tij u kthye edhe në një bazë materiale. Atje mba-
heshin, prej nga edhe shpërndaheshin, materiale të ndrysh-
me mësimore të gjuhës e deri abetaret. Kundërshtimi i 
ashpër i autoriteteve turke e pengoi këtë aktivitet.  

Ai ishte delegat i Tiranës në Kongresin e Manastirit 
(1908) e më pas edhe në Kongresin e Elbasanit (1909), ku u  
vendos hapja e shkollës normale. Bashkë me Fuatin dhe 
Xhelalin, ky atdhetar është ndër 11 nënshkruesit e njoftimit 
për ngritjen e flamurit në Tiranë më 26 nëntor 1912.  

Refiku ka qenë edhe kryetar i qytetit të Tiranës në 
vitet 1921-1922; deputet i Partisë Përparimtare dhe anëtar i 
Këshillit të Naltë, më 1922-1925. 

Refik Toptani njihej si njeriu më i përshtatëshëm për  
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të komunikuar jo thjesht me patriotët e me rilindësit 
shqiptarë të ndodhur jashtë vendit, por edhe me vetë 
vendet europiane.   

Mendësinë e tij kulturore, ai e shprehu edhe përmes 
dhuratës së tij prej 80 librash që i bëri në ato kohë Bibliote-
kës tonë Kombëtare. 

 
Fadil Ibrahim Bodinaku  
Fadili (1870-1931) lindi në Tiranë në një familje të 

njohur për kulturë dhe atdhetari. Studimet e larta për drej-
tësi i kreu në Universitetin “Darul Funun” të Stambollit, ku 
kishte edhe shqiptarë të tjerë. Me mbarimin e tyre, ai u 
emërua me detyrën e kadiut, të cilën, për shumë vjet rresht, 
e kishte ushtruar me mjaft përkushtim dhe ndershmëri 
edhe në disa krahina të Turqisë. 

Nën emrin “Tiranli Fazil” (Fadil Tirana), ai botoi po 
atje librin e tij e të mirënjohur “Gramatika fillestare shqipe” 
që, për kohën, pati shumë vlera. E veçanta e këtij botimi 
ishte përdorimi i alfabetit osman, që sigurisht, sot nuk 
mund të funksionojë. Gjithsesi, ky fakt historik i 100 vjetëve 
më parë tregon aftësitë e tij për punë shkencore. 

 

Masar Zyber Këlliçi  
Ky bir (1875-1942) i një familje të shquar atdhetare e  

me tradita kulturore u diplomua për financa në Universi-
tetin e Stambollit.  

Në Shqipëri, u shqua edhe në jetën politike, çka e 
tregojnë përpjekjet e tij kundër coptimit të vendit. Ai luajti 
njëherësh rol të dukshëm në zgjimin e ndërgjegjes kom-
bëtare, veçanërisht në mësimin e gjuhës shqipe.  
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Për këto kontribute të tij, qytetarët e Tiranës e zgjo-
dhën atë deputet të Parlamentit të parë Shqiptar, të hapur 
më 21 prill të vitit 1925. Pas pushtimit të Shqipërisë nga 
Italia, Masari nuk pranoi administratën shtetërore, por me 
shumë përkushtim shërbeu si drejtor i financës në Komuni- 
tetin Mysliman të Shqipërisë. 

  
Osman Xhemal Beshiri  
Pinjoll i familjes së hershme tiranase, e njohur veça-

nërisht për investime në objekte të ndyshme: ura, kinema, 
fabrika të industrisë ushqimore etj.. Kishte lindur më 1883. 

I diplomuar me rezultate shumë të mira për shken-
cat mjekësore, pati jetë të shkurtër. Vdiq nga tuberkulozi në  
vitin 1915, pesë vjet pas shërbimit të tij në këtë profesion. 

 
Nikolla Jovan Hobdari  
Alqi (1882-1960), siç e thirrnin atë, kreu studimet e 

larta për industrinë ushqimore në Austri, në vitin 1905, aty 
ku më parë kishte studiuar edhe i vëllai i tij, Aleksandri. Të 
dy së bashku, qenë të parët që, në Tiranë, ngritën një bisnes 
të vërtetë industrial duke sjellë makineri të karakterit ush- 
qimor: të miellit, sapunit, alkolit dhe të pijeve freskuese.  

Por, siç e kemi përmendur edhe më parë, Nikolla u 
aktivizua edhe në drejtim të kinematografisë. 

Ky personalitet i njohur dhe i respektuar nga qyteta-
rët, ishte zgjedhur anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës në 
vitet 1925-1928 dhe deputet më 1943. 

 
Hysen Tahir Mara  
Hysen Mara kreu më 1910 studimet e larta dhe ashtu  
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si i ati i tij po në Universitetin e Stambollit e po në fakultetin  
e mjekësisë. Lindi në Tiranë në vitin 1876, por nuk jetoi gja- 
të. Vdiq i ri, më 1923, e po në Tiranë.  

Në profesionin e mjekut, që e ushtroi në qytetin e tij 
të lindjes, ai u shqua jo thjesht për aftësitë profesionale, por, 
veçanërisht për alturizmin dhe shpirtin human të tij. Për 
këto arsye, ai gëzonte respektin e merituar të krejt qytetit. 

 
Haki Teufik Tefiku  
Bir i një familje tiranase dhe i lindur më 1883. Studi-

met e larta për shkencat politiko-juridike, i përfundoi në 
Stamboll në vitin 1907. 

 Fillimisht punoi në Tiranë, ku kreu detyrën e gjyka-
tësit; ndërsa më tej vazhdoi me atë të nënprefektit, të pre-
fektit të Elbasanit dhe të disa krahinave të tjera. Në qeveritë 
provizore të Qazim Kaculit e të Hasan Prishtinës (1921), ai 
kishte portofolin e ministrit. Në mbështetje të ndjenjave të 
tij atdhetare, është ndër themeluesit e Partisë Radikale De-
mokratike e sekretar i grupit “Xhoka” (1823).   

Në vitin 1995 Presidenti i Republikës së Shqipërisë e  
pat dekoruar atë me medaljen “Për veprimtari patriotike”. 

 
Sabri Teufik Tefiku  
Sabriu, i lindur në vitin 1886, studimet për mjekësi i  

mbaroi më 1911 në Stamboll. Falë rezultateve të larta, ai 
fitoi konkursin e posaçëm dhe po në atë vit shpallet asistent 
i profesorit të tij. Pas pak vjetësh të qendrimit në Turqi, si 
aktivist i dalluar e i përkushtuar, ndërkohë edhe në çeshtjet 
kombëtare, ai u punësua në Tiranë.  
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Sabriu, pasionant i profesionit të vet, e madje deri te 
punimet shkencore, gjatë viteve 1928-1932, kreu në Francë 
një specializim për patologji. Më tej, më 1937, u bë Drejtor i 
Spitalit Civil të Tiranës, ku krahas kësaj detyre administra-
tive, atë të detyrës së mjekut nuk e ndërpreu asnjëherë. Për 
shërbimet dhe përkushtimin e tij të çmuar në këtë detyrë 
humane, ky mjek i aftë kujtohet edhe sot me mjaft respekt. 

 
Selim Ibrahim Vathi  
Lindi në Tiranë më 1884 dhe vdiq po në Tiranë më 

1946. Studimet e larta për drejtësi i pat përfunduar në Uni-
versitetin e Stambollit. 

 Pasi në vitin 1919 u kthye në Atdhe, fillimisht kreu 
detyrën e avokatit në Tiranë. Në Kongresin e Lushnjes pat 
detyrën e shefit të shërbimit policor; ndërsa gjatë qeverisjes 
së Zogut, atë të këshilltarit për çeshtjet e drejtësisë e të anë-
tarit të Këshillit të Lartë për çeshtjet elektorale.  

 
Marie Llazar Zoraqi  
Kjo tiranase e shquar lindi në vitin 1886. E evidentu- 

ar si lulja e parë e vajzave shqiptare dhe që u arsimuan ja- 
shtë vendit, ajo studioi për pedagogji në Stamboll. Maria 
zotëronte gjuhët angleze, latine dhe greke.  

Veprimtaria e saj ishte përqendruar në fushën e arsi-
mit: mësuese dhe drejtoreshë shkolle. Një foto e saj është 
vendosur aktualisht në muzeun e Shkollës “Mësonjëtorja e 
parë Shqipe” të qytetit të Korçës. 

 
Hamdi Adem Bimbashi  
Hamdiu, bir i një familje të hershme tiranase, studi- 
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met e larta për drejtësi i përfundoi në Turqi në vitin 1911.  
Në Shqipëri, ai kreu disa detyra madje të rëndësi-

shme juridike: gjyqtar në Gramsh më 1914, gjyqtar apeli në 
Durrës, kryetar Gjykate në Tiranë, gjatë viteve 1922-1925; 
kryetar i ligjeve në Ministrinë e Financave etj.. Po në këto 
periudha, ai ishte zgjedhur edhe anëtar i Këshillit të për-
hershëm të Bashkisë së Tiranës. 

Hamdi Bimbashi ka aktivitet të shquar edhe në pla-
nin shoqëror e politik. Ka qenë pjesëmarrës në ngritjen e 
flamurit në Peqin (26-11-1912) dhe ishte simpatizant i 
Lëvizjes Fanoliste si dhe i asaj Nacionalçlirimtare. 

 
Aleksandër Jovan Hobdari  
Ky bir i një fisi vendas e të njohur krishtere, duhet të  

jetë modeli dhe pionieri i industrialistit kapitalist shqiptar.  
Angazhimi më madhor i tij është organizimi në 

Tiranë i Shoqërisë Industriale Tregëtare Anonime “SITA”, 
ajo e viteve 20-të. Në të ishin 500 aksionerë kryesisht nga 
Tirana dhe me kapital të përgjithshëm 2.500.000 franga 
shqiptare. Kjo shoqëri kishte statut, që edhe për sot konsi-
derohet si mjaft modern, me një administratë model e 
shumë bashkëkohore dhe me parim rrotacional të drejtimit 
të saj. Paguante deri në 14 muaj rrogë dhe konsideronte 
sigurimet shoqërore.  

Në vitin 1926, ai mundi të riorganizojë edhe Dho-
mën e Tregëtisë së Shqipërisë. Për të gjitha këto, emri i tij, si 
konsull i nderit për Japoninë dhe për Austrinë, ndodhet në 
Enciklopedinë “Who is it” të vitit 1935 (fq. 459).  
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Me këto forma mjaft efektive të zhvillimit, aksio-
nerët tiranas ishin të pranishëm edhe te shoqëria STAMLES, 
me qendër në Durrës, e më tej deri te Banka Kombëtare e 
Shqipërisë.  

Nuk mund të jetë i rastit fakti që, falë mentalitetit të 
kulturuar të tiranasve, nga Dhimitër Voilla, u hap kinemaja, 
tregues me rëndësi i kulturës së kësaj treve. Kjo ndodhi në 
vitin 1922, në kopshtin e Hotelit “Liria”.  

Po në Tiranë, e shpejt pas kësaj, filloi më tutje edhe 
kinemaja e mirëfilltë. Më 1925, Nikolla Hobdari, Xhuf Kol-
jaka, Ferit Vokopola e të tjerë, megjithë refuzimin e qeverisë 
për të krijuar lehtësitë e rastit, ngritën shoqërinë e parë 
kinematografike në Shqipëri. 

 Në vitin 1930, aksionet e saj iu shitën Jusuf Beshirit 
dhe vëllait të tij, Hysenit, të cilët ndërtuan kinemanë “Rex”, 
e më vonë të quajtur “Nacional”. Kjo vepër e rëndësishme 
kulturore, për parametrat bashkëkohorë të saj, përbënte 
“rekord” më vete.  

Më tutje, në Vlorë, Durrës, Shkodër, Kavajë, Gjiro-
kastër etj., u çelën edhe degët e saj. Prej vitit 1946, kjo 
kinema shtetërore me emrin politik “17 nëntori”, por që sot  
nuk është më, mbajti peshë për këtë degë të artit. 

 
 

Servete Musa Maçi  (Petrela) 
Servete Maçi, e bija e patriotit të shquar Musa Maçit 

dhe e përmendur më parë në këtë libër, lindi në Tiranë në 
vitin 1901 dhe vdiq më 1995. Ajo ishte mësuesja e parë e 
shkollës së parë të vajzave në Tiranë me 35 nxënëse, e 
hapur më 1 shtator të vitit 1916. 
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Ishte kjo datë e fillimit të vitit mësimor që, për mjaft 
dekada rresht, i dha histori arsimit tonë shqiptar, të ulët e 
të mesëm, e në veçanti edhe të Tiranës arsimdashëse.  

Për të thyer ndrojtjen e kuptuesme të asaj vajze ve-
tëm 15 vjeçare, veç të jatit, patriotit të palodhur dhe mjaft 
aktiv, Musa Maçit, e që kishte pësuar disa herë burgime 
nga xhonturqit, kontribuan edhe patriotë të tjerë e deri te 
personaliteti i shquar Hafiz Dalliu.   

Një shkollë këtu në Tiranë, e cila tashmë po rikons-
truktohet krejtësisht, mban emrin e saj, atë “Servete Maçi”. 

 
Hamid Osman Shehi  
Lindi në Petrelë të Tiranës më 20 tetor të vitit 1889, 

nga një familje patriotike, arsimdashëse dhe mjaft e shquar 
e Petrelës, me kontribute të veçanta edhe në arsimimin e 
vajzave. Studimet e larta për drejtësi, që i filloi në Fakulte-
tin e drejtësisë të Universitetit “Daryl Fypun të Stambollit, i 
ndërpreu pas një viti për shkak të luftës ballkanike. Prej atë-
herë, informacionet kanë qenë gjithnjë e më të të pakta. 

     
Anastas Mateo Shundi  
Ka studiuar për farmacist në Universitetin e Stam-

bollit. Në Shqipëri, punoi fillimisht si mësues në Shkollën e 
Bashkësisë Ortodokse; më tej sekretar në Bashkinë e 
Tiranës. Në vitin 1925 hapi farmaci me firmën “Hobdari”, e 
cila, trashëgohet edhe sot me mjaft profesionalizëm.  

Anastasi ishte delegat në Kongresin e Ortodokësve  
në vitin 1928, ku u zgjodh anëtar i Këshillit Kishtar të 
Komitetit të Tiranës. Ky qytetar i kulturuar ishte njohës i 
gjuhëve greke, turke, franceze dhe italiane. 
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Jonuz Mahmud Tafaj  
Ky tiranas i njohur, e që nisi studimet e larta në Fa-

kultetin e Drejtësisë të Universitetit të Selanikut të Greqisë i  
përfundoi ato në atë të Napolit në Itali. Prirjet e tij juridike  
u shquan që kur ishte student. Ai ka qenë model i korrektë 
sisë dhe i aftësisë profesionale, për të cilin edhe sot dë- 
gjohen fjalët më të mira.  

Në angazhimet e tij shoqërore, Jonuzi, mjaft i njohur 
për tiranasit, është ndër nismëtarët e Klubit “Bashkimi” që 
luajti rol me rëndësi për pavarësinë e Shqipërisë. 

Në vitin 1992  Presidenti i Republikës e ka vlerësuar 
(pas vdekjes) me Urdhërin “Për veprimtari patriotike”, kl. III. 

 
Tahir Xhemal Beshiri  
I lindur në Tiranë në vitin 1888, përfundoi studimet e 

larta për veterinari në Universitetin e Stambollit. Këtë profe-
sion e pat nisë në Tiranë për t’a vazhduar më tej në Durrës e 
në rrethe të tjera të vendit, deri në Sarandë. 

 
Said Murat Toptani  ( i riu )  
Said Toptani, i biri i Muratit, i atij patrioti të shquar, 

ishte i  njohur jo vetëm në Tiranë, por në krejt Shqipërinë.  
Ai studioi në Vienë për inxhinjeri bujqësore, ku u  

diplomua “inxhinier-agronom”. I edukuar me ndjenja të 
larta patriotike, mori pjesë në luftën e Vlorës më 1920, ku 
kishte edhe detyrën e komandantit të batalionit të dyqind  
vullnetarëve që shkuan atje nga Tirana. 

 Në vitin 1925 mbajti detyrën e specialistit në Minis-
trinë e Bujqësisë e më tej, në vitet 1931-1933 ishte sekretar i  
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përgjithshëm e më tej deri Ministër. Gjatë viteve 1921 e deri  
më 1937, ai u zgjodh gjashtë herë deputet i Tiranës. 

Me ndjenjë qytetarie dhe të tiranasit të devotshëm, 
Said Toptani ka dhënë kontribut mjaft të rëndësishëm edhe  
për KS “Tirana”, e sidomos për sportin e futbollit. 

 
Selman Stërmasi  
Selman Stërmasi ka lindur në Tiranë më 9 maj të vitit 

1908. Gjatë periudhës kohore 1928-1930, ai kreu studimet 
në Akademinë e edukatës fizike në Romë.  

Në karrierën e tij sportive, shqua si atlet në garat e 
shpejtësisë dhe njëkohësisht edhe si futbollist i skuadrës 
“Sport Klub Tirana”. Në shtatë kampionatet e para e të 
zvilluara deri në vitin 1939, ku, u fituan gjashtë prej tyre, ai 
mori pjesë si futbollist, trajner dhe drejtues klubi. Për të 
gjitha këto, Selman Stërmasi ishte pra një tiranas me kul-
turë, me euridicion dhe që madje i kalonte kufijtë e sportit. 

Për atdhetarizmin e tij, atë e mënjanuan nga sporti 
që në kohën e fashizmit, çka vazhdoi e njëjtë edhe pas vitit 
1946. Shkak për këtë u bë kundërshtimi i tij i hapur, madje 
deri me largimin e tij në mënyrë demostrative nga salla.  

Është fjala për mosndryshimin e emrit të Klubit të 
futbollit nga ai “Tirana”, në 17 Nëntori”, por që, tironsit, 
nuk e përdorën kurrë. Në vitin 1994, stadiumi ku sot ka 
selinë KF “Tirana” mori emrin “Selman Stërmasi”.      
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KREU VI 
 

A meritojnë Tiranasit  
më shumë nga sa ”kanë marë “ ?. 

 
 
Në përgjigje të kësaj pyetje me plot kuptim dhe me 

plot përmbajtje, problem ky i trajtuar edhe më parë, ne 
themi se “po”, e pra “Tirona dhe autoktonët e saj meritojnë 
edhe më tepër se ç’kanë marë deri tani”.  

Njëherësh dhe pavarësisht nga kjo, e sigurisht me 
plot meritë, themi po ashtu që, “na takon edhe më shumë”. 
Dhe kjo sepse, kemi kaluar periudha kohore, madje jo të 
pakta, të mohimit të vlerave tona të çdo lloji e që, sikurse në 
qytet e në fshat, Tiranasit i krijuan ato me aq mundim.   

Kështu, një pjesë e këtyre objekteve, siç ishin krye-
sisht ato të kultit, pavarësisht nga vlerat e shkëlqyera të 
tyre, u shkatërruan nga masakrat urbane, e për një farë 
kohe edhe nga vala e egër e ateizmit. Këto akte, nisën nga 
vetë xhamia e Sulejman Pashës, si më e vjetra prej tyre.  

Një pjesë tjetër, e sidomos kualitetet njerëzore, u 
mohuan apo u përdhosën nga propaganda barbare që u 
mundua të fshinte qindra vjet të historisë. Me të gjitha këto 
realitete, u desh të tregohet se “çdo gjë para nesh ishte e 
zezë” dhe ditët e bardha vijnë vetëm “tash e mbrapa”.  
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Viktimë e kësaj propagande dhe vale denigrimi ranë 
dhjetra figura fisnike e vizionare, kryesisht intelektualësh 
mendjendritur; por, njëherësh edhe sipërrmarrësish të gu-
ximshëm. Me shumë mund e me po aq sakrifica, ata 
hodhën në vite e në shekuj rrënjët e kësaj qytetarie të 
mrekullueshme dhe që ne,  sot e kemi trashëguar. 

Disa prej këtyre intelektualëve, po sigurisht edhe e 
qytetarëve në përgjithësi, u damkosën mjaft rëndë si tradh-
tarë të kombit apo si feudaloborgjezë; të tjerë si pro-
perëndimorë, si sektarë apo si jokonformistë. Disa të tjerë, 
edhe më keq, u vunë para togave të pushkatimit apo edhe 
për shumë gjatë pas hekurave të tmerrshme të burgut dhe 
më tej deri në internime familjare; ndërsa të tjerë, e madje jo 
të pakët, u lanë thjesht në pluhurin e gjatë të harresës. E, të 
gjitha këto provojnë njëherësh qytetarinë e hershme 
tiranase  të mohuar dhe te anatemuar sistematikisht. 

Pas fshirjes apo fshehjes së gjurmëve historike të 
qytetit të Tiranës, duke eliminuar njëherësh edhe kujtimin e 
njerëzve të mëdhenj që bënë historinë; për dhjetra vjet 
rrjesht ka qarkulluar ideja e gabuar se, “Tirana u bë qytet de 
fakto vetëm pas vitit 1920”, për të mos thënë edhe më vonë se 
aq, siç mendojnë disa të tjerë. Dhe kjo kur, shumë shpejt 
pas asaj date, më 31 janar të vitit 1925, Tirana u zyrtarizua, 
madje edhe de jure si kryeqytet i Shqipërisë. Të tjerë kanë 
hedhur ide krejt ndryshe dhe thonë se, qyteti i Tiranës filloi 
me planet rregulluese të De Faustos dhe të Brasinit.  

Dhe më tej, ndokush ka pasur “guximin” të shkojë 
larg e të thotë se, kjo ishte dhuratë e mendjes vizionare të 
Francesko Jakomonit dhe e hierarkëve të tjerë fashistë.  
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Por, ka edhe mendime krejt ndryshe, të cilat duke 
injoruar rolin e rëndësishëm të autoktonisë, jo vetëm men-
dojnë apo besojnë, por madje janë krejt të bindur se Tiranën 
e bënë qytet “të ardhurit nga trevat e tjera të vendit”. E, ne  
themi, çfarë kishin atje, që na e sollën edhe neve ?.  

Gjithsesi, siç thamë edhe deri tani e çka do të shihet 
edhe më poshtë, po ky libër i kundërshton mendime të tilla. 

Të gjithë spekullimet historike të çdo lloji kanë 
krijuar kosto,te cilen qytetaret e Tiranes e kane ndjere. Nga 
këto men-dime, banorët e këtij qyteti, Tiranas të rinj e 
Tiranas të vjetër, nuk kanë mundur të ndjejnë krenarinë për 
vlerat e qytetit të tyre. Dhe kjo sepse, vetë tiranasit “nuk 
janë lokalistë”, virtyt i tyre i transmetuar edhe ndër breza; e 
çka, jeta e ka provuar në të gjitha periudhat kohore.  

Por, tiranasit autoktonë nuk mund ti kalojne keto 
ngacmime qe kane te bejne me sedren qytetare qofshin keto 
edhe  te ardhura nga burime jo kompetente, e për të cilat u 
fol edhe më sipër. E, kjo është një nga premisat pse shkrime 
të tilla natyrisht  duan përgjigje. 

 

 
                             

 

Kështu, për të gjitha këto, le të kthehemi në zanafi-
llën e këtij libri. Argumentet tashmë të njohur, e prej të 
cilëve sollëm vetëm disa prej tyre, besojmë se janë krejt të 
mjaftueshëm për të arritur në përfundimin  se,  “defiçiti” i 
emërtimeve për institucionet e arsimit të lartë nuk ka te be-
je me mungesen e historise së Tiranës, madje as te vlerat e 
te traditat autotoktone, më tej te vetë personalitetet e saj. 

 Ne, do të falenderonim sinqerisht çdo mendim dhe   
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deri të çdo kujt se, Universitetet e Tiranës (për më tepër se 
ata nuk janë lokalë) duhet të kenë emra vendasish (sigu-
risht të merituar). Por, janë dy faktorë, që, edhe pse të varur 
nga situatat kohore, nuk e kanë mundësuar diçka të tillë.  

I pari. Shihni me kujdes, gjithshka është fare e thje-
shtë. Përdorimi për universitetet apo edhe për institucione 
të tjera i emrave të personaliteteve të shquara, ndeshet më 
tepër e madje shumë më tepër në vendet e lindjes dhe jo të 
perëndimit, aty ku duam të shkojmë edhe ne.  

A mund të mendohet e të pranohet prej ndokujt se, 
Milano, Roma, Athina, Parisi, Londra, Berlini, Amsterdami, 
Madridi e sa e sa të tjerë në Europë e deri më afër nesh, në 
Ballkan, nuk paskan nxjerrë figura të spikatura dhe shken-
cëtarë autoktonë për emërtimin e universiteteve të tyre ?. A 
mund të mendohet se, edhe Kosova, shteti më i ri e i krijuar 
tani vonë, atëherë me një universitet të vetëm publik e të 
kombësisë shqiptare, nuk pat një figurë të shquar, por 
vetëm tani vonë gjeti atë “Hasan Prishtina”. Dihet se 
individë të veçantë me origjinë kosovare kanë fituar çmime 
nga më të lartat në Europë e më tej. A e din lexuesi se, në 
botë, mund të ketë ose jo Universitet me emrin "Ajnshtajn ?. 

Me këto elementë europianë e të njohur prej ko-
hësh, qytetari i kulturuar tiranas ka pranuar praktikën e 
njohur e të përgjithshme të mosvënies së emrave. Dhe kjo 
është e njohur, duke filluar madje prej vitit 1951, çka për-
puthet me hapjen e arsimit tonë të lartë arsimorë, para-
ardhës të Universitetit të parë në Shqipëri. Ato u ngritën po 
në Tiranë e mjaft më herët se Universitetet e rretheve, për të  
cilat po diskutojmë tani.  
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I dyti, që është faktor edhe më i rëndësishëm. Shkaku 
kryesor, për të mos thënë i vetmi i mosemërtimit të Uni-
versiteteve të Tiranës, është ai politik dhe ideologjik, çka e 
ka rrënjën te subjektivizmi, i trajtuar edhe më lart. Dhe për 
këtë duhet të bindemi e të mos hezitojmë kurrë.  

Edhe shkrimi nga nisi ky diskutim e pranon këtë 
fakt, për deri te objektet në përgjithësi, kur thotë se: “.... 
tradita e hershme e kohës së komunizmit që në shumë raste 
institucionet, pa asnjë lidhje, quheshin me emra dëshmorësh”.  

Duke e pranuar këtë mendim të autorit e duke qen-
druar në këtë kontekst, do të thonim madje, jo në “shumë 
raste”, por “pothuajse gjithnjë e vetëm gjithnjë”. Madje do 
të shtonim edhe disa nga emrat e huaj e të marrë nga 
“vendet socialiste”, çka në Shqipëri kanë ndodhur jo rallë. 
Kështu, edhe i vetmi institucion shkencor i bujqësisë këtu 
në Shqipëri kishte emrin e një rusi. 

 

 
                             

 

Autori i shkrimit në fjalë duhet t’a kuptojë se, këto 
fakte të padiskutueshme, gjurmët dhe rrjedhimet më të 
thella i kanë këtu në Tiranë, si kryeqytet por edhe si trevë e 
papreferuar politikisht nga sistemi i kaluar. Dhe kjo, pa-
varësisht kontributeve të rëndësishme që ka dhënë ajo.  

Dhe, duke shkuar edhe më tej, a mund të pranohet 
prej ndokujt që, edhe për objektet më modeste e më të thje-
shta, Tirana nuk mund të gjente emra të krahinës së saj ?.  

Më poshtë, e me plot argumentë, ne kemi shkruar 
këtu për aq shumë personalitete të shquara e të autoktonisë  
tiranase dhe krejtësisht të merituara ?.  



 
 
 

Ismail Demneri, Shyqyri Rreli, Arben Tafaj  - 68 -- 204 -

Më tej, dhe përmes disa shembujve, po tregojmë se 
çka ka ndodhë në raste të caktuara.  

E kemi thënë edhe më sipër, familja Hysa nga Priska 
e Tiranës ka dymbëdhjetë të rënë në luftë; çka, në këtë libër 
e kemi konsideruar si një “rekord”. Megjithatë, për “çudi”, 
apo për çfarë arsye tjetër, në përkujtim të tyre, ende nuk ka 
ndonjë vlerësim të merituar. 

Por, edhe se jo në numërin e duhur, emra autokto-
nësh janë vënë vetëm në rrugë të vogla e në periferi të 
qytetit. Në të kundërt, një numër jo i pakët objektesh e pa 
lidhje ndërmjet tyre, është trajtuar me vetëm një emër. Kjo 
shihet, p.sh., me dëshmorin Ali Demi (rruga, lagja, shkolla, 
fusha, kinemaja, një skuadër e minifutbollit etj..), kur e 
njëjta zgjidhje, është përdorur edhe në vetë qytetin e tij.  

Ky fakt, pra ai i shumë objekteve me të njëjtin emër, 
vihet re edhe me dëshmorë të tjerë si: Qemal Stafa, Vasil 
Shanto, Vojo Kushi e përsëri si këta, emrat e të cilëve veçse 
në viset e tyre, mjaft shpesh ndeshen edhe në Tiranë.  

Ky inspirim, apo indoktrinim i theksuar komunist, e 
i vështirë për t’u korrigjuar, dhe kjo mani e dukshme, ka 
shkuar mjaft larg, e madje deri në absurditet.  

Sa për kujtesë e duke qendruar po aty, emri i mëpar-
shëm (para vitit 1944) i shkollës së sipërpërmendur, por që 
iu hoq më vonë, ishte “Ali Kukaleshi”, një patriot tiranas që, 
për germat dhe për shkollat shqipe, luftoi kundër Turqisë 
dhe që për këtë u burgos dy herë. Gjithsesi, për shaka dhe 
me ironi, tiranasit dhe po ashtu familjarët e këtij patrioti tha 
në se, “së paku është ruajtur Aliu”.  

Parë po në këtë këndvështrim, ne pyesim përsëri dhe  
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më tej: pse janë hequr e nuk janë rivendosur në masën dhe 
në vendin e duhur emrat e hershëm zyrtarë e të traditës së 
vlerave fisnore e autoktone në disa rrugë të qytetit dhe që 
tiranasit edhe tani vazhdojnë t’i quajnë po ashtu?. Mund të 
përmendim këtu rrugën e Zajmit, të Bërxollit e mjaft të tjera 
si këta. Duke vazhduar edhe më tutje mbi këtë problem ne 
pyesim përsëri, ku është p.sh., rruga e Shëngjergjit që ka po 
atë kuptim si ajo e Elbasanit, e Dibrës e të tjera si këto ?.  

Por, ka edhe më tej; mund të kujtohen po ashtu 
rrugë të tjera, e të hershme dhe me emra si ajo “Republika”, 
“Mbretërore”, e “Veriut” etj.. Dhe të gjitha, kur në qytetin e 
Tiranës gjen sot jo pak emra rrugësh e deri të familjeve të 
ardhura tani vonë në qytetin e Tiranës. 

Në të kundërtën dhe në anën tjetër, në asnjë trevë të 
Shqipërisë, nuk gjendet emri i ndonjë tiranasi edhe pse i 
rënë andej, apo edhe i ndonjë personaliteti tjetër po ashtu 
tiranas për kontributet e të dhëna po në ato anë.  

 

 
                             

 

Ky mentalitet ka shkuar thellë, e madje deri në dëm 
të kulturës e të folklorit popullor. Pjella e tij e që ngulitet 
më lehtë sidomos te të paformuarit dhe te ato me mangësi 
profesionale, vazhdon me “çudi” të tjera e nga më të ndry-
shmet. Vallja perlë tiranase “Napoloni” (jo këngë, e përsë-
risim edhe një herë, jo këngë), është përçudnuar me fjalët 
“kush kërcen naplonin, çunat e Ali Demit”.  

Po kështu, e në një këndvështrim krejt tjetër, në një 
emision të hershëm televiziv, kemi dëgjuar për herë të parë  
emërtimin “burgu Ali Demi” !!! , më vonë madje të shpallur  
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edhe zyrtarisht përmes tabelës përkatëse !!. 
Pyesim edhe një herë: ç’është kjo, që madje përdoret 

edhe sot ?; e më tej, si ndikon ky rast te formimi kulturor 
dhe qytetar e sidomos te të rinjtë?. Kemi folë edhe më parë 
për probleme të ngjashme, por ky rast kalon gjithçka. 
Pyesim përsëri, ku po shkojmë kështu?!. Nuk kemi besuar 
dhe nuk mund të besojmë se, ka një institucion me emër të 
tillë, por ja që paska dhe është i vërtetë, megjithëse krahët e 
këtij problemi nuk konvergjojnë !..  

Na duket se, kjo remineshensë e ideologjisë së ka-
luar ka ende gjurma. Po vazhdojmë më tutje; a mos ishte 
konsumuar më shumë se duhet edhe emri i Nënë Terezës ?. 
Vetëm në Tiranë ai qe përdorur disa herë e në disa objekte 
të mëdha: QSUT, Aeroporti ndërkombëtar i Rinasit, Sheshi 
para Universitetit, përveç dy monumenteve: njëri në 
sheshin me emrin e saj e tjetri në Aeroport. Dhe koha e 
vërtetoi këtë; lehtësimi i nevojshëm i kësaj situate me 
heqjen e ndonjë prej atyre objekteve ishte më se i drejtë.   

 

 
                             

 

Të kthehemi edhe një herë te Universitetet tona. Fat-
keqësisht, nuk është vënë re apo nuk është dashtë të vihet 
re se, emërtimet politike në Tiranë janë aplikuar prej shumë 
kohësh, përfshirë  edhe arsimin e lartë. Ja dy fakte:  

a) Nga Universitetet publike, në Tiranë nuk është 
vetëm Universiteti i Tiranës, Universiteti Politeknik, Uni-
versiteti Bujqësor, Universiteti i Arteve dhe Universiteti i 
Sporteve, i quajtur më herët Akademia e Edukimit Fizik 
dhe e Sporteve “Vojo Kushi”.  
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Dihet se, KF “Tirana” është vatër e njohur, e padis-
kutueshme dhe gati njëshekullore e sportit shqiptar. Ndër të 
tjera, me mbi 70 kampionatet e deritanishme të futbollit, si 
askush tjetër, ai ka fituar më shumë se një të tretën e tyre.  

E, megjithatë, për atë klub, apo edhe për ndonjë 
tjetër objekt të nivelit të tij, qoftë edhe më të ulët se ai, nuk u 
gjet të paktën emri i një personaliteti të shquar sportiv dhe 
autokton tiranas, ku u arritën këto rezultate mjaft dinjitoze. 
Por, edhe emrat e këtyre objekteve të rëndësishme duhet të 
merreshin nga rrethe të tjera si p.sh., ai “Vojo Kushi” ?!.  

Kjo u riparua pjesërisht vetëm pas ardhjes së 
Demokracisë. Kështu, emri “Selman Stërmasi’ u përdor 
për njërin nga stadiumet e Tiranës. E njëjta logjikë, edhe për 
vetë Stadiumin Kombëtar, por që tani dhe pas rindërtimit 
të tij, megjithëse punimet nuk kanë mbaruar ende, ai është 
emërtuar “Arena Kombëtare”. 

b) Dihet se, gjatë vjetëve 1985-1990, Universiteti i 
Tiranës, institucioni më i lartë arsimor e më madhor, pat 
emrin “Enver Hoxha”, pavarësisht se, vetëm falë ardhjes së 
demokracisë, ai nuk i përballoi kohës dhe u hoq. 

Sa i përket universiteteve të rretheve, i kujtojmë 
përsëri artikullshkruesit dhe të tjerëve si ai, se, ata janë 
zyrtarizuar kryesisht pas vitit 1990 (rreth dyzet vjet pas 
atyre të Tiranës) dhe atëherë kur situata ishte e qetë, 
politika nuk ishte më në qendër të “formimit ideologjik, 
arsimor e shkencor” të studentëve, siç thuhesh atëherë.  

Në se këto Universitete do të ishin ngritur më herët, 
vështirë se, sot do të kishin emrat aktualë. Ata i përgjigjen 
kohës kur opinioni ishte mësuar me praktikën e emërtimeve  
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dhe që nuk mund të pranonte më ato të politikës.  
Jemi krejt të bindur se, po për arsye ideologjike, 

mendësia politike, e shprehur haptas me parullën “Politika 
në plan të parë”, ka ndikuar edhe ndaj figurës së mjaft 
personaliteteve. Është e njohur fare mirë se, për diktaturën 
komuniste, historia e Shqipërisë “fillonte” vetëm prej vitit 
1941. Ajo nuk donte t’a mendonte e t’a pranonte se, 
“lashtësia historike e vlerave është krenari kombëtare”.  

Me këtë bindje duhet të evidentoheshin edhe sim-
bolet e çfarëdo lloji, përfshirë faktin mjaft të rëndësishëm 
se, aty ku u ngrit monumenti “Partizani”, dikur kishte qenë 
një objekt jopolitik, por krejt ndryshe, kulturor e shpirtëror. 

  
 

 
                             

 

Zhvendosja e monumentit të Sulejman Pashës, të 
cilën e kemi përmendur edhe më sipër, dhe të realizuar në 
vitin 2008, nuk mund të kishte shkak përmirësimin urba-
nistik të trafikut, siç mendojnë apo thonë disa. Po të ishte 
kështu, problemi do të thjeshtohej mjaft. Do të përdorej fare 
lehtë modeli i gatshëm, mjaft i bukur e funksional dhe 
madje po aq i hershëm, ai i Sheshit “Avni Rustemi”, i ndo-
dhur jo më tepër se dy qind metra më larg dhe i aplikuar 
prej gati një shekulli më parë, e tamam më 1939.  

Nuk mund të jetë as ndonjë thënie e padrejtë, por e 
dëgjuar tashmë se, Sulejman Pasha ishte turk!. Edhe po të 
ketë qenë kështu, vepra e tij si themelues i qytetit 
duhejvlerësuar. Dhe kemi shembuj të tillë pozitivë. Në 
Tiranë, me plot meritë, veç emrit të një apo dy rrugëve, 
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është ngritur përmendorja e një ishpresidenti të huaj, që 
nga pikëpamja urbanistike ka po atë zgjidhje që ne 
mendojmë për rastin në fjalë.  

Nuk mund të ishin shkak as kualitetet artistike të atij  
monumenti, siç mendojnë disa të tjerë e të cilat nuk i ma-
rrim në mbrojtje. Përkundrazi, themi se, po të jetë kështu, ai 
le të zëvendësohet, ose edhe “mund” të zevendësohet me 
një të ri, çka do të ishte masë më se e lavdërueshme. E aq 
më tepër se ky problem përkon me formimin profesional e 
artistik të vetë kryetarit të Bashkisë të asaj kohe.  

Por, shkaku është gjetiu. Koha kishte bërë të veten. 
Gjysmëshekulli më pas, në një atmosferë politike krejt 
tjetër, monumenti “Partizani” do të dilte në plan të dytë. 
Vendi i tij do të ndodhej pas atij të Sulejman Pashës dhe ky 
i fundit duhet të kalonte atje ku të mos dukej lehtë. 

E, kështu, me spostimin horizontal që ju bë këtij 
objekti kulturor, ai nuk mund të shihet lirshëm, por vetëm 
po të kërkohet me sy. Ky vrojtim vështirësohet tashmë 
gjithnjë e më tej edhe për shkak të rritjes së drunjve rreth tij.  

Me pozicionin e trupit dhe me shikimin e tij fare të 
pakuptimtë, nga jugu !!!!! ???, Sulejman Pashën e “kanë 
detyruar” t’i kthejë kurrizin e të mos shohë më as sheshin 
që ka emrin e tij !!!!!. Dhe më tutje, me uljen vertikale deri 
në një thellësi prej rreth 20 cm, sikur të mos mjaftonte kuota 
zero e vetë lulishtes, ka qenë krijuar një “tavolinë lojërash” 
për ata që donin të vrisnin kohën.  

Denigrimi i kësaj figure të shquar historike ka shku- 
ar edhe më larg. Ndryshe nga monumenti “Partizani”, në 
atë të Sulejman Pashës, jo vetëm se është “kursyer” pak llak 
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për kujdesin ndaj tij, por mungon edhe “dedikimi i nevoj-
shëm”, madje edhe “identiteti” i tij, qoftë me një targetë 
sado të thjeshtë; çka nuk besojmë se shihet në ndonjë vend 
tjetër. E kjo nuk duhet të ndodhte kështu, së paku për 
respekt të jobanorëve të Tiranës, të të huajve e të turistëve 
që duan të njihen me vepra dhe figura të tilla historike.  

Pra, logjikshëm del përfundimi se, është Sulejman 
Pasha, ai që mbetet “i panjohur” dhe jo “Partizani”.  

 
                             

 

Punimet që u përuruan ditën e festës së Tiranës të 
vitit 2008, krijuan edhe një handikap tjetër. Nuk mund të 
pranohet që, tamam ajo datë e shënuar, dita e 17 nëntorit 
1944, e asaj kur mbaroi edhe lufta trejavore për çlirimin e 
qytetit nga pushtuesit e huaj, të jetë njëherësh edhe data e 
sfidës që Bashkia e asaj kohe i bëri historisë, kulturës dhe 
vlerave të hershme të tyre.  

Veprime të tilla, ne i konsiderojmë shembuj tipikë e 
të dukshëm të diskriminimit të figurave tona tiranase ?.  

Nuk jemi kundër alternativave më të mira. Nuk jemi  
as kundër monumentit “Partizani”, aq më tepër kur, një 
ndër autorët e këtij libri ka marrë pjesë vetë në luftën 
nacional-çlirimtare. Por, ne nuk mund të pranojmë cënimin 
e vlerave historike apo të përkrahim zgjidhjet e papra-
nueshme nga të gjithë palët dhe sidomos format joqytetare 
e deri joligjore të zbatimit të tyre. Për të gjitha këto, në atë 
vendimmarje duhet të ishte edhe mendimi i qytetarëve. 

 “Kurrë nuk është vonë, madje edhe tani është mun-
dësia dhe koha për të korrigjuar atë që duhet”, pavarësisht se 
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kjo ndërmarje do të ishte më me dinjitet e sidomos gjatë 
vitit të 400 vjetorit të themelimit të qytetit të Tiranës. 

 Edhe në planin artistik, të dy këto monumente, pa 
ndonjë lidhje ndërmjet tyre, nuk mund të jenë aq afër me 
njëritjetrin dhe aq më teper se njërit nga ato i jepet prioritet, 
siç ndodh në këtë rast. Dikush prej tyre duhet të lëvizi, por 
cili duhet të jetë ai ?.  

Në “pamundësi” të ringritjes së Xhamisë së hershme 
të ndërtuar nga Sulejman Pasha, si objekt i parë i qytetit, e 
që, deri në ardhjen e komunizmit më 1944, qëndroi plot 330 
vjet, atë hapësirë ku së paku duhet të ketë një pllakë me 
emrin e tij nuk duhet t’a zotërojë asgjë tjetër veç Monu-
mentit të këtij personaliteti të madh.  

Kuptohet se, një veprim i tillë do të shprehte vetëm 
kulturë, term i përcaktuar si “Fusha e zhvillimit shoqëror që 
përfshin krijimtarinë e gjithëanëshme në gjuhë, në art, në histori, 
në letërsi, në shkencë dhe në tërë jetën shpirtërore” ose ndryshe 
si “Tërësia e arritjeve të një populli dhe deri të vetë njerëzimit në 
fushën e prodhimit dhe të zhvillimit shoqëror e mendor”.   

Trualli, i zënë tani nga monumenti “Partizani”, nuk i 
takon atij. Kjo zgjidhje ka pasë dhe ka vetëm mbështetje 
politike, atë të “veprimtarisë së pushtetit shtetëror të një vendi e 
që lidhet me qeverisjen dhe me drejtimin e shtetit”.  

I parë në këtë këndvështrim, ky monument i çlirim-
tarit të Tiranës, me meritë mund të vendoset kudo, madje 
edhe më të mirë se aktuali, por sigurisht atje ku u luftua 
për mbi njëzet ditë dhe ku pat edhe ngjarje historike e të 
rëndësishme të lidhura me Luftën nacional-çlirimtare. E, të 
tillë në Tiranë ka plot, madje me vlera të larta historike.  
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Me zgjidhje të këtij lloji e më se të drejta ka edhe një 
prioritet tjetër e mjaft të rëndësishëm. Populli, në rradhë të 
parë, e sidomos të rinjtë; me këtë aktivitet objektiv dhe jo 
me veprimtari të karakterit politik, do të ushqehen dhe do 
të edukohen me më shumë kulturë.  
E sigurisht, që kështu do të ishte edhe më mirë, çka edhe 
duhet t’a pranojnë të gjithë. 

 

 
                             

 

Gjithsesi, koha bën të veten. Ardhja e demokracisë, 
pavarësisht nga ritmi dhe nga hierarkia e vendosjes apo të 
rivendosjes së meritave të individëve, pa dyshim që ka 
ndikuar edhe në problemet që po trajtojmë këtë libër.  

Megjithëse jo në masën e merituar, po përmendim së 
pari disa nga emërtimet e objekteve të ndryshme të Tiranës 
dhe kryesisht të shkollave e të rrugëve, siç janë ato të 
Elbasanit, Kavajës, Shëngjergjit, Dibrës, e Veriut e me të 
tjera si ato me karakter radial. Ato nisin nga qendra dhe 
tregojnë vendin ku do të shkohet. Më tej janë sigurisht edhe 
rrugë të tjera jo të këtij karakteri.  

Ngjarjet politike bënë që shumica e këtyre rrugëve të 
ndryshojnë emrat. Gjithsesi, disa prej tyre, ndër të cilat, ajo 
“28 Nëntori”, “Hoxha Tahsin” e ndonjë tjetër i ruajtën ato. 

Falë meritave dhe vlerave të personaliteteve tiranase, 
me propozim dhe me insistim të vetë Shoqatës “Tirana”, në 
objekte të ndryshme, të mëdha e të vogla, ka pasë edhe 
emërtime të llojeve të tjera e mjaft dinjitoze. Ata janë mbë-
shtetur në kontributet e ndryshme e të shquara të objekteve 
të veçantë e kryesisht në bashkërendim me vlerat qytetare.  
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KREU VII 
 

Tradita dhe Shoqata “Tirana” 
 

 
Asnjë qytet tjetër, nuk ka patur fatin e Tiranës, 

kryeqytet i të paktën katër shteteve kufitare me njëritjetrin,  
e njëherësh të parivalizuar për bujarinë e saj.  

Sa herë që shqiptarët kanë kaluar nëpër dallgët e kri-
zave kombëtare, Tirana ka qenë streha e shpresës së tyre se, 
një ditë më e mirë nuk është larg dhe do të vijë.  

Dibranët e përleshur me serbët, çamët e masakruar 
nga stuhitë spastruese greke, kosovarët e dëbuar me thikë 
ndër dhëmbë, malësorët nga jugu e nga veriu e të gjithë 
këto, të lodhur nga skamja e varfëria, e gjetën Tiranën si një 
dritare të ngrohtë të shpresës e të bujarisë.  

E ardhmja pikon butë e ëmbël dhe kjo falë shpirtit 
qytetar e të madh të atyre që e ngritën dhe e mbajtën këtë 
qytet si medaljonin e nderit të Shqiptarëve dhe si virtyt të 
asaj që Shqipëria ka qenë, e përherë do të mbetet, gjithnjë si 
”Shtëpia e Zotit dhe e mikut”. 

E, parë në këtë rrafsh, Tirona si qytet nuk i është 
përgjigjur vetëm krizave që burojnë nga e shkuara, por një-
herësh edhe problemeve që vështirësojnë të ardhmen.  

Rritja e vazhdueshme ekonomike dhe njerëzore e kë- 
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tij qyteti e ka bërë atë më tepër se kryeqytet administrativ 
të Shqipërisë; ajo e ka bërë atë zemrën e së ardhmes së këtij 
vendi, “Mekën” e të gjithë Shqiptarëve. E, jashtë tyre nuk 
mund të qëndrojë as Shoqata “Tirana”. 

 

 
                             

 

Po mbushen tre dekada që prej kohës kur vendi ynë 
hyri në rrugën e tranzicionit, dukuri kjo e perceptuar si një 
periudhë kalimtare nga sistemi totalitar drejt demokracisë.  

Ky sistem përfshin pra jo vetëm vullnetin e shumi-
cës, por edhe respektimin e pakicave, të të drejtave të 
njeriut, barazinë pa asnjë dallim të qytetarëve para ligjit, 
statusit apo përkatësisë shoqërore, ekonomike, politike etj.. 

Por, në të kundërtën, ne konstatojmë se kjo periudhë 
tranzicioni po zgjatet deri në pambarim; kështu pra, proble-
met e shtruara për zgjidhje po mbesin ende para nesh !.  

Fatkeqësisht jemi po ne, qytetarët e Tiranës që vazh-
dojmë të paguajmë shumë shtrenjtë faturën e këtij “tranzi-
cioni të dhunshëm”, e që solli me vete uzurpimin apo 
tjetërsimin e pronës, zënien e hapësirave publike, ndotjen 
ambientale, papunësinë dhe margjinalizimin ekonomik e 
politik të trashëguar që nga koha e diktaturës komuniste. 

Por, këtu nuk po flasim vetëm për problemet ekono-
mike, që vijnë si pasoje e krizës botërore, apo të dukurive të 
reja globale. Këto rrjedhime prekin çdo vend dhe askush 
nuk është i imunizuar prej tyre.  

Në rradhë të parë, kemi parasyshë problemet që ka-
në të bëjnë me barazinë e shtetasve para ligjit, me zhdukjen 
e klientelizmit apo të nepotizmit dhe më tej deri të politi-
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kave favorizuese për individë e për interesa të caktuara, e të 
cilat natyrisht që ulin besimin e qytetarëve te shteti. 

 

 
- “Kuvendi i III-të i Lidhjes së Shoqatave 

të Shqipërisë së mesme” - 
 

Vetë koncepti i demokracisë ka lindur në një truall 
qytetar e që bazohet te vlerat e tij, siç është respektimi i të 
drejtës, i pronës, i lirisë, i pjesëmarrjes në vendimmarrje, i 
integrimit ekonomik e social etj.. 

Në fillesat e saj, dihet se kishim të bënim me demok-
racinë e drejtpërdrejtë, por që me kalimin e kohës dhe me 
zhvillimin e shoqërisë njerëzore u kalua te demokracia e 
zhvilluar. Format e funksionimit të kësaj demokracie janë të 
ndryshme për vende të ndryshme, por ajo që bie në sy sot, 
në vendet me demokraci të zhvilluar, është përfshirja gjith-
një e më e madhe e shoqërisë civile në qeverisje. Dhe kjo 
mund të arrihet lehtë nëpërmjet unioneve qytetare: grupe të 
kauzës, grupe të presionit apo edhe të tjera si këta. 
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Një perifrazim i tillë ka vend për shkak se këto terma  
janë thuajse të paezauruara për shoqërinë shqiptare, megji-
thëse rëndom ata qarkullojnë edhe në tekstet shkollore apo 
bëhen pjesë e retorikave të shumta në fjalime politikanësh. 

 

Po përse ndodh diçka e tillë?. Duket se, ne shqiptarët 
jemi ende pre e mendësisë paternaliste, të trashëguar që 
nga koha e komunizmit. Sipas kësaj mendësie, shteti duhet 
të kujdeset për gjithshka që ka lidhje me individin, që nga 
punësimi i tij e deri te arsimi dhe kujdesi shëndetësor.  

Në shkëmbim të kësaj, shteti apo pushteti, në të gji-
tha nivelet e tij, merr atributet e zotërimit të pakufishëm, ku 
përfshihet e drejta e arbitraritetit, e konfiskimit dhe e 
rishpërndarjes për interesa publike e jo të pronës së qyteta-

- Aktivitet i përbashkët i Shoqatës “Tirana”  
me Organizatën “Grupimi-Dhjetor 90” - 
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rëve. Duke vazhduar edhe më tej, kjo shkon po ashtu deri 
te caktimi i taksave sipas situacionit financiar dhe deri te 
hartimi i planeve urbanistike e rregulluese që ndryshon 
sipas orekseve të njërit apo tjetrit pushtetar lokal. 

Ende edhe sot ndeshet mendësia për pushtetin sipas 
shprehjes së vjetër, “me ujin, me zjarrin dhe me qeverinë nuk 
luhet” !. Ky ishte pushteti absolut i historisë komuniste dhe 
parakomuniste të Shqipërisë. Pra, ai nuk mund të jetë 
pushteti i një vendi demokratik që synon të bëhet pjesë e 
familjes së madhe europianoperëndimore !. 

 

 

Prandaj, edhe ne, qytetarët e këtij vendi, duhet të 
shkëputemi një herë e mirë nga kjo mendësi, pjesë e një të 
kaluare disa mijëra vjet të shkuara e të krijuar nga para-
ardhësit tanë iliropellazgë. E, tamam kjo na e ka vështirë-
suar rrugën drejt familjes së madhe europiane !.  

Aktualisht, kërkojme që pushteti jo vetëm të burojë 
nga populli por, në rradhë të parë, t'i shërbejë atij !. Por, ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Protestë e qytetarëve -  
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duhet të kërkojmë që çdo qytetar, në të drejta dhe për-
gjegjësi, të trajtohet njëlloj i barabartë përpara ligjit. Të 
gjitha këto vlejnë për çdo nivel pushteti e për çdo qytetar, 
pavarësisht ku jeton ai, në qendër apo në periferi. 

 
                             

 

Organizatat ndërkombëtare dhe diplomatët e huaj, 
përmes aktivitetit të tyre, kanë synuar vazhdimisht të na 
japin shembuj dhe mesazhe të qarta për këtë aspekt, duke 
zhvilluar takime dhe duke ngritur zërin për të drejtat e 
pakicave etnike të përqendruara në zona të ndryshme të te- 
rritorit Shqiptar. Por, çfarë duhet të themi ne, qytetarët e 
Tiranës, për respektimin e të drejtave tona ?.  

Ata fillojnë që nga prona e deri te ajo e pjesëmarjes 
në jetën politike dhe shoqërore, e sidomos të këtij qyteti, aty 
ku kemi lindur e ku jemi rritur si kryeqytetarë ?. 

 

Forumi rinor i Shoqatës “Tirana” përpara 
 Bashkisë së Tiranës
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Tamam si rrjedhojë e këtyre zhvillimeve, e në përgji-
gje të tyre, ka qenë edhe lëvizja e njohur ”Çfarë do të bëhet  
me Tiranën në vitin 2010 ?”. Në qendër të saj ishte mbrojtja   
e vlerave dhe e aseteve, e të drejtes së respektimit dhe të 
zhvillimit të pronës si dhe të interesave tona qytetare. 

Në këtë kuadër u mbajtën një serë tubimesh në të 
cilat u vu re vendosmëria e qytetarëve të Tiranës. Të bash-
kuar, ata kundërshtuan planin zviceran që Bashkia e asaj 
kohe kishte hartuar në mungesë të plotë transparence dhe 
që u mundua t’a implementonte në qytetin e Tiranës.  

Nga ky plan shihet dukshëm se, zona të mëdha të 
lagjeve të hershme e shumë të hershme, themeluese të vetë 
qytetit, nuk përfshiheshin në strategji zhvillimore. 

Shoqata “Tirana” qëndroi në kërkesat e saj, duke ma-
rë përsipër organizimin e kësaj lëvizje. Si rrjedhojë edhe e 
presionit qytetar, plani i Bashkisë nuk arriti të vihej në jetë. 

 

 
                              

Një nga drejtimet më kryesore të misionit të saj, 
Shoqata “Tirana” ka pasë dhe ka edhe ruajtjen e vlerave 
historike dhe të gjurmëve të hershme arkeologjite të qytetit,   
e më tej deri të krejt trevës  së Tiranës. 

 Gjate punimeve për ndërtimin e “unazës së vogël” të 
Tiranës, në vitin 2008, dolën sërish në dritë gjurmët his-
torike të kalasë së Justinianit, e cila për koincidensë gjendet 
nën themelet e godinës së Akademisë  së Shkencave.  

Ashtu si 40 vjet më parë edhe tani u tentua që ajo të 
mbulohej sërish, madje këtë rradhë edhe me beton e asfalt. 
Ishte përsëri Shoqata “Tirana”, ajo që u vu në krye të për-
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pjekjeve të shoqërisë civile duke qendruar fort në të drejtën 
e saj në mbrojtje të historisë së lashte të qytetit të vet. 

Kjo punë nisi me sensibilizimin e krejt opinionit qy-
tetar, nëpërmjet konferencave dhe daljeve mediatike, të 
kontakteve të shumta, që nga zyrtarët e Këshillit të Europës 
që mbulonin seksionin e ruajtjes së vlerave historike në 
Shqipëri. Por, ajo shkoi edhe më tej, deri me zyrtarë dhe 
institucione shtetërore vendore me qëllim instalimin e një 
dialogu midis palëve të përfshira në vendimmarrje.  

- Çfarë do të bëjmë me historinë - 
 

Këto përpjekje çuan në organizimin e një forumi të 
hapur të debatit publik dhe konkretisht të atij me temë 
”Çfarë do të bëjmë me Historinë”. Jepet kështu një model i 
ri se si sfidat e përbashkëta mund të zgjidhen mjaft më mirë 
në se i nënshtrohen debatit publik dhe kur vendimmarrja të  
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bëhet sa më transparente. 
Kjo lëvizje e Shoqatës “Tirana” ndikoi për mirë në 

shndërrimin e kësaj çeshtje në pjesë të axhendave prioritare. 
Ajo bindi vendimmarrësit që të korrigjonin qëndrimin e 
tyre dhe të arrinin në përfundimin që, kalaja e Tiranës të 
mbetet përfundimisht pjesë reale e historisë së ketij qyteti. 

 

 
                             

 

Nuk ka qenë e lehtë  veprimtaria jonë edhe në lidhje 
me emërtimet e rrugëve, shesheve, institucioneve arsimore 
apo shkencore me emra të personaliteteve të Tiranës. Këtë 
problem mjaft të rëndësishëm e kemi prekur edhe në fillim 
të këtij libri. Në aktivitetin e tyre, ata personalitete i kanë 
bërë nder jo thjesht Tironës, por gjithë Shqipërisë. Nuk 
mendojmë se, duhet ndonjë spjegim i veçantë për këtë.  

Është lehtësisht e kuptueshme se, për tiranasit auto-
ktonë, si qytetarë të hershëm dhe themelues të këtij qyteti, 
është dashur që, vazhdimisht të ballafaqohen edhe me qën-
drime aspak dashamirëse, kundërshtare, shpesh edhe  
fyese, problem po ashtu i prekur edhe më parë. 

Qëndrim konstant për Shoqatën tonë ka qenë edhe 
vlerësimi dhe promovimi i figurave të shquara me synim 
kthimin e tyre në modele të vlefshme për tu ndjekur. 

Pjesë e këtyre debateve mjaft të rëndësishme, por në 
një drejtim tjetër, ka qenë edhe një qëndrim i përsëritur, 
dhe tashmë mjaft i njohur, kur në një të përditëshme thuhej 
se: "Tirana nuk është Tirona" !.  

Esenca e këtij shkrimi ishte ideja se, rrugët e Tiranës 
po emërtohen me emra gjoja të panjohur në vend që, të 
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përdoren emra pemësh të mbjella në to, si "rruga e kumbu-
llave të kuqe" apo të pemëve që nuk janë mbjellë ende: 
"rruga e portokalleve", “lulishtja e shkurreve muzeale” etj..  

Dhe të gjitha këto sepse, emërtimet aktuale të rrugë-
ve të Tiranës përfaqësojnë personalitete krejt të njohur të 
këtij qyteti, por edhe me prejardhje nga trevat e tjera të 
vendit, e që nisin nga Hafiz Ibrahim Dalliu e Gjon Buzuku; 
Ali Begeja e Myhedin Llagami; Qemal Stafa e Abdurrahim 
Buza; Xhemal Pazari e Havzi Nela e shumë të tjerë të tillë. 

Por, këta emra të nderuar, natyrisht edhe të tjerë si 
ata, nuk i pëlqejnë disa "pseudomodernistëve". Personali-
tetet e historisë që mbajnë sot rrugët e kryeqytetit dhe të të 
gjithë vendit, u “vrasin” veshin atyre, prandaj, ata duan t'i 
zëvendësojnë me atë të "terminologjisë së tyre botanike”. 

Në vazhdim, dhe duke e lënë të hapur këtë problem,  

 
- Jepet karta e antarsimit në Shoqatën “Tirana” 

- Zhani Cikos nga Shyqyri Rreli - 



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 223 -

 
 

 
 

 

- Jepet karta e antarsimit  në Shoqatën “Tirana”  
- Gudar Beqirit nga Ismail Demneri - 

Jepet karta e antarsimit në Shoqatën “Tirana”  
- MIrel Josës nga Gani Beliu - 
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ne pyesim përsëri, A mund të ketë efekt ky mendim ?.        
Ndërkohë, po kujtojmë gjithashtu se, veç të tjerash, 

tashmë janë të njohur edhe rastet për ndonjë nga emisionet 
televizive që, në pjesë të caktuara të programit të tyre, 
figurën e Tiranasit e nxjerrin si njeri të veseve, të bixhozit 
etj.. Dhe kjo, a thua se bjerrja e vlerave të shoqërisë Shqip-
tare është rast sporadik e që ndodh vetëm në Tiranë dhe 
vetëm me autoktonët e saj. 

Përkundrazi, në këtë drejtim, mund të themi madje 
me krenari se, vetë qytetarët tironas, janë modeli më i mirë 
i civilizimit, i harmonisë dhe i bashkëjetesës në familjen e 
madhe europiane. 

Ndërkohë po sjellim disa fakte të tjera e të padisku-
tueshme për qytetarinë e familjeve autoktone Tiranase: 

- Asnjë mbiemër i familjeve të Tironës nuk figuron 
në listat e zeza të organizatorëve të trafiqeve apo të krimit 
të organizuar, brënda apo jashtë vendit; 

- Asnjë mbiemër i familjeve tiranase nuk ka qenë 
organizator apo drejtues i skemave mashtruse piramidale; 

- Asnjë tiranas nuk është i njohur për krime të çdo 
lloji dhe për sjellje të ulta, brënda apo jashtë vendit. 

Por, e kundërta ka ndodhë dhe ndodh ende, madje 
me mjaft forma.  

Duke shkuar më tej dhe duke përdorur dialektin 
tonë, herë me humor e herë me tone “serioze”, ata synojnë 
të krijojnë një imazh të padenjë dhe të shfytyruar të 
qytetarit të hershëm Tiranas. Duke dëshmuar inteligjencë, 
integritet e më tej edhe sjellje qytetare, dhjetra e qindra bij të 
Tiranës, me sjelljet model të tyre, kanë studjuar e studjojnë  
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me sukses deri në vendet më të zhvilluara të botës. 
 

 
                             

 

Janë këta pseudoopinionistë dhe pseudoproducentë, 
që fjala "Tironë" u vret veshin. Dhe kjo sepse ata nuk kanë 
si t’a kuptojnë dhe nuk mund t’a kuptojnë vlerën e diver-
sitetit dhe të respektimit të identitetit të të tjerëve. E më 
tutje edhe sepse, ata nuk e dijnë se, ky dialekt “hundor” i 
Tiranasve është veçse një variant lokal i gegënishtes së 
Shqipërisë së mesme. Atë e përdorin njerëz të zakonshëm, 
por edhe intelektualë të kulturuar që, pavarësisht nga prej-
ardhja e tyre, kanë lindur e janë rritur në këtë qytet. 

Ky dialekt autokton është në fakt tipari fonetik da-
llues i kryeqytetarëve të Shqipërisë, ashtu sikurse dialekti 
hundor parizien që është tipari fonetik dallues i kryeqyte-
tarëve të Francës. Këtë mund të na e konfirmojnë perso-
nalitete tiranase dhe jotiranase, madje edhe familje të tyre e 
që kanë pasë kontakte të hershme me kulturën franceze, 
italiane dhe europiane në përgjithësi.  

E folmja tiranase, për më se 90 vjetët e fundit, gjith-
një e më shumë, është bërë simbol dhe shprehje e shpirt-
madhësisë, e shpirtbutësisë dhe e altruizmit. Por, sigurisht 
që, ne askujt nuk mund t'ja imponojmë atë. Çdo njeri është 
i lirë të zgjedhë atë që don. 

Më poshtë, vetëm se po i kujtojmë lexuesit disa men-
dime dhe realitete mbi vlerën e këtij dialekti të çmuar.    

Së pari, dhe pa e zgjatur, dihet se dialekti në për-
gjithësi është “pasuri” dhe si i tillë nuk mund të ndalohet, 
përkundrazi, ai duhet të nderohet e të mbrohet.  
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Madje, ndaj kësaj çeshtje me rëndësi, vini re me kuj-
des e shiheni atë më thellë, deri në planin e mirëfilltë ligjor.  

Aktualisht, te ne, vendime e detyrime ka vetëm për 
“drejtëshkrimin”, të cilin sigurisht po ashtu e respektojmë 
dhe e zbatojmë, madje edhe në këtë punim. Ka gjithashtu 
edhe një emërtim mjaft të njohur e institucional; ai quhet 
“Kongresi i drejtëshkrimit”, i mbajtur herët, më 25 nëntor 
1972. E, kjo duhet të na kujtohet më së miri. Por, nuk ka 
asnjë detyrim ligjor për “drejtfoljen”, siç do t’a quanim atë. 

Lexoni më tej thëniet e të madhit Lasgush Poradeci 
mbi të folmen e Tiranës dhe i analizoni ata. Megjithëse, vetë 
nuk ishte tiranas, ai e vlerëson aq mirë dhe aq bukur atë të 
folme dhe po ashtu ndërsjelljen e saj jo vetëm me krahinat 
tona të Shqipërisë së mesme, por edhe me të tjera e deri me 
atë të shteteve më të afërt të Mesdheut.  

Megjithatë, mendojmë se, problemi i dialektit është 
shumë më i gjërë. Po kujtojmë diçka të thjeshtë e të njohur, 
të marrë nga fusha e sportit. Ndryshe nga të tjerët, skuadrat 
e tyre të sportit, tiranasit autoktonë nuk i thirrën asnjëherë 
dhe kurrë “Tirana”, por gjithnjë, veçse “Tirona”.  

Shihni fqinjin tonë të afërt, Italinë. Skuadrave të 
qyteteve të tyre nuk i thonë “Genova”, por “Genoa”; nuk i 
thonë as “Milano”, por “Milan” etj.. Por edhe jashtë sportit 
ka qytete si Ankona, Verona, Barcelona, Lisbona etj., ashtu 
si edhe te ne Aulona, Valbona etj..  

Dy tre vjet më parë, nga mediat sportive, u vunë re 
përpjekje për përdorimin e termit “Tirona”, por me kalimin 
e kohës, fatkeqësisht, kjo u “harrua”??. Gjithsesi, ne men-
dojmë se, problemet nuk janë te e folmja dialektale; kjo pra- 
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nohet edhe shkencërisht.  
Po e përsërisim edhe një herë: “Dialekti është 

pasuri”, e kjo e vërtetë nuk duhet të humbasë kurrë për 
vlerat e saj. Kështu p.sh., humori korçar nuk mund të bëhet 
me të folmen nga Shkodra dhe pa dyshim as e kundërta. 

Dhe më tej, jemi krejt të bindur që aktualisht, prob-
lemet shqetësuese të gjuhës nuk qendrojnë te e folmja, por 
te gjuha e shkruar dhe te përdorimi i saj. E tamam për këtë, 
ka pasë edhe një Kongres të drejtshkrimit.  

Por, shikoni çfarë ndodh, duke filluar madje që nga 
mediat, si institucioni më i rëndësishëm dhe më i kontak-
tuar me qytetarin. Natyrisht këtë analizë nuk mund t’a 
bëjmë këtu; por po themi vetëm se, veç përdorimit të pa 
vend të terminologjisë së huaj, si problemi më i thjeshtë për 
t’u zgjidhur; janë “prekur” ndër të tjera parime mjaft të 
rëndësishme të Gramatikës, siç janë p.sh., zgjedhimi dhe 
kohët e foljeve dhe mospërdorimi i drejtë i tyre; ato të 
lakimit të emrave, e më tej çeshtje mjaft më të thjeshta si: 
përdorimi shkronjave të mëdha e të vogla e më tej deri te 
shenjat e pikëzimit dhe sa e sa të tjera si këta.  

Gjithsesi, veç sa më sipër, mendojmë se, probleme 
shqetësuese janë pa dyshim edhe ato të shtypshkrimit që 
madje shkojnë larg, deri te keqpërdorimi i disa germave, e 
më tej, edhe te mënyra e shkrimit të fjalëve të huaja. 
      

 
                             

 

Dhe duke shkuar drejt fundit të këtij libri, mendoni 
pak, çdo të ndodhte sikur të gjithë qytetarët e këtij vendi të 
kishin marë modelin e qytetarisë, të paqes e të tolerancës !.  
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Përgjigja do të ishte shumë e thjeshtë. Askujt nuk do 
t'i ishte dhunuar prona, askujt nuk do t'i ishte prekur nderi 
dhe identiteti e askujt nuk do t'i nëpërkëmbej respekti.  

Por, së pari, sidomos ne, qytetarët e Tiranës, duhet 
t’a kuptojmë se, ato karakteristika dhe vlera të kulturës e të 
ndërgjegjes qytetare, të trashëguar edhe ndër breza, nuk na 
janë dhënë rastësisht.  

Si mbartës të misionit të lartë të përhapjes dhe të im-
plementimit të këtyre vlerave, ata ndikojnë në qënien e 
përbashkët me qytetarët e tjerë të këtij vendi. Dhe, të gjitha 
këto ndodhin në një shoqëri të re, e cila vetëm në më pak se 
një shekull më parë, ishte 90 përqind rurale. 

Është detyrë e përhershme që të tregojmë se ndër-
gjegja qytetare e këtij kombi është e gjallë dhe e pranishme. 
Duhet të tregojmë po ashtu se, qytetarët e këtij vendi e 
meritojnë po aq shumë demokracinë sa edhe qytetarët e tje-
rë të të gjithë kombeve: gjermanë, britanikë apo francezë.  

Prandaj edhe sllogani i Shoqatës “Tirana”, ka brënda 
tij dy fjalët kyçe të suksesit të këtyre demokracive euro-
pianoperëndimore, e pikërisht “Vlerat dhe Progresin”. E, 
prandaj ne jemi krenarë për këtë mision të lartë që Shoqata 
jonë, si pjesë aktive e shoqërisë civile, ka marrë në mbrojtje 
vlerat dhe interesat e qytetarëve të vet tiranas !.  

 
                             

 

Shoqata “Tirana” e nisi rrugëtimin e saj në vitin 1991 
me një grup intelektualësh të shquar Tiranas. Kjo ishte një 
sipërmarje e cila u përkrah nga përfaqësuesit më prestigjo-
zë të familjeve tiranase dhe u mbështet në parime të tilla e të 
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çmuara si: liria, barazia, e drejta e shprehjes dhe e besimit, 
përkrahja shoqërore dhe e respektimit të pronës si dhe 
ruajtja dhe promovimi i dinjitetit njerëzor e kulturor etj..  

Shoqata "Tirana" është nga të parat organizata joqe-
veritare që u formuan menjëherë pas ndryshimit të sistemit 
politik. Ajo çka e bëri të veçantë atë është shpirti i saj, që, 
ndër të tjera, karakterizohet nga imagjinata, kreativiteti, 
angazhimi, entuziazmi dhe veti të tjera si këto, njëherësh 
mjaft të dobishme. Misioni i saj i dedikohet rizgjimit, ruajtjes 
dhe promovimit të vlerave të të gjitha llojeve, morale e ma-
teriale, qytetare, historike, patriotike, kulturore, artistike etj..  

Kjo nuk ishte pra një zgjedhje e rastësishme. Ajo 
ishte një imperativ i pashmangshëm për konservimin dhe 
për riafirmimin e këtyre vlerave të rëndësishme në mo-
mentin e kthesës më të madhe historike; në atë që vendi 
ynë e përjetoi në shekullin e 20-të; daljen nga bunkeri i 
akulltë ideologjik i luftës së ftohtë dhe i utopisë komuniste, 
drejt një bote të hapur dhe të lirë. 

 

 
                             

 

Etërit themelues të Shoqatës "Tirana", intelektualët e 
nderuar si: Shefqet Ndroqi, Skender Jasa, Zydi Turdiu, Eve-
lina Kërciku, Ramiz Xhani, Fehmi Shehu, Petrit Kusi, Gafur 
Luga, Fatbardha Daja, Ismail Farka, Shyqyri Rreli, Bedri 
Alimehmeti, Gani Demneri, VjollcaTafaj, Athanas Hobdari, 
Safije Myderizi, Ismail Demneri, Avenir Kika e mjaft të tjerë 
ishin ndër figurat më të shquara të elitës profesionale dhe 
tekniciene të shoqërisë shqiptare. Ata ishin njëherësh edhe 
modele të larta të humanizmit edhe bij të dyerve të mëdha e 
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të mesme të Tiranës, nga të cilat doli numër shumë i madh i 
intelektualëve patriotë. 

 Të gjithë këta morën natyrshëm barrën e përgjegjësi- 
së së këtij misioni, në një kohë kur shumica e njerëzve ishin  
përfshirë në luftën për pasurim ose për mbijetesë. 

 

 
                             

 

Por, Shoqata "Tirana" nuk është as "klub" krahina-
list, që hap dyert vetëm për ata që kanë “pasaportën e 
tironsit të vjetër". Ajo ka qenë, është dhe do të vazhdojë të 
jetë edhe në të ardhmen tribunë e trumpetimit të idealeve 
të një shoqërie të shëndetshme dhe progresiste.  
 

- Dy nga kryetarët e Shoqatës ndër vite - 
Prof. Dr. Shefqet Ndroqi (1994-1996) 

dhe z. Gafur Luga (1996-2000) – 
Po ashtu, ajo mirëpret çdo qytetar të Tiranës e çdo

shqiptar fisnik që mbështet vlerat dhe progresin e që dëshi-



 
                                           
                                          

“Tirona dhe Tiranasit” - 69 -- 231 -

ron të kontribuojë në zhvillimin dhe promovimin e identi-
tetit tonë kulturor e kombëtar. 

Ky ka qënë edhe qëllimi dhe vizioni i etërve theme-
lues të kësaj shoqate, e si i tillë vazhdon të mbetet edhe sot 
për "Ne", pasardhësit e tyre. 

Gjatë aktivitetit të saj, Shoqata jonë ka pasë gjithnjë 
në konsideratë individët dhe institucionet që, me veprim-
taritë dhe angazhimet e tyre, kanë dhënë mjaft për Tiranën 
e që nga ana jonë i kanë merituar edhe vlerësimet e saj, si 
ata: “Fisnikëria Tiranase” dhe “Mirënjohja Tiranase”. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Këshilli drejtues i Shoqatës “Tirana” - 

Për këto raste janë zhvilluar edhe ceremoni të posaç-
me, e për t’a konkretizuar edhe më tej këtë, po kujtojmë 
vetëm disa prej tyre, e madje këto joautoktonë tiranas.  

Ndër to mund të fillohet me Kadri Morinën, njeri 
human e donator, mjaft i njohur edhe jashtë Shqipërisë e jo 
vetëm për ndërtimin e objekteve të kultit, në të cilat ai 
shquhet, por edhe për njerëzit në nevojë. 
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Po kështu mund të flitet edhe për bisnesmenët e mi-
rënjohur Stefan Pinguli e Kujtim Këllezi të fabrikës së birrës 
“Stela”, të cilët jo thjesht se e kanë hijeshuar atë zonë me 
ndërtimet e tyre të bukura; por, duke e ndjerë veten tiranas, 
kanë kontribuar edhe në disa nga aktivitetet tona të rëndë- 
sishme. Po përmendim këtu, dhe ndër të tjerë, edhe Profe- 
sorin Gëzim Kame, i cili me bisnesin e tij, në mes të shku- 

 

 

- Z. Arben Tafaj, kryetar I Shoqatës “Tirana “ - 
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rreve të fshatit të mirënjohur, atij të Ibës të Tiranës, ndërtoi 
një objekt të bukur, kulturor e model. Kështu, e veç tyre ka 
dhe mund të përmenden edhe bisnesmenë të tjerë. 

 
                             

 

Në realizim të këtij qëllimi dhe të këtyre objektivave, 
në bashkëpunim edhe me organizata të tjera të shoqërisë 
civile si edhe me institucionet vendore e qendrore, Shoqata 
“Tirana”, në vite, ka ndjekur një strategji veprimi dhe 
bashkëpunimi që, midis të tjerash, ka synuar në: 

- Përçimin dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve 
në të gjitha agjensitë qeverisëse në nivel qëndror dhe lokal; 

- Përfaqësim sa më dinjitoz të vullnetit të qytetarëve 
në strukturat drejtuese e sidomos në ato me nivel vendor; 
          - Krijimin brenda strukturës së saj të grupimeve apo 
të komisioneve të posaçme organizative me pjesëmarrjen e 
specialistëve përkatës.  

Këto njësi do të shqyrtojnë në mënyrë të specializu-
ar, ligjore e teknike, të gjitha problemet e ngritura nga 
qytetarët e Tiranës dhe që shqetësojnë komunitetin, por një-
herësh edhe përcaktimin e prioriteteve si:  

- Sensibilizimin e opinionit publik, për rreziqet që i 
kanosen herë pas herë vlerave jetësore; 

- Zhvleftësimin apo uzurpimin e pronës për shkak të 
abuzimit e të arbitraritetit, qoftë edhe të neglizhencës apo të 
inkompetencës së organeve qeverisëse; 

- Informimin dhe sensibilizimin e qytetarëve tanë për 
mes mjeteve informative dhe atyre propagandistike. 

E kjo, lidhur me ndikimin që vendimet e mara, veça- 
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nërisht ato në nivel lokal, do të kenë mbi asetet e tyre edhe 
vlera dhe materiale siç janë planet e rregullimit urban, 
menaxhimi i hapësirave publike dhe gjithçka që ka të bëjë 
me cilësinë e jetesës së tyre; 

- Pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë në vendimmarrje të 
përfaqësuesve të qytetarëve, me të gjitha mjetet që shoqëria 
moderne vë në dispozicion të demokracisë së drejtpërdrejtë 
dhe të asaj referendare; 

- Garantimin e pjesëmarrjes dhe të përfaqësimit të 
këtyre qytetarëve në strukturat përfaqësuese e vendim-
marrëse në nivel qëndror e lokal dhe sidomos më të rinjve, 
bijve dhe bijave të tyre.   

 

 

Të gjithë këto objektiva, dhe të tjera si këto, I kane 
shërbyer jo vetëm interesave të qytetarëve të Tiranës, por 
edhe vetë demokratizimit të mëtejshëm të jetës së vendit. E 
kjo ka ndodhur, si në aspektin politik ashtu dhe në atë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aktivitet i  përbashkët 
me Universitetin Bujqësor të Tiranës - 
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social-ekonomik, gjithnjë me synimin për t'i dhënë fund sa 
më parë periudhës së gjatë   të tranzicionit.  

 

- Me z. Zydi Turdiun, kryetarin e  parë të Shoqatës “Tirana “ - 
 

Ky realitet diktohet edhe nga qasjet e reja të zhvilli-
mit të demokracisë në tërësi. Me zhdukjen dhe me kon-
ceptin e ndarjes së shoqërisë, në kapitalistë dhe klasë punë-
tore, po zhduket edhe diferencimi i interesave të popullit 
në të djathtë dhe të majtë.  

Por, edhe vetë partitë politike, në këto vende gjithë-
përfshirëse, sikurse edhe në Shqipëri, po orientohen pa 
ndërprerë drejt një qendre, ku rëndësi të dorës së parë 
marin interesat specifike të grupeve të caktuara.  

Së fundi, duhet theksuar, se, këto objek-tiva dhe 
mënyra të veprimit nuk janë në fakt shpikje të kë-saj 
Shoqate. Ato janë forma të organizimit qytetar mbi të cilat 
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mbështeten dhe funksionojnë  të gjitha demokracitë e 
zhvilluara perëndimore. 

Unionet qytetare apo komunitare, grupet e kauzës  
apo ato të interesit, janë tashmë pjesë reale dhe shpesh herë 
decisive e vendimmarrjes në këto vende. 

Në këtë kontekst, besojmë se ka ardhur koha qe 
qytetaret te ndergjegjesohen qe fjala ajo e tyre, të ketë peshë 
shumë më të madhe se tani dhe  sidomos në vendimmarrje. 
E kjo, sigurisht për ndertimin e nje të ardhmje sa me te mire 
e këtyre qytetarëve.  

Këtë mision, Shoqata jonë “Tirana” e ka marrë 
përsipër që nga themelimi i saj në vitin 1991. Çdo ditë e më 
shumë, ky mision merr rëndësi të veçantë për vetë natyrën 
e kompli-kuar të problemeve që prekin qytetarin tonë.  

Shoqata “Tirana”, si mishëruese e aspiratave të 
qytetarëve të Tiranës, është e angazhuar dhe synon të kon-
figurojë energjinë shoqërore dhe t’a verë atë në shërbim të 
zhvillimit të qytetit dhe të qytetarëve të vet. 

Realiteti na dikton që, askush nuk duhet të rrijë më-
njanë, qëndrimet apatike e pritëse nuk ndihmojnë askend, 
përkundrazi, ata zbehin koshiencën civile duke reflektuar 
kështu në koston e saj mbi vetë shoqërinë tonë. 

Për rrjedhojë kuptohet se, detyra jonë qytetare është që të 
mos rreshtim punën në dobi të qytetit tonë të Tiranës. E kjo për 
mbrojtjen e interesave social ekonomike dhe të dinjitetit tonë 
moral. Dhe për këtë, të gjithë bashkë, duhet të kontribuojmë për 
të ardhmen tonë e të fëmijëve tanë.  

Eshte fat te jesh qytetar i Europës, është krenari të jesh 
edhe Shqiptar, por me qenë njëherësh edhe Tiranas, është me të 
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vërtetë një privilegj. Vetë Zoti e ka bekuar këtë qytet me 
pozicionin gjeografik mes detit e malit, me fushën e gjërë e me 
njerëz të qetë dhe dinjitozë, puntorë dhe  arsimdashës.  

Ashtu siç ka premtuar vetë Perëndia, do te jene këta 
njerëz që do të trashëgojnë tokën per ta bërë atë një vend 
më të bukur, por edhe më të begatë. 

 
                             

 

Në punën e Shoqatës tonë, vend të veçantë ka zënë 
dhe zene edhe vlerësimi i figurave më të spikatura të trevës 
se Tiranes dhe më gjërë, shndërrimi i tyre në modele 
vlerash të shoqërisë tonë në përgjithësi.  

E kemi përmendë edhe më sipër, se për veprimtaritë 
patriotike, arsimore e shkencore, të artit, të sportit, të eko-
nomisë, të kulturës etj.; prej disa vjetësh, Shoqata jonë akor-
don  titullin tashmë të mirënjohur dhe të vlerësusr, atë 
“Fisnikëria Tiranase”; ajo jep edhe vlerësimin tjetër me emrin 
“Mirënjohje Tiranase”. E, më tej, duhet përmendë se, në 
aktivitetin e vet e të përvitshëm të saj, e për çka do të flasim 
edhe më poshtë, atë “Sofra Tiranase”, akordon çmimin 
vjetor dhe po ashtu të njohur, “ Tirana --“. 

Por, ndër angazhimet më të veçanta të Shoqatës tonë 
kanë qenë dhe janë botimet, sigurisht për Tiranën e për 
Tiranasit. Në këtë hapësirë, autorët tiranas gjejnë mundësi-
në për të kontribuar sa më mirë në dobi të konservimit dhe 
të promovimit të vlerave të komunitetit të Tiranës. 

Ndër ta, disa prej tyre janë madje edhe anëtarë të Kë-
shillit drejtues të vetë Shoqatës, ndër të cilët përmendim me 
rradhë: Bedri Alimehmetin, “Mjeshtër i madh”, për shkri-
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met e tij plot pasion dhe kopetencë e kryesisht mbi sportin; 
Gazmend Bakiun, sidomos për historinë e hershme të 
qytetit të Tiranës, dhe duke shkuar më tej edhe Skënder 
Farkën, për botimet e shumta që lidhen sidomos me për-
shkrimin e bukurive turistike të trevës së Tiranës. 

 
                             

 

Ndërkohë, dhe prej disa vjetësh, vazhdohet me pub-
likimin e botimeve: “Tirana-Personalitete”, me autorë po 
anëtarë të Këshillit drejtues të Shoqatës tonë.  

Sipas një këndvështrimi të zgjedhur, krejt objekti-
visht, në mënyrë të dokumentuar dhe referuar periudhave 
përkatëse kohore, në katër vëllimet e deritanishme të tij 
përshkruhet e tregohet veprimtaria e mbi 700 personali-
teteve dhe figurave të njohura të Tironës apo të Tiranës.  

Vëllimi i parë i këtij seriali, i botuar në vitin 2005, me 
218 faqe i dedikohet shkencës dhe tregon për 170 tiranas 
me tituj e grada shkencore; i dyti, më 2006, me 343 faqe, për 
figurat më cilësore të sportit tiranas, ku flitet për mbi 270 
personalitete të kësaj fushe; i treti, më 2009, me 242 faqe, 
tregon për më shumë se 160 intelektualë të hershëm tiranas 
që, falë meritave dhe shpirtit arsimdashës të tyre, si edhe 
sakrificave ekonomike të familjeve të veta, shkuan jashtë 
shtetit për studime të larta para vitit 1944.  

Nga ata, mbi 25-30 vetë i kishin kryer studimet e 
larta që para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë më 1912, 
shifër çka edhe një herë tregon dëshirën dhe përkushtimin 
e tiranasve për shkollimin e tyre. 

Dhe më në fund, në vëllimin e katërt, botuar në vitin  
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1. Shkencë 2. Sport 

3. Intelektualë të hershëm 4. Politikë 
 

- Nga Seriali “TIRANA - PERSONALITETE” -

2012, me 163 faqe, shkruhet për angazhimet dhe veprimta-
ritë e 92 politikanëve tiranas, të karrierës. 

Ky serial i mirëpritur nga njerëzit objektivë, është një 
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herësh argument i fortë për të gjithë ata që zhvlerësojnë e 
deri i mohojnë personalitetet tiranase dhe kulturën e tyre, 
problem për çka deri tani kemi shkruar edhe më sipër.  

 

 

Kemi menduar e kemi projektuar edhe për vëllime të  
mëtejshme, ku, natyrisht, protagonistët do të jenë nga fusha  
të tjera të jetës. E, për të gjitha këto, jemi optimistë se, në të 
ardhmen, botimet e Shoqatës tonë “Tirana” do të shtohen 
edhe me të tjerë, e mbase jo vetëm si ky që kemi ndër duar 
(jo pjesë e atij seriali), por edhe më të larmishëm.  

 
                             

Vend të rëndësishëm e të veçantë në aktivitetet kul-
turore të Shoqatës zë edhe spektakli i saj i përvitshëm 
kthyer ne tradite”Sofra Tiranase”. 

Ky aktivitet synon në promovimin e vazhdueshëm të 
trashëgimnisë dhe të traditës kulturore tiranase. E kthyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sofra Tiranase - 
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tashmë ne eventin me te ndjekur te vitit  të qytetit tonë, ajo 
ka audiencë mjaft të gjërë dhe po aq cilësore.  
 
 

- Sofra tiranase - 
 

“Sofra tiranase” organizohet, në çdo fund viti në 
prani të mbi 2000 të pranishmëve, në sallën më të madhe të 
spektakleve në Shqipëri, në atë të Pallatit të Kongreseve. Ky 
aktivitet synon të prezantojë tiparet tradicionale të trevës së 
Tiranës dhe të përcjellë mesazhet e afërsisë së trevave e të 
trojeve shqiptare. Njëherësh, ai promovon edhe figura të 
personaliteteve të shquara nga fusha të ndryshme, të 
vlerësuara edhe me çmimet vjetore. 

Me kontributin e saj gati 30 vjeçar, me përkushtimin 
e dhjetra e qindra qytetarëve të nderuar, drejtuar nga pjesa 
më elitare e intelektualëve tiranas, Shoqata “Tirana” ka ndi-
kuar dukshëm edhe në forcimin e marrëdhënieve me 
komunitete të tjera, në forcimin e kohezionit komunitar, si 
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dhe në ruajtjen dhe në promovimin e vlerave tona histo-
torike, kulturore, ekonomike dhe shpirtërore.  

Për punën e shquar të saj dhe për kontribute të rën-
dësishme e të vazhdueshme, kjo “Shoqatë” është vlerësuar 
edhe me tituj dhe dekorata të nivelit të lartë, duke filluar 
nga ajo “Nderi i Qarkut”. 

 

 

Duke shkuar edhe më tej, e siç e kemi kujtuar edhe 
më sipër, po mbushen tashmë tre dekada që kur vendi ynë 
hyri në rrugën e tranzicionit demokratik. 

Gjatë kësaj periudhe jo të pakët, Shoqata “Tirana”, 
duke kontribuar në mbrojtjen, pasurimin dhe promovimin 
e vlerave identitare materiale, kulturore e shpirtërore të 
qytetit dhe të vetë trevës së Tiranës”, ka qenë prezente me 
aktivitetet e saj në krejt jetën e vendit. Por, ka edhe më tej.  

Për kontributet e shquara e ndër vite të Shoqatës 
tonë “Tirana”, asaj i ka ardhë edhe dekorimi i dytë,  më i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vlerësim me “Nderi i Qarkut - 
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lartë se i pari. Është “Nderi i Kombit” i akorduar nga 
Presidenti i Republikës z. Bujar Nishani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Presidenti i Republikës, z. Bujar Nishani 
i akordon  Shoqatës “Tirana” Urdhrin “Nderi i Kombit”  
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KREU VIII  

 

Mbyllja 

 
 
E, kështu pra, në këtë libër, ne u shtrimë deri në 

raporte të arsyeshme e që nisin nga dukuri të karakterit të 
përgjithshëm: historik, patriotik, kulturor dhe ekonomik. 
Dhe më tej u ndalëm edhe deri te probleme të veçanta të 
lidhura po me ato ngjarje. 

Për çka folëm më sipër, ne i konsiderojmë ato detyra 
normale të çdo qytetari. E, në këtë këndvështrim, na vjen 
mirë dhe i përgëzojmë ata të ardhur, që, megjithëse banojnë 
në Tiranë, po këtu, kanë ngritur  shoqata me emrat e 
krahinave të tyre. Ata evidentojnë kështu vlerat e tyre dhe 
kujdesen për to, madje kur është e nevojshme edhe reagoj-
në për to. Parë në këtë këndvështrim, ne tironsit sigurisht 
që e kemi më të lehtë, dhe më të mundur.  

Jemi tamam në trevën tonë dhe prandaj duhet të 
kemi edhe më shumë arritje; por dhe në Tironën tonë,  por 
per këtë, duhet sigurisht të punojmë edhe më shumë dhe të 
kërkojmë me me shumë ngulm  atë që na takon. 

 Trajtimet e mësipërme mendojme se mund të shër-
bejne si argument, se: asnjë perpjekje e kujtdo qoftë, për të 
lartësuar vlerat e vendit te tij të origjinës në dëm dhe në 
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mohim të historisë, traditës dhe zhvillimit të Tiranës, nuk 
të çon asgjëkundi”. Ne shqiptarët kemi ëndërruar gjith-
monë për të qenë pjesë e Europës së zhvilluar dhe anëtarë 
të proceseve integruese. Por, për të qenë të tillë, e përkrah 
vendeve të zhvilluara, duhet dëshmuar se jemi komb pa 
mllefe provincialiste e pa ndasi krahinore. Nga cilido qytet 
apo fshat të udhëtosh jashtë shtetit, në çdo pikë doganore, 
do të tregosh pasaportën ku shënohet Tirana dhe Albania.  

Ndaj me këto dy emra të mëdhenj, çdo shqiptar 
duhet të ndihet krenar. 

 
 
 

 
 

 

 
 

                             
 

Është detyrë për ne që, vlerat tona qytetare: traditën, 
kulturën dhe zakonet e tjera t’i mbrojmë dhe t’i përsosim; 
t’ja trashëgojmë fëmijëve tanë si pasuri e pazëvendësue-
shme dhe e të krijuar brez pas brezi.  

Ato, as nuk mund të zhduken e as nuk mund të 
krijohen, e aq më tepër të mohohen.  
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