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Libri është testamenti shpirtëror që 

një brez i lë një tjetri këshillat e një zemre 
të re. E tërë jeta e njerëzimit është e 
shprehur në libra; fiset, njerëzit dhe 
shtetet janë zhdukur, por libri ka mbetur. 
Ai është program i së ardhmes. 

 
Aleksandër Hercen
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” PARATHËNIE ” 

 
Vëllimet e para, ata: “Shkencë”, 218 faqe, (2005); “Sport”, 

343 faqe (2006) dhe “Intelektualë të hershëm”, 242 faqe (2009), të 
ciklit “Tirana Personalitete”, botim i Shoqatës “Tirana”, përcjellin 
për fushat përkatëse jetëshkrimin dhe kontributin e afër 610 
pinjollëve të familjeve të ndryshme të Tiranës.  

Të gjithë ata lanë gjurmë në zhvillimin e arsimit, shkencës, 
sportit, mjekësisë dhe ekonomisë shqiptare në përgjithësi dhe të 
vetë qytetit të tyre në veçanti. Afër dyqind prej këtyre personali-
teteve kishin kryer apo kishin nisur arsimin e lartë jashtë vendit 
dhe madje para vitit 1944, atëherë kur në Shqipëri nuk kishte 
shkolla të këtij lloji. Disa nga ata intelektualë do të ishin më pas 
themeluesit e  katedrave të para universitare apo të shërbimeve të 
para të specializuara mjekësore. Të tjerë syresh do të bëheshin 
më tej drejtues shkollash, institutesh kërkimore e shkencore, 
klinikash, ekipesh sportive zonale e kombëtare, rekordmenë etj.. 

 
Sigurisht që, në këtë seri, nuk mund të mungonin edhe ata 

që kontributet e tyre i dhanë në një hapësirë tjetër dhe pikërisht 
në atë politikoadministrative, madje edhe në periudha të ndry-
shme kohore. Vëllimi “POLITIKË”, i katërti dhe më i riu i serisë, 
përbën në vetvete  një “ANTOLOGJI” të figurave të kësaj fushe, 
me kontribute të spikatura në historinë e qytetit të Tiranës e deri 
të të gjithë Kombit. Pjesëtarë të familjeve të njohura feudale të 
trevës, si ajo e Skurajve, për të vazhduar më pas me sundimtarët 
e vetë Tiranës, siç ishin Bargjinët e Toptanët, hasen që në princi-
patat e hershme shqiptarobizantine. Të gjithë këta personalitete 
zënë vend të merituar si në historinë Osmano-Shqiptare, ashtu 
dhe në atë Osmano-Ballkanike e më gjerë.  

Disa prej këtyre familjeve apo edhe nga pinjollët e tyre, si 
pjesë të elementeve të parë shtetformues apo si firmëtarë të akte-
ve sanksionuese të themelimit të Shtetit Shqiptar, janë tashmë 
objekt studimi i Historisë së Shqipërisë. Ata dhe bashkëqytetarë 
të tjerë të tyre do të zinin më pas poste të rëndësishme të hierar-
kisë shtetërore apo të forumeve të ndryshme, duke filluar nga 
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kryetarët e Bashkisë dhe titullarë të tjerë të institucioneve të 
ndryshme vendore e deri te deputetët apo anëtarët e këshillave 
të regjencës (qeverisjes) të lartë, për të vazhduar më tej me 
ministrat dhe kryeministrat e Shqipërisë, e për ta mbyllur këtë 
renditje me pozicionin më të lartë, atë të Kreut të Shtetit.  

 
E, tamam këtë detyrë e merr përsipër vëllimi i katërt i se-

risë tonë tashmë pra të njohur “Tirana-Personalitete”. Përcaktimi i 
protagonistëve, pjesë e këtij libri, ka qenë gjithëpërfshirës, por po 
aq edhe i njohur e i thjeshtë. Ashtu si edhe në tre vëllimet e para, 
janë po ata kritere bazë: i pari është ai që shpreh arritjet 
cilësore të personalitetit apo të protagonistit në fushën e zgje-
dhur, përkatësisht në këtë të politikës; ndërsa i dyti është ai që 
shpreh lidhjet e tij me Tiranën.  

Në këtë këndvështrim është patur gjithnjë parasysh fakti 
që, bazuar në kriteret e mësipërme, libri të përcjellë angazhimin e 
pandërprerë që tiranasit kanë patur në jetën politikoadministra-
tive të vendit. Pavarësisht paradokseve apo përplasjeve historike 
nëpër të cilat ka kaluar Shqipëria, sidomos gjatë shekullit të 
fundit, ky element, si një entitet i përhershëm dhe i vazhdueshëm 
i shtetit shqiptar, është i një rëndësie të veçantë. 

 
Në këtë vazhdimësi kohore, qytetarët tiranas kanë treguar 

se janë mishërim i atyre vlerave, rrënjët e të cilëve gjenden te 
urtësia dhe te tradita qytetare e tyre, ashtu sikurse edhe te 
toleranca, mendja e hapur dhe vizionare. Për hir të Kombit 
dhe të vetë Komunitetit, këto tipare janë shoqëruar deri me sakri-
fica sublime. Prandaj, disa prej atyre figurave dhe sidomos në 
momentet më të trazuara të historisë shqiptare, janë bërë, ndonjë-
herë edhe objekt i kundërthënieve për zgjedhjet e tyre politike.  

Sigurisht, i vetmi që nuk “gabon” në punën e tij është ai që 
nuk bën përpjekje; por, në të kundërt dihet se, pa to nuk mund 
të ketë zhvillim. Prandaj, urtësia njerëzore nuk vlerëson vetëm 
sukseset por krahas tyre edhe përpjekjet; madje në radhë të parë, 
përpjekjet dhe kontributet. Në fund të fundit, suksesi i përket 
vetëm Krijuesit të Universit. Kështu, ne vlerësojmë se, të gjitha 
këto ndeshje dhe kontribute, përfshirë këtu edhe fushën e politi-
kës, meritojnë të pasqyrohen, madje me të njëjtin mënyrë dhe me 
të njëjtat kushte, pavarësisht përkatësive politike apo ideologjike 
të mbartësve të tyre.  

Për rrjedhojë, njerëzit mbesin kontribues me vlera në ngrit- 
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jen e Shtetit Shqiptar, të atij shteti që ka qenë aspiratë shumë-
shekullore e vetë shqiptarëve dhe që, më pas, po ata kanë ditur ta 
ruajnë, madje edhe gjatë dallgëve të mëdha të historisë. 

 
Vëllimi i katërt ka një veçori ndaj paraardhësve të tij; ai 

përçohet nga një qasje ndërepokale. Është pikërisht ajo që fillon 
me Pavarësinë e Shqipërisë, me atë akt madhor dhe historik që 
mban datën e 28 nëntorit të vitit 1912. Për Tiranën, kjo ngjarje 
ndodhi më shpejt, dy ditë para asaj date, më 26 nëntor. Në librin 
“Historia e Tiranës”, Tiranë, 2004, të Kristo Frashërit thuhet se, 
“fjalimin historik para publikut e mbajti Refik Toptani. Aty u ul 
flamuri i Perandorisë Osmane, në vend të tij u ngrit flamuri 
shqiptar me dorën e Hamit Borshit” (oficer i xhandarërisë)”. Këtë 
akt e nënshkruan Fuat Bej Toptani, Refik Bej Toptani, Abdulla 
Gjinali, Xhemal Bej Toptani, Myderiz Sulejman .. (mbiemri nuk 
lexohet), Sheh Ahmet Pazari, Jusuf Aqif Banka, Myderiz Hysen .. 
(mbiemri nuk lexohet), Myslym Agë Beshiri, Selim Petrela dhe 
Papa Nikolla Papajani.  

Përmes një telegrami të dërguar nga Fuat Toptani, Sheh 
Ahmet Pazari, Myslym Agë Beshiri, Xhemal Toptani dhe Nikolla 
Nishku, ngritja e flamurit në Tiranë iu njoftua edhe Kuvendit 
Kombëtar të Vlorës dhe vetë Ismail Qemalit, 

   
Kështu pra, vëllimi “Politikë” i kësaj serie është në radhë të 

parë një prezantim, që, në mënyrë të përmbledhur, na njeh me 
jetën dhe me aktivitetin e personaliteteve më të njohur tiranas të 
aktivizuar në politikën shqiptare gjatë njëqind vjetëve të shkuara. 
Disa prej tyre kanë qenë figura kyçe deri në historinë e epokës së 
cilës i përkisnin. Por, në anën tjetër, edhe pse të tillë, shumë të 
tjerë u mbuluan nga pluhuri i një harrese dhjetravjeçare apo edhe 
u eliminuan krejt. Dhe kjo ndodhi për shkak të qëndrimeve të 
ashpra, selektive e ideologjike që përdori historiografia shqiptare 
gjatë gjysmës së dytë të shekullit të XX-të për evidentimin dhe për 
trajtimin e veprës së këtyre figurave.  

Nga gjashtëmbëdhjetë kryebashkiakët e Tiranës midis 
viteve 1912-1944, dhjetë ishin pinjollë të familjeve të njohura 
tiranase, duke filluar nga Zyber Hallulli e deri te Halil Mëniku. 
Pas luftës, i pari i tiranasve në krye të Komitetit Ekzekutiv (kështu 
quhej atëherë Bashkia), ishte Ali Bakiu, figurë, që nga bashkë-
qytetarët e të tij gëzonte mbështetje dhe autoritet. Ai u pezullua 
nga detyra e më pas u burgos në vitin 1947 si “armik i Pushtetit 
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Popullor”. Dhe kjo kishte në themel pikërisht moskonformimin e tij 
me prirjet bolshevikoateiste që po shfaqte regjimi i ri. Të njëjtin fat 
do të pësonte më pas edhe bashkëqytetari i tij Isuf Ibrahim Keçi 
(kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Tiranës gjatë periudhës 
kohore 1950-1951), i cili një vit pas marrjes së detyrës do të arre-
stohej si “pjesëtar” i një “grupi armik”, për çka u dënua me disa 
vjet burgim dhe më pas me internim. 

Përfundime tragjike do të ndiqnin edhe tiranas të tjerë dhe 
deri nga përfaqësuesit dhe drejtuesit më të lartë të qeverisjes 
qendrore. Beqir Ali Balluku, ministër i mbrojtjes (1955-1974) dhe 
zevendëskryeministër (1964-1974) u arrestua dhe u dënua me 
vdekje si “pjesëtar i grupit puçist”. Shumë kohë pas ekzekutimit të 
tij, në vitin 1997, kjo akuzë do të hidhej poshtë nga Gjykata e 
Kasacionit, e cila e shpalli atë të pafajshëm. Po këtë fat pësoi 
edhe tiranasi tjetër e po aq me emër, Abdyl  Mehmet Këllezi, një 
nga ekonomistët më të njohur në vend; drejtor i Bankës së Shqi-
përisë që nga viti 1948, kryetar i Komisionit të Panit të Shtetit 
(1969-1975), zevendëskryeministër (1956-1966) dhe një nga 
ideatorët e përsosjes së sistemit statistikor e kontabël në Shqipëri. 
Bashkë me disa deputetë të legjislaturës 1974-1978 të Kuvendit 
Popullor, atë e akuzuan si pjesë e “Grupit puçist” në ekonomi dhe 
po ashtu për prirjet e tij “liberale e revizioniste”, për çka edhe e 
pushkatuan në vitin 1977. 

Megjithatë, “bilanci tragjik” i përfaqësimit të tiranasve në 
nivel të lartë të drejtimit të qytetit të tyre dhe të vetë Shtetit pas 
vitit 1944 nuk mund të errësojë kontributet e shquara që kanë 
dhënë ata edhe në këtë periudhë paradoksale të historisë së 
Shqipërisë.  

Gjatë këtij intervali kohor, është edhe një numër i konside-
rueshëm qytetarësh tiranas që kanë spikatur si anëtarë të foru-
meve përfaqësuese dhe të atyre qeverisëse në nivele lokale e qe-
ndrore. Ç’ka është më e rëndësishmja, të gjithë ata janë dalluar si 
njerëz humanë, të punës, të sakrificës dhe të vetëmohimit. Midis 
të gjithë bashkëqytetarëve, edhe sot e kësaj dite, ata gëzojnë 
respektin e tyre, pavarësisht kufizimeve ideologjike të kohës. 

 
Gjatë 100 vjetëve të fundit, shqiptarët kanë përjetuar disa 

periudha tranzicionesh dhe përmbysjesh; shpesh herë edhe të 
shkallëve të larta e të dhimbshme. Marrja në dorë e situatës dhe 
vendosja e kufijve ndarës apo e ekuilibrave midis shtetit dhe pu-
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shtetit, politikës dhe drejtimit administrativ, mendimeve dhe 
emocioneve njerëzore; njëherësh edhe të respektimit të insti-
tucioneve, ka qenë një sfidë e madhe dhe e lavdërueshme, një 
sfidë që ka kërkuar kurajë, intuitë, qëndrueshmëri, durim, gjak-
ftohtësi, drejtësi dhe tolerancë.  

Në këtë kontekst, evidentimi i këtyre vlerave përmes vëlli-
mit “Politikë”, pjesë e katërt e serisë “Tirana-Personalitete”, është 
një mision të cilin, ne e kemi marrë përsipër prej disa vitesh. Ajo 
seri përfaqëson frytin e një pune të gjatë, të kujdesshme dhe kër-
kimore në hulumtimin dhe në grumbullimin e të dhënave përka-
tëse për çdo figurë apo protagonist të fushave të veçanta. Ndër-
kohë, siç e kemi thënë edhe në vazhdim, gjatë paraqitjes së kë-
tyre figurave dhe duke qëndruar larg opinioneve, emocioneve apo 
anësive personale, me mjaft vendosmëri janë ruajtur ekuilibrat 
më të mundshëm e më të domosdoshëm.. 

Duke marrë shkas nga botimi i këtij vëllimi, na jepet mun-
dësia për të sensibilizuar edhe rininë Tiranase e në mënyrë të 
veçantë atë pjesë të inteligjencës së shkolluar të saj, që madje 
është edhe e bollshme. Ashtu siç shkëlqejnë në fushat e shken-
cave të ndryshme apo edhe në ato të artit e të sportit, nevojitet që 
po ata të merren edhe me jetën politike të vendit dhe pra të jenë 
më të pranishëm në të. Dhe kjo aq më tepër sepse dihet që asnjë 
veprimtari publike dhe e çdo lloji qoftë nuk gjendet dhe nuk mund 
të gjendet jashtë politikës dhe kjo është e hershme. “Në kohën 
tonë të gjithë merren me politikë. Kjo ka bërë që të rinjtë të 
harrojnë zbavitjet e tyre; të vjetrit, hallet e tyre; gratë, 
qeverisjen e shtëpisë së tyre; adhuruesit, adhurimin; treg-
tarët, fitimin dhe mjekët, të sëmurët e tyre”.  

Duket sikur këto fjalë, aktuale deri tani, janë shkëputur 
nga ndonjë prej gazetave tona të përditshme: por, ata janë thënë 
nga Sami Frashëri dhe tamam në vigjilje të shekullit të kaluar. 
Ato fjalë, që tingëllojnë edhe sot, ndoshta e kanë burimin edhe në 
faktin e rëndësishëm se, sikurse fundshekulli XIX-të e fillimshe-
kulli XX-të shënoi periudhën e shndërrimit të Perandorisë Os-
mane, nga një i vetëm në disa shtete të reja kombëtare, midis të 
cilave edhe Shqipëria; po kështu edhe fundi i shekullit XX-të dhe 
fillimi i shekullit XXI-të shënon një tjetër dukuri, madje të kundërt 
me të parën, atë të Integrimit Euroatlantik të Shqipërisë.  

E gjitha kjo është pra një periudhë ndryshimesh të mëdha  
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dhe situatash të reja që para së gjithash kërkon mendësi të re, 
veçanërisht edhe largpamësi. “Megjithatë, politika duhet të për-
mbyset përpara drejtësisë” thotë Kanti. 

 
Në krahun tjetër, shpresojmë që ky botim do të shërbejë si 

motiv inkurajues edhe për brezat e rinj të politikanëve. Numri i 
tyre duhet të rritet gradualisht dhe gjithnjë në masën e duhur; 
madje edhe deri në nivelin e burrave të shtetit; dallimin ndërmjet 
të cilëve, James Freeman Clarke e shpreh kështu: “Politikani 
mendon për zgjedhjet pasardhëse; ndërsa burri i Shtetit, 
për brezat pasardhës”. 

 
Po ashtu, ne besojmë dhe shpresojmë se, edhe shumë prej 

lexuesve të këtij vëllimi do të gjejnë në të “rrënjët” e tyre në jetën 
politike dhe deri pjesë të historisë së shtetit shqiptar. Përmes tij, 
ata do të ndjejnë krenarinë për etërit e respektuar dhe inkuraji-
min për bijtë kërkues e mëndjehapur. 

 

* 
*                                * 

 

Ndërkohë, besojmë se, një nga mesazhet më të çmuara që 
përcjell vëllim i katërt i serialit “Tirana-Personalitete” është se, 
zhvillimi dhe progresi në emër të kombit dhe të vlerave më të larta 
humane arrihen veçse përmes kontributit për shoqërinë, ose 
ndryshe, mendimit se “çfarë duhet t’i japim ne Shqipërisë”. 

  
Dhe për të gjitha këto, këtë libër ja kushtojmë 
 

Etërve të mençur që, për  brezat pasardhës,  
hodhën themelet e Shtetit Shqiptar. 

 
 
                                                                AUTORËT 
 
Tiranë, shtator 2012 
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PAK FJALË PËR VËLLIMIN 
TIRANA - PERSONALITETE 

” POLITIKË ” 
 
Siç u tha edhe më sipër, libri apo vëllimi i katërt i kolanës 

“Tirana - Personalitete” i takon figurave të politikës, e natyr-
shëm pavarësisht bindjeve dhe idealeve që mbartën apo edhe 
që mbartin aktualisht ato. Për rrjedhojë, në këtë botim, të gjithë 
këto personalitete qendrojnë bashkë, ashtu si edhe pjesëtarë të 
familjeve tona pluraliste. Mbi këtë bazë, të gjithë këto protagonistë 
janë parë nga i njëjti pozicion apo e njëjta largësi.  

Kështu pra, edhe për këtë grup njerëzish, megjithëse të 
një fushe tjetër të jetës, e krejt të ndryshme nga ato të vëllimeve 
paraardhës, nuk mund të kishim veçse të njëjtin synim, eviden-
timin e vlerave të dyanëshme, atë të traditave të komunitetit 
tiranas me atë të vetë figurës së individit. Për rrjedhojë, në këtë 
vëllim është përdorur i njëjti standard, në zbatim të të cilit, në 
kriterin e parë, mbesin përsëri veçoritë e protagonistit apo 
ndryshe kualitetet e tij.  

I përcaktuar po sipas parimeve zyrtare dhe juridike, ky 
kriter shtjellohet edhe një herë mbi dy përmasa dhe vetëm me nga 
një kahe. E para, ajo me shtrirje vertikale, shpreh nivelin deri ku 
ka arritur protagonisti; ndërsa tjetra, si koncept me shtrirje hori-
zontale, pasqyron kohën apo periudhën kohore të aktivitetit të 
tij. Kjo përmasë e rëndësishme, që nis me Institucionet e para 
të Shqipërisë, d.m.th., nga dita e 28 nëntorit e vitit 1912 e që 
vazhdon aktualisht, ka deri tani shtrirje njëshekullore dhe të për-
puthur me vitin jubilar të 100 vjetorit të Pavarësisë.   

Duke zbatuar kriterin e parë, në këtë vëllim të katërtë, 
janë përfshirë këto individë: 

- presidentë të shtetit, kryeministra, zevendëskrye-
ministra dhe ministra; 

- të zgjedhurit: deputetë, kryetarë bashkie; kryetarë 
të qarkut dhe kryetarë të njësive bashkiake. 
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Kriteri i dytë, ai krahinor, po ashtu i njohur dhe i prak-
tikuar edhe më parë, i kushtohet karakterit autokton të prota-
gonistit ose lidhjeve të tij me Tiranën. Por, përkundrejt tre vëlli-
meve të para të kolanës, aplikimi i tij në vëllimin e katërtë është 
më i përcaktuar dhe më rigoroz. 

  
Tamam mbi këto konceptime objektive, teknike e krejt të 

paanëshme, me të cilat është përcaktuar edhe fizionomia e prota-
gonistit, ka rezultuar lista përfundimtare prej plot 97 personali-
teteve tiranase të politikës, nga të cilët më shumë se gjysma e 
tyre (mbi 50 vetë) nuk jeton më. Më i vjetri në listë është Zyber 
Hallulli, kryetar i parë i Bashkisë së Tiranës, lindur në vitin 1842; 
ndërsa më i riu, Gert Bogdani, deputet i PD, lindur më 1980.    

Megjithatë, në këtë libër, janë evidentuar jo të gjithë ata, 
por vetëm 91 prej tyre, nga të cilët gjashtë janë femra. Për arsye 
nga më të ndryshmet, informacionet e nevojshme për to kanë 
qenë të pamundura, me gjithë përpjekjet tona deri në afatet limite 
kohore. Në vëllimin e parë, të dytë e të tretë të serisë, shifrat 
përkatëse janë më të larta, e përkatësisht: 169, 276 dhe 193 vetë. 

 
Personalitetet apo protagonistët e këtij libri mund të ishin 

më të shumtë nëse ndaj tyre do të konsideroheshin nivele më të 
ulëta të kritereve dhe pra shkallë më të liberalizuara. Është e 
kuptueshme se, një zgjedhje e tillë nuk do t’a ruante cilësinë e 
këtij libri dhe as nuk do të arrinte synimin për të cilin shkruhet ai.  

Gjithsesi, veç 91 protagonistëve të librit, do të përmendim, 
por gjithnjë me mjaft meritë, edhe emrat e disa të tjerëve, sigu-
risht të njohur në administratën shtetërore, qendrore apo lokale, 
por aktivë dhe tejet të afirmuar për kontributet e dhëna prej tyre.  

Në nivel të qeverisjes qendrore janë disa tiranas, me të 
cilët, falë përkushtimit dhe profesioanlizmit të tyre, u duk se u 
krijua një farë vazhdimësie. Prej tyre mund të kujtojmë zeven-
dësministrat Shyqyri Këllezi, Sali Kubati, Eqrem Shijaku, Luftulla 
Ceka, për të shkuar deri te më të rinjtë, si Idajet Farka, Arben 
Jorgoni, Auron Mëneri etj.. Në qeverisjen vendore, veç prefektëve 
Qamil Pepa në Tiranë (1926-1927 dhe 1935-1939) dhe Qazim 
Bodinaku, në Dibër (1925-1927), në Vlorë (1927-1929), në Elba-
san (1929-1930), në Berat (1931-1932), në Gjirokastër (1932-
1933), në Shkodër (1933-1934) etj., janë edhe nënprefektët e 
Tiranës si Refik Toptani (1912-1913), Sulejman Kërçiku (1914-
1914). Por, janë njëherësh edhe disa nga protagonistët e këtij 
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vëllimi që, veç detyrave në përputhje me kriteret e trajtuara më 
sipër, kanë mbajtur të tjera jashtë tyre. 

Po në këtë këndvështrim duhet të përmenden edhe zeven-
dëskryetarët e Bashkisë (1912-1944), të Komitetit Ekzekutiv 
(1945-1991) dhe përsëri të Bashkisë (1991 e deri tani), të renditur 
sipas emrit që mbajti ky organ lokal. Mund të fillohet me më të 
hershmit, megjithëse jo saktësisht me të njëjtin emërtim të dety-
rës, si: Abdulla Mehmeti, Musa Vathi, Hysen Gurabardhi, Stefan 
Koja, Abdulla Kazani, Osman Vaqari, Sulejman Petrela e të tjerë.  

Për peridhën e dytë, atë të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës, 
të ngarkuar me lëvizje të shumta dhe shpesh enigmatike, janë 
Qazim Vaqari, Xhavit Sallaku (viktimë e dallgëve politike të atyre 
kohrave), Met Rreli dhe Xhavit Demneri, të ngarkuar me problemet 
më të rëndësishme të qytetit, ato të ndërtimit, të punëve komunale 
e të industrisë. Dhe më tej, me elementët e parë pluralistë të për-
faqësimit, vitet 1991-1992 shënojnë periudhën tranzitore të këtij 
institucioni të pushtetit vendor; ndërsa ato 1992-1996, si rrje-
dhojë edhe e organizimit të zgjedhjeve, i dhanë atij fizionominë e 
vet të plotë, të shoqëruar edhe me emërtimin “Bashki”.  

Në këtë mandat të parë të pluralizmit, dy qytetarë tiranas, 
Ramazan Driza dhe Gëzim Kallçiu, mbajtën postin e nënkryetarit 
të Bashkisë. Në mandatet që vijuan, përkatësisht më 1996-2000, 
ishin Ramiz Balla dhe Buron Kaceli dhe vetëm njëmbëdhjetë vjet 
më pas, më 2011, do të vinte një pinjolle tiranase, Jorida Tabaku, 
jo vetëm e vetmja femër e deritanishme, por edhe më e reja e tyre. 

     
Sikurse në vëllimet e mëparëshme, edhe për të katërtin, 

informacionet mbi evidentimin e veprimtarive të protagonistëve, 
u siguruan nga burime të llojllojshme. Më kryesorët janë publi-
kimet e ndryshme, zyrtare apo jo, duke filluar madje që nga 
botimet e Kuvendit të Shqipërisë, ku veçohet sidomos “Ligjvënësit 
Shqiptarë”, 1920-2005”. Më tutje, informacionet vazhdojnë me të 
dhënat e medias e të internetit përmes motorit “google” dhe më në 
fund deri te ato gojore nga vetë protagonistët e librit apo nga 
pasardhësit dhe familjarët e tyre.  

Nuk kanë munguar edhe kontributet me mjaft vlerë të qy-
tetarëve të nderuar tiranas, nga të cilët mbesin gjithnjë konstantë 
zz. Zydi Turdiu, “Fisnikëria tiranase” dhe i pari kryetar i Shoqatës 
“Tirana”, dhe më tej Ferdinand Petrela, Orhan Jegeni, Albert Han-
xhari, Bajram Delisula e të tjerë.  

Gjithsesi, jo të gjithë këto informacione arritën në të njëjtat  
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kuota. Referuar sidomos zhvillimeve të herëshme, natyrshëm që 
ka edhe ndonjë mangësi. Kështu, për periudhën që fillon nga zgje-
dhjet e para, ato për në Këshillin Kombëtar apo Parlamentin, të 
mbajtura më 31 janar 1920, e deri në ato për në Asamblesë 
Kombëtare të tetorit 1943, nuk është përkatësia e protagonistit 
me subjektin politik. Me formë tjetër, kjo vihet re edhe për peri-
udhën e diktaturës (1944-1990), ku subjekti zgjedhor ishte vetëm 
një, Fronti Demokratik i Shqipërisë, organizata më e madhe e 
masave, në emër të të cilit kandidonin anëtarë ose jo të Partisë së 
Punës, të vetmës forcë politike në Shqipëri.  

Për të gjitha zgjedhjet e zhvilluara prej 31 marsit të vitit 
1991, pra të karakterit pluralist, nga 91 protagonistët e këtij vëlli-
mi, 16 janë të Partisë Demokratike, dhjetë të Partisë Socialiste, dy 
të Partisë Republikane, një i Partisë së Punës, një i Lëvizjes Soci-
aliste për Integrim dhe një i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar.   
 

Sistemimi i materialeve mbi jetëshkrimet e protagonistëve 
të librit dhe mbi karrierën profesionale e politike të tyre, si dhe 
përgatitja për botim, është realizuar po sipas praktikës së ndjekur 
në vëllimet paraardhëse. Në përshtatje me një platformë të har-
tuar e të shpërndarë paraprakisht, jemi përpjekur që, paraqitja, 
harmonizimi dhe sinkronizimi i tyre të nxjerri sa më realisht vlerat 
e çdo individi. 

Hapësirat jo të njëjta që zë çdo protagonist i librit nuk nën-
kupton asnjë paragjykim subjektiv apo mendim të këtij lloji. Ata 
janë rrjedhojë vetëm e sasisë së informacioneve të disponuara 
mbi secilin prej tyre; por, sigurisht edhe e kontributeve dhe e pozi-
cionit zyrtar apo e shkallës hierarqike që kanë mbajtur ata. Po 
ashtu, sikurse në tre vëllimet e para, kur ka qenë e nevojshme, 
janë evidentuar edhe veçori të familjeve dhe të rrethit shoqëror të 
protagonistit, deri elementë të tjerë të karakterit episodik.  

 
Mënyra e prezantimit të protagonistëve ka ruajtur po atë 

konceptim, në përmbajtje dhe në formë. Për të njëjtat motive, edhe 
rrjeshtimi i tyre i përgjigjet përsëri parimit kronologjik. Tregue-
sit kriterialë, falë të cilëve prezantohet secili prej protagonistëve, 
nuk kanë zënë më shumë se dy rradhë. 

 

* 
*                                * 

 

Nga vëllimi “Politikë”, ku, natyrshëm, jetëshkrimet dhe ve- 



 
 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
____________________________________________________________________________________ 
 

- 15 - 

primtaritë e protagonistëve të tij janë evidentuar deri në një masë 
të arsyeshme, rrjedhin edhe përfundime mjaft domethënëse e prej 
të cilëve, krejt kalimthi, po rendisim disa prej tyre: 

 Prania e tiranasve në politikë, pavarësisht shkaqeve 
dhe faktorëve të ndryshëm, është jo në shkallën e duhur. Kjo 
është arsyeja pse, ne tërhoqëm më parë edhe vëmendjen e Rinisë, 
me gjithë se kohët e fundit ka disa tregues për të mirë.  

Ky realitet shihet më dukshëm edhe përmes shifrave të 
mëposhtme. Nga gati 2500 deputetë, të evidentuar prej vitit 1920 
e deri tani në parlamentet e Shqipërisë, vetëm diçka më tepër se 
70 nga ata janë tiranas autoktonë, pra shumë pak. Në Legjisla-
turën 2005-2009, nga 140 deputetë, vetëm dy nga ata, nga një në 
secilin krah, pozitës dhe opozitës, ishin po të tillë, e pra përsëri 
shumë pak. Tregues të këtij lloji vihen re edhe në përbërjet e 
qeverive, madje deri të instancave më të ulta e vendore. 

 Këto tregues nuk kanë qenë të pandryshueshëm për 
periudha të ndryshme kohore. Duke ndarë aktivitetin e pushtetit 
lokal të qytetit të Tiranës në dy periudha: e para, prej vitit 1912 e 
deri më 1944 dhe më pas, e dyta, prej atëherë e deri tani në vitin 
2012, vihen re dallime të ndjeshme. Gjatë së parës, që zgjati 31 
vjet, nga 16 kryetarë të Bashkisë, dhjetë prej tyre (ose 62%) ishin 
tiranas, e të cilët bashkërisht drejtuan për 20 vjet (70%).  

Për periudhën e dytë, këto shifra ishin krejt ndryshe. Nga 
gjithsej 19 kryetarë të Komitetit Ekzekutiv, gjatë viteve 1944-
1990, pat vetëm katër tiranas (ose 20% të tyre) e që drejtuan jo 
më tepër se 10 vjet (23%). Për njëzet vjetët e demokracisë: nga 
katër emra kryetarësh të deritanishëm të këtij institucioni, vetëm 
njëri ka qenë tiranas dhe që ka drejtuar për katër vjet. 

 Ndërmjet vetë familjeve apo fiseve tiranase, ka po 
ashtu dallime. Më të shumtët, ose gjashtë protagonistë të këtij 
libri, janë Toptanë; për të vazhduar më tej, me nga tre, që i për-
kasin familjeve Begeja, Këlliçi, Tafaj dhe Xhepa. 

 Nga 25 protagonistët që i takojnë periudhës së dikta-
turës, rreth dhjetë nga ata, ose 40% e tyre, pra jo pak, e mbyllën 
karrierën politike me masa të formave dhe të shkallëve të ndrysh-
me. Dënimet, që fillonin nga më të ulëtat, pra të karakterit thjesht 
administrativ, shkonin deri ato në kapitale. 

 

* 
*                                * 

 

Në mbyllje të punës sonë mbi vëllimin e katërtë të kolanës  
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“Tirana - Personalitete”, atij “Politikë”, gjejmë rastin të shprehim 
edhe një herë falënderimet për të gjitha mendimet dhe sugjerimet 
e dashamirësve tanë, çka do t’i mirëpresim edhe në të ardhmen.  

Ndërkohë, duam të sigurojmë lexuesin se, çdo mangësi dhe  
pasaktësi që mund të vërehet dhe për çka kërkojmë ndjesë, nuk 
është subjektive, por ka vetëm shkaqe teknike.  

 
Dhe më në fund, është vendi dhe koha që, në emër të të 

gjithë lexuesve dhe të vetë komunitetit të falenderojmë sinqerisht  
  

“Shkollën e Lartë Universitare, 
Kolegji profesional,   
New Generation” 

 
për sponsorizimin e këtij libri.  

 
Për sa na përket ne, duke ruajtur të pandryshuar mendi-

min mbi nevojën e veprimtarisë botuese në dobi të personalitete-
ve të veçantë dhe të vetë bashkësisë tiranase, do të vazhdojmë të 
japim kontributin tonë dhe, si gjithnjë pa asnjë lloj interesi. Në 
kuadër të këtij seriali, tashmë mendojmë edhe për vëllimin e pestë 
dhe të cilin besojmë të angazhohemi sa më shpejt.  

 
 
                                                                AUTORËT 
 
 
Tiranë, shtator 2012 
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PERSONALITETE TË POLITIKËS 

ZYBER MEHMET HALLULLI 
                            

- Kryetar i Bashkisë - 
- 1912 - 1914 - 

Historia e ka renditë Zyber Hallullin të parin ndër kryetarët e
Bashkisë së Tiranës (1912 1914) dhe menjëherë pas shpalljes së pava
rësisë; ndërsa hershmëria në moshë (viti 1842 i lindjes së tij), të parin
ndër protagonistët e vëllimit të katërt të serialit “Tirana Personalitete”.
Pas tij, sigurisht, do të vinin të tjerë me këtë detyrë, madje edhe me
prejardhje të ndryshme krahinore, për çka pat edhe dallime të ndjesh
me. Siç e thamë edhe më sipër, gjatë 32 vjetëve (1912 deri më 1944), nga
16 kryetarë të Bashkisë së Tiranës, dhjetë ose shumica e tyre ishin
tiranas. Krejt ndryshe ndodhi me periudhën e komunizmit, 1944 1990,
gjatë së cilës nga gjithsej 19 kryetarë të Komitetit Ekzekutiv, vetëm
katër nga ata qenë tiranas.

Zyber Hallulli apo Zyber Efendiu, siç thirresh zakonisht ai,
lindi në Tiranë, qytet ku kreu edhe mësimet e para, dhe nga një familje
autoktone e me tradita patriotike. Pasi në Stamboll përfundoi studimet
e mëtejshme për teologji, ai u kthye në Shqipëri. Para dhe pas pavarë
sisë, ai ishte mjaft i njohur dhe mjaft aktiv në veprimtaritë patriotike
për të drejtat e shqiptarëve në përgjithësi e në ato për arsimimin shqip
në veçanti. Bashkë me patriotë të tjerë, ai ngriti zërin në mbrojtje të të
drejtave shqiptare, ashtu sikundër ishte i pranishëm edhe në ngjarjen
madhore të ngritjes së flamurit në Tiranë ditën e 26 nëntorit 1912.

Me shpalljen e Pavarësisë, atë e zgjedhin kryetar të Bashkisë,
institucion në të cilin anëtarë të saj ishin Xhemal Beshiri dhe Ibrahim
Tafaj. Me urtësinë që e karakterizonte, ai mblodhi në këtë administratë
të re njerëz të nderuar e të arsimuar. Gjithsesi, veç angazhimit të vazh
dueshëm të tij në çeljen e shkollave shqipe, e madje deri në fshatrat e
Shëngjergjit, Mulletit, Petrelës, Linzës, Kamzës, Farkës, Priskës, Bastarit
e të tjerë, çka përfaqësonte një nga përpjekjet më të rëndësihme të tij,
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Zyberi njihet veçanërisht për rolin tejet të rëndësishëm e të vetëm deri
atëherë, në hapjen e Strehës Vorfnore, të destinuar kryesisht për fëmijët
jetimë, pa dallim besimi e krahine dhe që, në atë kohë e në numër të
konsiderueshëm, kishin ardhur nga e gjithë Shqipëria.

Pas shpalljes së Pavarësisë, gjendja ekonomike qe tejet e rëndu
ar; në mjaft familje kishte varfëri dhe skamje. Ai akt, që pat edhe për
krahjen e plotë të parisë së qytetit, mbështetej në shpirtin bujar tiranas
dhe në bindjen se, “nuk jep ai që ka xhepin e madh, por zemrën e
madhe”. Madje, disa familje i morën këto fëmijë në shtëpijat e tyre. Nga
ana e tij, i përkushtuar pas bamirësisë ndaj këtyre grupeve shoqërorë,
Zyberi organizonte pandërprerë edhe ndihmat për fëmijët e pamundur
ekonomikisht. Dhe të gjitha këto ndodhnin sidomos me femrat, madje
deri në pajën e tyre, si pjesa më themelore dhe delikate e familjeve të
ardhshme. Duke ruajtur këto mendësi dhe në krye të një komisioni, ku
bënin pjesë edhe personalitete të tjera të njohura si Ismail Ndroqi, Rauf
Fico, Sheh Ahmet Pazari, Jusuf Elezi, Hasan Qosja (Vogli), Mahmud
Fortuzi, Musa Vathi, Hajdar Hidi, Mustafa Mara e të tjerë, Zyber Efendi
Hallulli e administroi Strehën Vorfnore për dhjetë vjet, nga krijimi i saj
e deri në fund të jetës së tij, kur vdiq më 25 dhjetor të vitit 1927. Për të
gjitha këto, ai njihet si “Babai i jetimëve”, çka në vetvete përfaqëson një
“titull” mjaft të lartë dhe krejt të merituar.

Ndërtesa e parë e Strehës Vorfnore ishte një vilë dykatëshe që
ndodhej në rrugën e Kavajës, aty ku sot është Ministria e Punës. Fondet
për të nxirreshin nga kontributet e intelektualëve dhe të tregëtarëve,
por sidomos nga familjet autoktone tiranase, të karakterizuara gjithnjë
nga humanizmi dhe bamirësia e tyre. Në këtë kahe, Zyber Hallulli,
njeri filantrop, i bindur në këto pikëpamje dhe baba i katër djemve e dy
vajzave, një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tij, para se të vdiste,
ja trashëgoi po fëmijëve jetimë.

Me emrin aktual “Shtëpia e fëmijës”, ky institucion pasardhës i
Strehës Vorfnore, i hapur në Tiranë më 28 nëntor 1917, vazhdon deri
ditët e sotme e që madje, prej vitit 1994 quhet “Zyber Hallulli”, për nder
të këtij personaliteti të shquar tiranas. Kjo datë dhe ky muaj, por të vitit
1912, i kujton të gjithë shqiptarëve ditën e pavarësisë, 100 vjetori i së
cilës është këtë vit, kur del edhe ky vëllim; ndërsa ato të vitit të her
shëm 1443, ardhjen e Skënderbeut në Shqipëri, prej nga nisi një epokë e
rëndësishme historike e popullit tonë.

Për veprimtarinë e tij patriotike e humane, Zyber Hallulli është
vlerësuar nga: Presidenti i Republikës së Shqipërisë me medaljen “Për
veprimtari patriotike”, 28 7 1995; Instituti kombëtar i integrimit të
fëmijëve, me “Dedikim Simbol i vlerave humane”; Këshilli bashkiak i
Tiranës, me “Simbol i Qytetit të Tiranës”, Nr. 59, 21 4 2000; Shoqata
“Tirana”, me “Fisnikëria Tiranase”, Nr. 6, 2004; Shoqata kombëtare e
jetimëve, me “Familja Hallulli, anëtare nderi e Shoqatës”, 2003.
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ALI HASAN DERHEMI 
                            

- Kryetar i Bashkisë - 
- 1923 - 1924 - 

Për Ali Derhemin është shkruar edhe në vëllimin e tretë të se
rialit tonë. Por, në këtë vëllim të katërt, ai shihet nga një këndvështrim
tjetër, nga statusi i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, fakt që, për shkak të
informacioneve të pamjaftueshme, ishte konsideruar vetëm si nënkrye
tar i saj. Ai kishte lindur po në Tiranë në vitin 1850.

Bashkinë e Tiranës, duke patur në krah të tij edhe anëtarët e saj:
Xhemal Pazari, Abdulla Kazani, Myslim Dauti, Musa Vathi, Hamdi
Saraçi, Sulë Petrela, Sali Zala dhe Leonidha Nishku (ky grupim duhet
të ketë qenë deri në një farë mase i ngjashëm me këshillin e sotëm
bashkiak), Aliu, kryetari i pestë i këtij institucioni (pas Zyber Hallullit,
Servet Libohovës, Ismail Ndroqit dhe Ali Begejës), e drejtoi atë gjatë
viteve 1923 1924. Këtë detyrë e favorizonte edhe niveli intelektual i tij;
në vitin 1876, Aliu kishte mbaruar në Egjipt Fakultetin e Ekonomisë të
Universitetit të Kajros.

Më përpara, në Shqipëri, ai kishte punuar si inspektor për pro
blemet financiare. Duke qenë për vite me rradhë edhe mësues për
lëndën e Matematikës në Medresenë e Tiranës, ai u aktivizua njëherësh
dhe madje me mjaft sukses edhe në detyrën e nderuar të edukatorit.
Krahas përgatitjes së tij dhe falë personalitetit e qytetarisë që e karak
terizonte gjithnjë, ai ka patur edhe funksionin e zevendëskryetarit të
Komunitetit Mysliman Shqiptar. Disa herë ishte zgjedhur anëtar i
këshillit bashkiak të Tiranës. I bindur për nevojën e zbatimit të ligjsh
mërisë në një shtet modern, ai përkrahte rregjimin mbretëror dhe drej
timin e tij nga mbreti Zog, prej të cilit ishte dekoruar me “Urdhërin e
Skënderbeut” të klasit të parë.

I njohur si Ali Efendiu, ai ishte njëherësh njeri bujar dhe bami
rës. Revista e kohës “Zani i Naltë”, në numrin 2 3/1933, shkruante
“Hirësia e tij, frymëzuar nga shpirti i naltë i vet, ka vendosë që pasuninë që i
ka falë i madhi Zot, t’a shpenzojë po në rrugë të Zotit.”. Pjesëmarrja e shum
të në ditën e varrimit të tij, kur ai vdiq në vitin 1938, tregoi më së miri
respektin dhe vlerësimin që kishte populli i Tiranës për këtë persona
litet mjaft të njohur e po aq të shquar.
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FUAT AHMET TOPTANI 
                            

- Kryetar i Bashkisë - 
- 1925 - 1927 - 

Fuat Toptani, që i takon brezit të katërtë të këtij fisi të madh e të
njohur tiranas, e për të cilin më poshtë do të vazhdojë të jepet akoma
më shumë, është i biri i Ahmetit, djali i fundit i Kapllan Pashës, i të
parit të toptanasve. Fuati ka qenë kryetar i Bashkisë së Tiranës në vitet
1925 1927, në krah të cilit ishin Hafiz Ibrahim Dalliu, Abdulla Mehmeti,
Myslim Beshiri, Hysen Gurabardhi, Musa Vathi, Murat Begeja, Hamdi
Saraçi, Alqi Hobdari, Athanas Shundi dhe Sulë Petrela, veprimtaria e të
cilëve mbetet gjithnjë e vlerësuar. Kjo ishte hera e dytë e Fuatit në këtë
post. Ka të dhëna se, këtë detyrë, megjithëse në moshë të re, ai e ka
mbajtur edhe më parë, në kohë të Turqisë, gjatë viteve 1884 1887.

Gjithsesi, ai ka pasë edhe funksione të tjera. Në vitin 1897 ishte
kryetar i Dhomës së Tregëtisë, Bujqësisë dhe Industrisë; ndërsa, gjatë
një periudhe mjaft të shkurtër, 17 mars 12 maj 1920, edhe nënprefekt i
Tiranës (kohë kur kjo njësi ishte në varësi të Durrësit).

Fuati lindi në Tiranë në vitin 1863, ku edhe vdiq më 1942. Në
këtë qytet, ai kishte mbaruar shkollën qytetëse; ndërsa, më tej, tre klasë
të tjera i kreu në Gjimnazin Ushtarak turk të Manastirit. Jeta e tij i
përket një periudhe historikopolitike plot ngjarje të rëndësishme. Ndër
to, në korrik të vitit 1908, revolucioni xhonturk i dha fund rregjimit të
Sulltan Hamitit të dytë dhe solli në pushtet Partinë e Ittihateve Teraki, e
cila krijoi degët e saj në të gjithë territoret e Perandorisë, përfshirë
sigurisht edhe Shqipërinë.

Në këto rrethana, në Tiranë u evidentuan dy rryma politike. Në
të parën ishin përkrahësit e xhonturqve me në krye Myftiun e Tiranës,
Musa Qazimin, dhe në të dytën, përkrahësit e idesë së shkëputjes të të
gjithë trevave shqiptare nga Perandoria osmane, drejtuar nga Klubi
“Bashkimi” më në krye Murat Toptanin e më pas Refik Toptanin; atë
patriot të shquar që kishte marrë pjesë në Kongresin e Manastirit e të
Elbasanit dhe të dënuar nga gjyqi ushtarak për shkak të gjetjes te ai të
disa broshurave në shqip. Megjithate, përkrahësit e xhonturqve kishin
më shumë ndikim e më shumë pushtet. E, mbi këtë bazë, ata jo vetëm
se internuan Muratin, por kundërshtuan edhe zgjedhjen e Refikut në
këtë detyrë, duke e detyruar atë të largohet për në Itali. Më pas, me
insistimin e palëkundur të tiranasve, do të ishte Fuati, ai që u vendos në
krye të Klubit “Bashkimi”.
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Dihet gjithashtu se, më tutje dhe në vazhdim të konfrontimeve
ndërmjet këtyre dy grupimeve, xhonturqit organizuan edhe ekspeditën
ushtarake të korparmatës së Shefqet Turgut Pashës të dislokuar në
Shkup. Përveç terrorit të ushtruar në popull, pat edhe gjyqe kundër
patriotëve të veçantë; ndër të cilët mund të përmendet ai i Elbasanit për
17 anëtarë të Klubit të sipërpërmendur.

Fuati ishte po ashtu mjaft aktiv edhe gjatë ngritjes së flamurit
në Tiranë, më 26 nëntor 1912. Është po ai që, me disa të tjerë, përmes
një telegrami, kishte njoftuar Ismail Qemalin se, më 26 nëntor 1912,
Tirana kishte shpallur pavarësinë. Fuat Toptani është po ashtu pjesë e
një dërgate patriotësh që kundërshtuan ardhjen e forcave serbe në
Tiranë. Ata i njoftuan komandantit të tyre, të vendosur në Krujë, që “të
mos marshojë për në Tiranë se, atje ishte shpallë vetqeverimi dhe se
Shqipëria është tashmë një shtet neutral.

Në marsin e vitit 1913 dhe tamam atëherë kur në Londër mba
hej Konferenca e Ambasadorëve të fuqive të mëdha, Fuati ishte pjesë
marrës në Kongresin e Triestes, ku, në praninë edhe të delegatëve nga
të gjitha viset e Shqipërisë, të kolonive shqiptare nga ShBA, Rumania,
Turqia, Egjipti dhe arbëreshë të Italisë, u kërkua që, në përbërjen e
shtetit të ri shqiptar të përfshiheshin të katër vilajetet: i Kosovës, i
Shkodrës, i Janinës dhe i Manastirit.

Fuat Toptani ishte gjithashtu senator në Durrës (1915) dhe njëri
nga pjesëtarët e delegacionit, që ishte ngarkuar për negociatat me Esat
Toptanin në Paris.
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ESAT ALI TOPTANI 
- Kryeministër - 

- Ministër i brendshëm dhe i luftës - 

Esat Pashë Toptani, emër me të cilin ai njihet më së shumti, i
përket po brezit të katërtë të familjes së madhe Toptani, që dihet se
fillon nga Kapllan Pasha (1738 1818), vendvarrimi i të cilit në Tiranë, i
shpallur prej kohësh “monument kulture”, fatkeqësisht sot është futur
nën “sqetullën” e një grataçeli.

Në të njëjtin nivel të trungut familjar, por të ndarë që në brezin
e dytë, janë edhe pinjollë të tjerë të njohur si Abdiu dhe Murati, i biri i
Said Seremediut, studentit të parë shqiptar që shkoi në shkollat perën
dimore (1846) dhe që arriti nivele ndërkombëtare. Si pjesëmarrës në
revolucionin demokratik francez të vitit 1848, ai vendosi mbi Panteon
flamurin e fitores. Nga të 11 nënshkruesit e njoftimit për ngritjen e
flamurit në Tiranë, më 26 nëntor të vitit 1912, tre ishin toptanas (Fuati,
Refiku dhe Xhemali). Nga kjo familje, Murati, ai rilindës i shquar, vjer
shëtor e skulptori i parë shqiptar dhe i internuar katër herë nga turqit,
ishte nënshkrues i Dokumentit të Pavarësisë në Vlorë dhe anëtar i
Pleqësisë të poatjeshme. Abdi Toptani, po ashtu nënshkrues i këtij
dokumenti, ministër në qeverinë e Ismail Qemalit (1912) dhe më vonë
një nga katër anëtarët e Këshillit të Lartë të zgjedhur në Kongresin e
Lushnjes (1920) ishte njëherësh personalitet mjaft i spikatur.

Mbështetur në kriteret e hartimit të serialit tonë, Esat Pasha, i
lindur në Tiranë më 1863, evidentohet si kryeministër i Shqipërisë. Këtë
detyrë, madje dy herë, nga 12 tetori i vitit 1913 e gjer më 12 shkurt të
vitit 1914, si dhe nga 5 tetori 1914 gjer më 24 shkurt 1916. Ai ishte po
ashtu edhe ministër i brendshëm dhe i luftës, që me ardhjen e Princ
Wiedit më 1914. Si politikan me mjaft emër, Esati Toptani përfaqëson
një figurë po aq të njohur në historinë e Shqipërisë, madje të herëshme,
që kur ishte deputet i Parlamentit turk.

Për karrierën politike të Esat Toptanit, kësaj figure të ndërli
kuar, emri tij, si një person që e çonte Shqipërinë kundër rrjedhës së
ngritjes së shtetit, krijon gjithnjë komotacion negativ. Krahas vlerësi
meve të tilla të historisë zyrtare, ka edhe mendime të tjera e të shumë
llojshme, që hedhin idenë se nuk janë të vërteta faktet që atë e bëjnë
tradhtar. Botimi i librit tonë sigurisht nuk ka për qëllim dhe, për shkak
të vëllimit të kufizuar të tij, as nuk mundëson paraqitjen e të gjithë
pikëpamjeve. Mbi këtë realitet dhe pa mbajtur asnjë pozicion tonin, por

 



 
 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
____________________________________________________________________________________ 
 

- 23 - 

në mënyrë krejt të përmbledhur, jemi përqendruar vetëm në disa bu
rime. Thuhet se, në prill të 1913, si komandant i forcave rezerviste të
Shqipërisë së mesme që luftonin për mbrojtjen e Shkodrës, Esati ja
dorëzoi këtë qytet kral Nikollës së Malit të zi. Pas largimit nga Shkodra,
duke mbetur kundërshtar i Qeverisë së Vlorës, ai ngriti një Pleqësi të
Shqipërisë së mesme; ndërsa në tetor të vitit 1914 ju kundërvu krye
ngritjes fshatare të Shqipërisë së mesme dhe vendosi pushtetin e vet në
Durrës. Vite më vonë, kur Esati ishte azilant politik dhe, si i dëbuar nga
italianët me që bënte pjesë në fraksionin kundër tyre, po përgatitej për
tu kthyer në Shqipëri, ai u vra në Paris nga Avni Rustemi. Kjo ndodhi
më 13 qershor 1920 në çastin kur ai po dilte nga Hoteli “Kontinental”
për të ndjekur garat e hipizmit që do të zhvilloheshin në Longchamps.
Tamam atëherë bëheshin edhe bisedimet e paqes.

Në stacionin policor, Avni Rustemi tregoi se kishte ardhur nga
Italia vetëm tre ditë më parë dhe nuk pat në plan të vriste Esat Pashën.
Ai tha se, po priste të takonte njërin nga shoqëruesit e vet, por nuk i
rezistoi dot ngacmimit për të vrarë njeriun që e konsideronte përgjegjës
për telashet që po kalonte vendi i tij.

Më përpara, më 1908, historiani dhe gazetari francez Gabriel
Louis Jaray, një nga njohësit më të mirë të çështjeve të Europës Qen
drore, Italisë, Ballkanit, Rusisë, etj., kishte ndërmarrë një udhëtim nëpër
viset shqiptare. E nisi fillimisht nga Shkupi e duke kaluar më tej nëpër
Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren kishte hyrë edhe në Kukës,
Lumë, Mirditë etj.. Më tutje Jaray, udhëtimin e tij e vijoi në gusht
shtator 1909 nga Vlora në Durrës, Tiranë, ku takoi edhe Esat Pashë Top
tanin, e më tej nëpër Elbasan, Strugë e Resnje. Përshkrimet mbresëlë
nëse të këtij takimi, krahas informacioneve dhe analizave historike e
politike, ndërthuren edhe me portretizimin e atij personazhi të veçantë.
Në formën e një ditari, ky tregim i bashkëkohësit të Esat Pashës është
pjesë e librit “Në mbretërinë e re të shqiptarëve” (1914). Ai u ribotua edhe
në gazetën “Kosova sot” të 13 korrikut 2008.

Francezi e takoi Esat Pashë Toptanin në vetë çifligun e tij dhe
pikërisht atëherë (më 1908) kur nuk merrej me politikë, por ishte vetëm
kryetar i familjes dhe pronar e çifligar i madh. Autorit të atij shkrimi, te
Esat Pasha, te ai njeri me shtat mesatar e sy zhbirilues, i kishte bërë
përshtypje zgjuarësia e aq më tepër dinakëria e tij, por, njëherësh edhe
mungesa e kulturës së vërtetë, të cilën e kishte p.sh., kushëriri i tij,
Refik Beu. Te Esati, i veshur mirë e bukur në mënyrë europiane dhe që
mbi krye kishte një fes, ndërsa në dorë një çibuk me kokë ari, kuptohej
dukshëm njeriu i luftës dhe ushtaraku energjik e brutal.

Ky takim ndodhi para shpalljes së pavarësisë, atëherë kur do të
mbahej Kongresi i Elbasanit, që mund të konsiderohej si një kundër
përgjigje e vendimeve proxhonturke të Kongresit të Dibrës dhe ku do
të shpalleshin botërisht kërkesat e shqiptarëve. Në krye të kësaj lëvizje
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ishin biçakçitë e Elbasanit dhe toptanasit e Tiranës, përfshirë edhe Esat
Pashën. Politika xhonturke, e cila më dukshëm u shfaq në Tiranë, ndër
të tjera përpiqej të kundërvente fshatarët me pronarët e tokave dhe
zejtarët kundër bejlerëve. E kur në mbrojtje të tyre, bejlerët, përfshirë
edhe ato toptanas, kërkuan të ngrenë shoqata apo klube kombëtare,
qeveria xhonturke vendosi të mos i lejojë ato. Në këtë këndvështrim,
Esat Toptani dallonte mirë “Turqinë e re” xhonturke nga vetë Turqia.

Me këto situata, dhe kur pas shpalljes së pavarësisë jo të gjithë
krahinat e vendit kishin të njëjtat raporte me qeverinë e Ismail Qemalit,
ai nuk mund të mos ushqente ambicjet e tij për pushtet dhe kjo sidomos
pas largimit të atij të fundit. Esat Pasha u përpoq të shfrytëzojë tre
elementë të favorshëm për të. Së pari, faktin se Tirana dhe Elbasani, dy
qytete të lashtë e afër njëri tjetrit, ndodhen në zemër të Shqipërisë e
pranë detit Adriatik, ku është edhe porti i Durrësit. Këtë zonë autori i
atij shkrimi e krahason me atë Ille të Francës. Falë veçorive të saj
gjeografike, vetëm kjo hapësirë, pra Shqipëria e mesme, kishte përparë
sinë të përfaqësojë qendrën e bashkimit të shqiptarëve, për të gjitha
krahinat dhe për të gjithë besimet fetare, çka nuk mund të ndodhte në
jug e në veri dhe që më vonë u konfirmua me Tiranën si kryeqytet.

Së dyti, prejardhjen e tij familjare dhe faktorin ekonomik e
shoqëror të saj. Njëri nga vëllezërit e dukës Topia, ose ndryshe Tobia të
Durrësit, kishte drejtuar Krujën dhe ishte martuar me motrën e
Skënderbeut pas vdekjes së tij, më 1467. Turqit, pasi e vranë atë morën
me vete edhe një nga djemtë e vet, që u rrit dhe u edukua atje. Ky ishte
Ali beu, themelues i hershëm i familjes së ardhëshme të toptanasve që
nis nga Kapllan Pasha. Autorit të shkrimit, këtë lidhje ja kishte treguar
Refik beu përmes një peme gjenealogjike. Në Durrës, qarkullon madje
edhe një legjendë, i pari i topiajve ishte stërnip i Karlit d’Anzhu.

Në raport me këtë familje feudale të fuqishme e deri të degëzi
meve të krijuara përmes krushqive dhe marrëdhënieve të ndryshme,
Esat Pasha përfaqësonte kryetarin e saj, duke përfshirë pa dyshim edhe
ndikimin shoqëror e tradicional. Kjo familje me histori kishte toka të
shumta në zemër të Shqipërisë dhe mbi të gjitha edhe mbeturinat e një
ushtrie që për Pashën toptanas përbënte një farë garde personale.

Të gjitha këto, shprehet autori i atij shkrimi, ishin krejt të mjaf
tueshme që, Esat Pasha të paraqitej si një kandidat potencial për drej
timin e Shqipërisë. Këto rrethana, ai i krahason me ato të Hyg Kapetit
që, duke qenë dukë i Ille të Francës, mbi kokën e tij vendosi me guxim
kurorën e fronit të mbetur bosh, edhe pse ndër krahina të tjera sun
donin po dukë të një rangu.

Krahas pikëpamjeve të mësipërme të tij për lirinë e Shqipërisë,
Esat Toptani ishte besnik ndaj Portës së Lartë. Gabriel Louis Jaray,
autor i shkrimit për të cilin po bëjmë fjalë, kujton mbylljen e asaj bisede.
Brenda dy fjalëve “Shqiptarë por osmanlli”, Esat Pasha dha në mënyrë të
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përmbledhur një program të tërë politik, pikëpamje që i ruajti gjithnjë
dhe në të gjitha detyrat që mbajti. Kështu, thotë autori i shkrimit, kur
lindi nevoja për të përcaktuar një kryetar të Shqipërisë së pavarur, nuk
kemi pse të çuditemi që për këtë vend mëtonte më kryesori, ai që ishte i
pari i familjes së madhe tiranase Toptani.

Në gazetën “Albania” të 3 gushtit 2008 citohen pjesë nga shkri
mi i “The New York Times”, publikuar një ditë pas vrasjes së konside
ruar si një sensacion i madh, pra më 14 qershor 1920. Ndër të tjera, nën
titullin “kush është Esat Pasha”, shkruhet: “Ai ishte pasardhës i një prej
familjeve më të vjetra shqiptare, zotërues i pronave të shumta në rre
thinat e Tiranës dhe me një histori interesante. Kur Shqipëria ishte nën
Perandorinë Turke, ai hyri në ushtrinë e saj dhe u ngrit shumë shpejt në
detyrë. Si gjeneral, komandoi Kalanë e Shkodrës në Luftën Ballkanike
dhe e mbrojti atë kundër serbëve dhe malazezëve, ngjarje që për
faqëson një ndër aktet më të mira të turqve gjatë luftës”.

Ndërmjet Luftës Ballkanike dhe Luftës së parë Botërore, Esat
Pasha mori udhëheqjen politike të vendit, gjatë së cilës fraksioni i tij
mbajti raporte të mira me mbretin Petër. Gjatë kësaj kohe, kur auto
riteti i Esatit ishte mbizotërues në Shqipërinë e mesme, Qeveria e Ismail
Qemalit nuk ja doli mbanë që të fitonte mbështetjen e tij. Pas dorëheqjes
së Ismail Qemalit, ai bëri paqe me Vlorën dhe ishte njëri ndër anëtarët e
misionit që vendosi Princ Wiedin si drejtues të Shqipërisë së Pavarur.

Gjatë Luftës Botërore, Esat Pasha ishte në anën e aleatëve. Më
pas, ai u vu në dispozicion të komandës aleate në Selanik. Këto fakte
konfirmohen qartë edhe në një letër të datës 30 janar 1920 drejtuar
Fuqive të mëdha nga kryeministri francez i kohës, Aleksandër Mileran
(njëkohësisht president i Konferencës së Paqes në Versajë). Atje, ai flet
edhe për dëmet që i ishin shkaktuar Shqipërisë dhe familjes së Esat
Pashë Toptanit gjatë bombardimeve të Durrësit. Në letër argumen
tohet fakti se, qëndrimi i Shqipërisë përkrah vendeve të Antantës ishte
meritë kryesore ushtarake dhe morale e Esatit. Duke mos u kufizuar
me kaq, kryeministri Mileran e falënderon komandantin shqiptar për
ndihmën e tij të çmuar në Luftën e Selanikut, ku si pjesë e divizioneve
franceze, supozohet se Esat Pasha ka mbajtur peshën më të madhe në
frontin prej 30 kilometrash.

Më vonë, Esat Toptani bëri edhe disa udhëtime zyrtare në Paris e
në Londër. Si shpërblim për punën e tij, francezët e graduan atë “Oficer
i Madh i Legjonit të Nderit”. Në vjeshtën e vitit 1918, para se të për
fundonte gjendja e luftës, ai ngriti një forcë të re shqiptare në krah të
aletatëve. Në Paris, ku ishte vendosur pas largimit nga Shqipqëria dhe
ku qëndroi deri sa u vra më 1920, ishte mik i ngushtë i Turhan Pashës,
kryetar i delegacionit shqiptar në bisedimet e paqes.
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JUSUF HYSEN BANKA 
- Ministër i Financave - 

- Deputet, 1921 - 

Familja tiranase Banka, apo ndryshe Zhelegu, sipas mbiemrit të
saj të parë, ka banuar fare pranë qendrës së qytetit, në lagjen Abdulla
Beg , në hyrje të rrugës së sotme “Qemal Stafa”, afër Poliklinikës ak
tuale. I lindur në Tiranë në vitin 1864, i njohur edhe Haxhi Jusuf Banka
për shkak të vajtjes së tij për haxhillëk në Mekë, ishte nga burrat tiranas
më me shumë emër. Pas mbarimit të shkollës Plotore në Tiranë, shkoi
në Turqi, ku në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Stambollit u
diplomua për financë. Me këtë arritje, ai duhet të ishte protagonist edhe
në vëllimin e tretë të serialit tonë, por që, si në ndonjë rast tjetër, kjo
nuk u arrit vetëm nga mungesa e informacionit. Megjithatë, krahas
kësaj keqardhje, ky fakt provon se, numri i tiranasve të shkolluar me
arsim të lartë është edhe më i madh se ai i prezatuar në atë libër.

Pas diplomimit në vitin 1887, duke mos pranuar ofertën për të
shërbyer deri në administratën më të lartë të Perandorisë Osmane,
Jusufi u kthye në Tiranë. Prej kësaj kohe e për gati 20 vjet rresht, ai
punoi si financier pranë zyrës bankare të Tiranës, duke qenë njëherësh
një nga drejtuesit kryesorë të saj. Kjo është arsyeja pse, ai dhe pasardhë
sit e tij u njohën jo më me mbiemrin e parë, por vetëm me atë Banka.

Veprimtaria atdhetare e Jusuf Bankës nisi aty nga viti 1908, kur
disa intelektualë e patriotë të njohur shqiptarë filluan të organizoheshin
në kuadrin e lëvizjes për shkëputjen e Shqipërisë nga Perandoria Osma
ne. Në atë periudhë, ai u bashkua me tiranas të tjerë si Abdi e Refik
Toptani, Shefik Kondi, Hafiz Ibrahim Dalliu, duke formuar organiza
tën e njohur me emrin klubi Bashkimi , ku atij iu caktua detyra e sek
retarit. Autoritetet osmane të Portës së Lartë urdhëruan arrestimin e
mjaft anëtarëve të kësaj organizate, për çka Jusufi mundi të shpëtonte
vetëm duke u fshehur te disa miq të tij. Megjithate, ai e vazhdoi edhe
më tej aktivitetin politik në dobi të pavarësisë së Shqipërisë. Më 26 nën
tor të vitit 1912 ishte pjesë e patriotëve vendas që ngritën flamurin në
Tiranë. Më pas, ai do të kishte detyrën e Ministrit të Financave në qeve
rinë e Princ Wiedit, të cilën e mbajti deri sa u arrestua nga rebelët e
Haxhi Qamilit në pranverën e vitit 1915. Kur u lirua në qershorin e atij
viti, ai u thirr menjëherë nga Esat Pashë Toptani, i cili në qeverinë e tij,
e emëroi po me detyrën e kreut të Financave. Pas rënies së asaj qeverie
në vitin 1916, së bashku me Pashën, ai u largua për në Selanik. Prej
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kohës kur u kthye në Shqipëri më 1918, e deri në Kongresin e Lushnjës,
ai shërbeu në administratën vendore të qeverisë së Durrësit.

Por, veç si ministër, madje dy herë (1914 dhe 1915), Jusuf Banka
është protagonist i këtij libri edhe si deputet i Durrësit e i Tiranës që
doli prej zgjedhjeve të para parlamentare të 21 prillit 1921 për në Këshi
llin Kombëtar, për mënyrën e organizimit të të cilave do të flitet në
vazhdim të librit. Gjatë këtij mandati, por edhe më pas, ai mbeti i rresh
tuar me grupin opozitar të kryesuar prej Fan Nolit, madje së bashku me
djalin e tij, Mustafain, që pat lindur në vitin 1900. Edhe ai, sikurse i ati,
pas mbarimit të shkollës plotore në Tiranë, punoi si financier në admi
nistratën shtetërore të asaj kohe. Të dy kishin marrë pjesë edhe në
Kryengritjen e Qershorit të 1924 ës. Për këto pozicione politike, kur në
dhjetorin e vitit 1924 Ahmet Zogu u rikthye në pushtet, Jusufi kërkoi të
largohej nga Shqipëria. Ndonëse njihej si kundërshtare e Zogut, familja
Banka, për shkak të vlerave të saj, nuk u luftua; përkundrazi, Jusufi pati
disa oferta për të punuar në administratën e saj. Ai nuk pranoi asnjë
prej tyre dhe përfundimisht hoqi dorë nga çdo angazhim; ndërsa i biri,
deri në prill 1939, punoi si financier vetëm në institucionet shtetërore.

Jusufi vdiq në Tiranë në vitin 1944 kur kishte arritur 80 vjeç. Ai
u varros me nderime të mëdha nën kujdesin e Bashkisë që organizoi
ceremoninë mortore. Nën tingujt e bandës, para arkivolit të mbuluar
me flamurin kombëtar, fjalën e rastit e mbajti Ramazan Jarani.

Bindjet nacionaliste të Jusufit u transmetuan deri te nipat e vet,
te djemtë e Mustafait, tre më të mëdhejtë e të cilëve: Rizvani, Imrani
dhe Vildani, u bashkuan me forcat Ballit Kombëtar. Përveç sa morën
prej familjes, ata u ndikuan edhe nga shoqëria e ngushtë me naciona
listët e njohur tiranas si: Osman Kazazi, Said Demneri, Halil Balla, Arif
Peza, Xhemal Alimehmeti etj.. Rizvani ishte pjesë e çetës Besnik Çano
të Rinisë së Ballit Kombëtar, e cila në qershorin e vitit 1944 shkoi në
Kosovë për të luftuar kundër forcave çetnike, ku edhe u plagos. Më
kujtohet si tani, tregon Vera, motra e tyre, se si ata të rinj, u rreshtuan
para Komandës së Ballit që ishte te Rruga e Saraçëve dhe që Rizvani
mbante flamurin kombëtar. Në nëntorin e vitit 1944 së bashku me
krerët kryesorë të Ballit Kombëtar, ai u largua nga Shqipëria. 15 vjeçari
Imran Banka, që ishte më aktivi ndër vëllezërit e tij, në shtatorin e vitit
1944 shkoi në Prezë dhe u bashkua me çetën nacionaliste që vepronte
në atë zonë. Shumë shpejt, dhe tamam më datën 14 të atij muaji, ai ra
brenda mureve të Kalasë së Prezës në përpjekje me njësi partizane.
Zigzaget e luftës klasore e lehtësuan disi jetën e Vildanit. Deri në vitin
1948, ai punoi në orkestrën e Radio Tiranës, ku luante në violinë, prej
nga e dërguan në Berat, ku edhe e arrestuan në shkurtin e vitit 1951,
për implikim në hedhjen e bombës në Ambasadën Sovjetike në Tiranë.
Pas tre vjet burg, ai punoi si punëtor krahu në ndërmarrje të ndryshme;
ndërsa më pas si orkestrant në lokale të Tiranës dhe të Durrësit.
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ABDI ADEM TOPTANI 
- Ministër i Financave - 

- Ministër i Bujqësisë dhe i Tregëtisë - 

Abdi bej Toptani, ky veprimtar i shquar i Rilindjes, i periudhës
së Pavarësisë e madje edhe pas saj, e që lindi në Tiranë më 12 mars
1864, mbetet nga politikanët dhe personalitetet më të shquara, më të
njohura e më të rëndësishëm të çeshtjes shqiptare. Me këto veçori, prej
fundit të shekullit XIX të e sidomos prej fillimit të atij XX të, ai bëhet një
lider politik e ushtarak i lëvizjeve të fuqishme të popullit të Tiranës e të
krahinave të tjera të Shqipërisë së mesme. Ndër to mund të përmendet
korriku i vitit 1912, kur grupi i njësive të këtyre zonave dhe i drejtuar
prej tij zhvilloi luftime të rrepta kundër forcave xhonturke.

Në të njëjtën kohë, si të gjithë rilindësit, edhe Abdiu ishte i bin
dur se shqiptarët kishin nevojë të ndërgjegjësoheshin përmes arsimimit
shqip, madje me alfabetin latin. Në këtë plan, me gjithë përndjekjen
ndaj tij, Abdi Toptani u bë përhapës i librave dhe i shtypit në gjuhën
tonë. Pronat e tij u kthyen në qendra të grumbullimit të asaj baze mate
riale, por të ndaluar nga administrata turke. Madje edhe në shtëpinë e
këtij tiranasi të shquar e njeriu të kulturuar, këtij politikani dhe dip
lomati të aftë, hynin e dilnin patriotë edhe nga anët e tjera të vendit.

Në nëntorin historik të 1912 ës, ai ishte i pranishëm në pritjen
që ju bë në Durrës grupit të delegatëve të kryesuar nga Ismail Qemali
dhe në organizimin e udhëtimit të tyre deri në Vlorë. Ndryshe nga
shtrembërimet e sajuara, e vërteta është se Abdi Toptani, bashkë me dy
të tjerë, ishte ai që udhëtoi me të njëjtën karrocë me kryetarin e qeverisë
së ardhshme. Në mbledhjen e parë të atij Kuvendi historik morën pjesë
37 delegatë që u shtuan deri në 63 gjatë ditëve që pasuan. Pjesa më e
madhe e të gjithë këtyre përfaqësuesve të viseve shqiptare ishin udhë
heqës e veprimtarë të Lëvizjes Kombëtare. Përveç Ismail Qemalit ndo
dheshin edhe Luigj Gurakuqi, Sali Gjuka, Bedri Pejani, Rexhep Bej Mit
rovica, Vehbi Agolli, Jani Minga, Pandeli Cale, Dudë Karbunara, Lef
Nosi, Mit hat Frashëri, Mehmet Dëralla, Hasan Hysen Budakova, Sherif
Efendi Dibra, Dhimitër Mborja, Dhimitër Zografi, Shefqet Bej Daiu,
Rexhep Ademi, Dhimitër Berati, Kristo Meksi, Xhelal Bej Koprencka,
Ilias Bej Vrioni, Sami Bej Vrioni, Hajredin Cakrani, Shefqet Bej Vërlaci
etj.. Nga Tirana ishin toptanasit Abdi Bej dhe Murat Bej. Isa Boletini me
400 luftëtarë kosovarë mbërriti një ditë më pas, më 29 nëntor, gjithsesi i
pritur me gëzim nga populli dhe nga delegatët e Kuvendit.
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Abdi Toptani, si njëri nga nënshkruesit aktit të shpalljes së Pa
varësisë dhe si një nga përkrahësit dhe zbatuesit më të flaktë të prog
ramit dhe të veprimtarisë së Qeverisë së re Shqiptare, u bë ministri i
parë i financave. Insititucioni i drejtuar prej tij, menjëherë hodhi poshtë
sistemin e kapitulacioneve dhe vendosi me sukses sovranitetin e vet
juridik e fiskal. Punonte gjithë ditën për t’u njohur me problemet e nga
tërruara financiare të shtetit të ri shqiptar. Duke gjykuar me zgjuarsi,
drejtësi dhe paanësi, për aq kohë sa e mbajti atë post, askush nuk doli i
zhgënjyer nga ai. Për përkushtimin në këtë detyrë, të cilën e mbajti deri
më 1913, Eqrem Bej Vlora ka shkruar: “Abdi Beu pikëllohej dhe dëshpë
rohej sa s’thuhet kur ishte i detyruar të vononte pagimin e rrogave në shtetin e
ri shqiptar. Asnjë nga bejlerët nuk mori asnjë grosh si rrogë”.

Ky fisnik tiranas, i sakrificës dhe i durueshëm, ky njeri gjak
ftohtë dhe njëherësh me temperament, mbeti po aq i përkushtuar dhe
po aq aktiv edhe pas shpalljes së Pavarësisë. Me tiparet e theksuara të
dashurisë për Atdheun, prej 3 9 1913 deri më 25 12 1914, Abdiu mori
pjesë edhe në Qeverinë e Princ Wiedit dhe përsëri me detyrën e një
ministri mjaft të rëndësishëm; këtë herë atë të Bujqësisë e të Tregëtisë,
të cilën e drejtoi përsëri me mjaft profesionalizëm. Dihet se, në atë kohë,
bujqësia zinte pjesën më të rëndësishme të ekonomisë. I përkushtuar në
politikën kombëtare, Abdiu ishte kundërshtar i vendosur i vijës italiane
dhe i platformës së Romës. Në vitin 1915, u largua nga Shqipëria. Në
Zvicër, ai ishte përsëri aktiv dhe u bë njëri nga nismëtarët më të rëndë
sishëm të revistës “Albania”.

Personaliteti i tij u duk edhe në përgatitjet dhe organizimin e
Kongresit të Lushnjes, detyra në të cilat Abdi beu ishte nga figurat më
të rëndësishme. Falë kontributeve të tij, ai kongres e zgjodhi atë ndër
katër anëtarët e Këshillit të lartë të Qeverisë (veç tij ishte edhe Aqif
Pashë Elbasani Biçaku, Imzot Luigj Bumçi dhe dr. Mihal Turtulli). Ky
patriot, që la pas vetes veprimtarinë e shkëlqyer të një çerek shekulli, u
dënua më vonë se përkrahu kryengritjen e marsit të vitit 1922 të udhë
hequr nga Bajram Curri dhe Elez Isufi. Vendimi me vdekje nuk u
ekzekutua falë protestave të shumta. Në këtë kuadër dhe në mbrojtje të
këtij personaliteti është mjaft i njohur edhe fjalimi i mbajtur nga Ali
Këlcyra në Parlamentin Shqiptar. Më pas, për arsye shëndetësore, Abdi
Toptani u largua përfundimisht nga jeta politike për të jetuar në fermën
e tij të Valiasit, deri kur vdiq në Tiranë më 30 korrik 1942.

Nga populli i Tiranës dhe nga shumë përfaqësues të qyteteve të
tjera, kësaj figure të shquar ju bë një varrim madhështor. Dy ditë më
vonë, më datën 1 gusht, gazeta e kohës “Tomorri” shkruante fjalën e
plotë të mbajtur nga z. Dhimitër Berati, prej së cilës veçohet “Abdi Bej
Toptani ka qenë ndër ata atdhetarë që nuk kanë pritë as të binden për idenë e
lartë të lirisë dhe as të ftohen për qëllimin e ngritjes së flamurit. Ai e pranoi me
krahapur mendimin e shpalljes së pavarësisë e po me krahëhapur iu ngjit atij”.
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XHEMAL ALI PAZARI 
- Deputet - 

- 1943 - 

Për këtë intelektual, patriot dhe klerik të njohur, që lindi në
Tiranë më 17 6 1864 dhe vdiq po në Tiranë më 7 11 1955, është shkruar
edhe në vëllimin e tretë të këtij seriali. Xhemal Pazari, mësimet e larta,
ku u dallua për rezultate mjaft të mira, i kishte kryer në Fakultetin e
Teologjisë dhe të Filozofisë të Universitetin Al Az’harit në Kajro të
Egjiptit. Problemeve të besimit fetar, ai diti t’i japë gjithmonë thelbin e
tij, me argumente dhe pa vulgaritet, të cilin krahas devotshmërisë ndaj
krijuesit e shihte si një obligim hyjnor që lartëson mirësinë dhe dinji
tetin njerëzor dhe jo si përçarje ndërmjet shqiptarëve e në dëm të
interesit kombëtar. Falë njohjes së thellë të Kur’anit dhe elokuencës së
treguar prej tij, ai gjithnjë u vlerësua jo vetëm nga besimtarët, por edhe
nga rrethi i gjërë shoqëror. Për vite me rradhë, Xhemali punoi edhe në
Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.

Gjatë jetës relativisht të gjatë të tij, e duke patur gjithnjë lidhje
të ngushta me figura të shquara kombëtare, ai u bë dëshmitar, madje në
ndonjë rast edhe protagonist në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të
politikës kombëtare. Për këtë ka mjaft dokumenta. Ato nisin që nga
koha e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878) e vazhdojnë me përpjekjet e
rilindasve tanë për gjuhën e shkollën shqipe, me lëvizjet për pavarë
sinë, aktin e shpalljes së saj (1912), përpjekjet për konsolidimin e shtetit
shqiptar dhe deri për ngjarjet e luftës së dytë botërore. Prej atyre doku
menteve mund të veçohet një kërkesë e djelmënisë së Tiranës drejtuar
Osman Myderrizit (6 9 1922), kryetar i Partisë Popullore, për zgjedhjen
Xhemalit në Këshillin e Naltë. Gjatë viteve 1922 1925, Xhemali mbajti
edhe detyra të pushtetit lokal të Tiranës, anëtar i Këshillit Bashkiak etj..

Në angazhimet politike të tij, ai arriti deri deputet i Prefekturës
së Tiranës në Asamblenë Kombëtare. Zgjedhjet e këtij institucioni, për
të cilin nuk e njohim plotësisht legjislacionin përkatës, u zhvilluan gjatë
muajve shtator e tetor të vitit 1943 dhe u organizuan nga “Komiteti
Ekzekutiv i Përkohshëm”, organ që funksionoi për gati dy muaj pas
kapitullimit të Italisë. Në dallim nga legjislaturat e mëparëshme, ky
institucion kushtetues, i përbërë nga 203 vetë, duke përfshirë të gjithë
prefekturat e Kosovës dhe të Dibrës së madhe, shtrinte aktivitetin e tij
edhe jashtë kufinjve shtetërorë të 1913 ës. Në këtë mënyrë, me këtë
organ kombëtar përgatitesh edhe mundësia e realizimit të asaj aspirate
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të madhe e të shenjtë, bashkimi i të gjithë trojeve shqiptare, çeshtje, e
cila fatkeqësisht vazhdon ende e pazgjidhur, por përsëri aktuale.

Mbledhjen e parë, Asamblea e re, që filloi punimet e saj në
Tiranë më 16 tetor 1943, e filloi me zgjedhjen e organeve të veta drejtue
se dhe me emërimin e kryeministrit e të qeverisë së re. Pas 10 nëntorit
të po atij viti, ky organ thellësisht nacionalist dhe që i përgjigjej aspi
ratave të mbarë popullit shqiptar, u quajt Kuvend Kombëtar ose Parla
ment. Ai binte në kundërshtim me politikat antikombëtare të forcave
kundërshtare, të cilat me veprimet e tyre u bënë edhe pengesë reale në
mbarëvajtjen e tij.

E mbledhur rishtas pas disa ditësh, Asamblea zgjodhi kryesinë
e saj dhe caktoi Rexhep Mitrovicën për të formuar qeverinë e re, prog
ramin dhe përbërjen e së cilës, të paraqitur po nga ai më datën 9 nëntor,
e aprovuan të gjithë deputetët. Nga ana e tyre, deputetët kosovarë kër
kuan nga qeveria e re shqiptare dhe nga vetë populli shqiptar përkrah
jen dhe përpjekjet e tyre maksimale për masat e nevojshme mbi afrimin
dhe forcimin e lidhjeve shpirtërore të shqipëtarëve. Ata shprehën një
herësh edhe dëshirën e bashkimit të të gjithë trojeve tona, duke filluar
nga Mitrovica, si pika më veriore (edhe sot pas shpalljes së Republikës
së Kosovës), e deri në fshatrat më jugorë shqiptarë.

Me përgatitjen e tij, si njeri me horizont kulturor e historik e
njëherësh i zhvillimeve politike dhe ekonomike botërore e veçanërisht
të atyre ballkanike, edhe në këtë organ, Xhemali diti të mbajë qëndri
min e nevojshëm në mbrojtje të interesave kombëtare. Më vonë, në
Qeverinë e Shqipërisë do të kishte ndryshime, por jo në karakterin
kombëtar të saj. Veç Mehdi Frashërit si kryeministër i ri ka edhe emra
të tjerë intelektualë e patriotë si pjesë e saj. Ka të dhëna se në atë kohë u
ngrit edhe Akademia e parë Shqiptare e Shkencave.

Dhe kështu ndodhi për problemet kombëtare, por jo për gjth
një; lidhjet dhe bashkëveprimet e Shqipërisë me Kosovën u shtuan. Ata
u bënë mjaft të dukshme jo vetëm në kulturë e arsim, por veçanërisht
në ekonomi. Megjithatë, politikat e brendshme dhe faktorët e jashtëm
nuk shkuan në favor të shqiptarëve. Shqipëria etnike, madje deri sot,
mbeti e ndarë. Por, një fitore tejet e madhe është arritur, Republika e
Kosovës tashmë është realitet, ajo është e pavarur nga Jugosllavia e
atëhershme dhe Serbia e sotme.

Duke u rikthyer te Xhemali mund të përmendet edhe fakti se,
për aktivitetet e tij, ai pati edhe rrjedhoja: ishte burgos nga xhonturqit
(1909 1910) dhe deri nga qeveria komuniste (1947), pas dyzet vjetësh,
kur dy vjet më parë, kjo e fundit i kishte vrarë djalin e madh Besimin
dhe nipin e tij, Faikun.

Më 28 7 1995, nga Presidenti Republikës Sali Berisha, ai është
dekoruar me medaljen “Për veprimtari patriotike”.
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MYTESIM ZYBER KELLIÇI 
- Senator - 

- 1920 - 

Mytesim Këlliçi, i lindur në Tiranë në vitin 1867, mbetet ndër
patriotët intelektualë më të shquar e më të hershëm të kësaj treve, ma
dje dhe të mbarë Shqipërisë. Pas arsimit të mesëm dhe të lartë të kryer
në Stamboll dhe pasi për disa kohë dha mësim në Medresenë e Bursës
“Kemal Eldin”, ai kthehet në Shqipëri në fund të shekullit XIX të.

Si teolog mjaft i përgatitur kreu me cilësi, ndershmëri dhe për
kushtim detyrën e kryetarit të Myftinisë në Kavajë, Durrës e Tiranë.
Duke qenë gjithnjë pjesë e jetës politiko shoqërore, nuk iu nda përpjek
jeve dhe kontributeve për arsimin dhe shkollën. Për zbatimin e vendi
meve të Kongreseve të Manastirit (1908) e të Elbasanit (1909), ai ndër
mori hapa konkrete për futjen e mësimit të shqipes në shkolla.

Si patriot i shquar, Mytesim Këlliçi mbeti një luftëtar i vendo
sur për pavarësinë e Shqipërisë. Në korrik gusht të vitit 1912, bashkë
me përfaqësues të tjerë të Shqipërisë së mesme e të veriut, shkoi në
Shkup për të mbështetur memorandumin prej 14 pikash në kërkim të të
drejtave kombëtare, formuluar prej patriotit të madh Hasan Prishtina.
Më vonë, ai ishte një nga pjesëmarrësit e rretheve patriotike që më 26
dhe 27 nëntor 1912 ngritën flamurin në Tiranë dhe në Kavajë. Në planin
e politikës së brendshme, mbeti një antifeudal i njohur, për çka, duke
qëndruar në fshatrat e Lezhës e të Shkodrës dhe më pas në Itali, iu desh
të largohej për disa kohë nga Shqipëria. Ai u vendos përfundimisht në
vendlindje vetëm pas mbarimit të Luftës së parë Botërore.

Kuotat më të larta të veprimtarisë së vet politike, ai i arriti kur
si delegat i Tiranës, Kongresi i Lushnjës e zgjodhi atë anëtar të Senatit
dhe anëtar të Komisionit për çeshtjet politike e juridike. Më tutje kur,
më 31 janar 1920, u zgjodh edhe në dhomën e senatit të Parlamentit
Shqiptar, ai rrjeshtohet si deputeti i parë tiranas. Edhe në këtë institu
cion, ky “senator i Lushnjës”, siç e quante gazeta “Dajti”, kur ai vdiq në
moshën 57 vjeçare (1924), mbeti përsëri një personalitet aktiv dhe me
autoritet. Atje, nënshkroi edhe protestën drejtuar Konferencës së Paqes.

Si qytetar i vërtetë ngriti krye edhe kundër dokeve dhe zakone
ve obskurantiste; madje, Alijen, vajzën e tij, që sot përfaqëson një emër
të njohur të arsimit tonë, e bëri mësuese që në moshë fare të re.

Emri i një rruge të vogël këtu në Tiranë është shumë pak për
veprën madhore të këtij personaliteti të shquar.
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HAMIT ADEM TOPTANI 
- Deputet - 

- 1925 - 

Mbi Hamit Toptanin dihet vërtetë pak. Ai lindi në Tiranë më
15 6 1872 dhe vdiq më 31 5 1936.

Gjithsesi, përkundrejt kriterit të domosdoshëm mbi praninë e
çdo protagonisti në këtë libër, informacioni është i sigurtë. Në botimin
“Ligjëvënësit shqiptarë, 1920 2005”, të Kuvendit të Shqipërisë (2005), ai
është krahas edhe tre toptanasve të tjerë: Saidit, Zijajit e Mubareqit dhe
renditet i 2077 ti në listën e përgjithëshme (faqe 190). Si pjesëtar i dho
mës së ulët, Hamiti ishte deputet i legjislaturës së parë, asaj që doli nga
zgjedhjet e 17 majit të vitit 1925 dhe që e vazhdoi mandatin e saj deri në
vitin 1928. Ajo përbëhej nga dy dhoma, e para, e deputetëve me 69 vetë
dhe e dyta, e senatorëve, me 20 vetë.

Hamit Toptani ishte ai, që, në prag të shpalljes së Pavarësisë,
kur pa afrimin e ushtrisë serbe, ngriti në Durrës, më 26 nëntor 1912,
flamurin kombëtar, akt që, në të njëjtën ditë kishte ndodhur edhe në
Tiranë. Ndërkohë, po Hamiti ishte ai që organizoi edhe zbritjen nga
anija dhe nisjen për në Vlorë të të gjithë delegatëve, me në krye pat
riotin Ismail Qemali.

Hamiti me dy vëllezërit më të mëdhej, Abdiun dhe Masarin,
djem të Adem Toptanit, ishin rreshtuar në krah të Muratit dhe Refikut
djem të Saidit, që gëzonin respektin e merituar të të gjithë shtresave të
popullsisë tiranase.
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ISUF SELMAN GJINALI 
- Deputet dhe senator - 
- 1923, 1925 e 1928 - 

Isuf Gjinali lindi në Tiranë në vitin 1874. Edhe se, i ati tij pati tre
djem të tjerë dhe një vajzë, Isufi u pa gjithnjë si emblema e familjes, jo
thjesht nga fakti se ishte më i madhi në moshë, por kryesisht për shkak
të kulturës dhe të karrierës së tij. Në Akademinë Ushtarake Gjermane
të Stambollit, ai kreu arsimin e mesëm, por mendohet kështu edhe për
studimet e larta. Edhe për Isufin, kjo pasiguri informacionesh nuk ka
mundësuar evidentimin e kësaj figure në vëllimin e tretë të serialit. Në
vitin 1897, ai nisi karrierën si guvernator i përgjithshëm në Tripoli
(Tobruk), detyrë të cilën e kreu me korrektësi dhe me nivel të lartë.

Në Turqi qendroi deri në vitin 1920, ku në të gjitha angazhimet
e tij të atjeshme tregoi profesionalizëm dhe kulturë të gjërë lindore e
perëndimore, me horizont dhe me vizion përparimtar. Ishte njohës i
mirë i gjuhëve gjermane, frenge, turke dhe arabe.

Në Shqipëri, Isufi u përfshi aktivisht në jetën politike. Në Kon
gresin e Lushnjes të vitit 1920, atij i ishte propozuar posti i ministrit të
mbrojtjes, të cilin e kishte refuzuar me sa duket për shkak të mos
përputhjes së pikëpamjeve. Por, edhe më i dëgjuar në këtë lami, ai u bë
kur u zgjodh përfaqësues i prefekturës së Durrësit në organet legjis
lative të Shqipërisë (Tirana përfshihej në atë prefekturë). Isufi ishte
deputet në Kuvendin Kushtetues të vitit 1923, senator në Senatin e vitit
1925 (në të cilin mbante dokumentin me numër 5) dhe deputet në
Asamblenë Kombëtare të vitit 1928. Edhe në këto detyra të rëndësi
shme, duke vënë vlerat e larta morale dhe intelektuale në shërbim të
qytetit të vet, ai u dallua për personalitetin dhe autoritetin e tij dhe për
çka qytetarët e Tiranës i kanë shprehur gjithnjë mirënjohjen e tyre. Ai
pat tre fëmijë: Mehmetin, lindur më 1924; Zihniun, më 1926, ai që do të
bëhej një futbollist dhe trajner i shquar, dhe Semihanë, më 1928.

Isufi njihet edhe për angazhimet në bisnez. Së bashku me nipat
e vet zotëronte firmën “Gjinali dhe nipat”, shumë prestigjioze, me repu
tacion dhe me korrektësi të lartë, të cilës i gjithë malli i vinte nga
Anglia. Isufi vdiq në vitin 1930 nga tifo, sëmundje vdekjeprurëse për
kohën, dhe atëherë kur ishte vetëm 56 vjeç.

Me Vendimin nr. 59, datë 21 4 2000, këshilli Bashkiak i Tiranës
i ka dhënë Isuf Gjinalit titullin “Mirënjohja e qytetit të Tiranës”.
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MAS’HAR ZYBER KËLLIÇI 
- Deputet - 

- 1921, 1939 - 

Mas’har Këlliçi, vëllai më i vogël i Myhtesimit, atdhetar i shqu
ar dhe bir i asaj familje e me tradita kulturore, protagonist edhe i këtij
vëllimi, lindi më 1875 në Tiranë, ku kreu edhe shkollimin fillor.

Në aktivitetet patriotike, të dy vëllezërit ishin gjithnjë bashkë,
madje edhe më parë, në Turqi, kur Mas’hari vazhdonte studimet. Ky
fakt dhe lidhjet e tij jo vetëm me rilindasit shqiptarë të ndodhur atje,
por edhe me ato në Shqipëri, ndikuan së tepërmi në formimin atdhetar
të tij. Në këto rrethana, Mas’hari përfaqëson një nga ata emra mjaft të
njohur e që kanë rol po aq të rëndësishëm në zgjimin e ndërgjegjes
kombëtare dhe në veçanti në mësimin e gjuhës shqipe.

Duke ju përkushtuar jetës politike, ai u dallua sidomos në për
pjekjet kundër coptimit të vendit dhe në ato të demokratizimit të jetës.
Për këto vlera dhe kontribute të tij, qytetarët tiranas e zgjodhën atë më
5 prill të vitit 1921 deputet të Këshillit Kombëtar (Parlamentit të parë
Shqiptar), të hapur më 21 prill; akt që do të përsëritej edhe në zgjedhjet
e mëvonëshme për Asamblenë Kushtetuese, ato të 12 prillit 1939. Në të
dy këto organe legjislative, duke ruajtur të njëjtat bindje e pikëpamje që
e karakterizonin gjithnjë ate, dhe njëherësh në krah të deputetëve të
tjerë përparimtarë, Mas’hari mbrojti dukshëm interesat e shqiptarëve
në përgjithësi dhe të tiranasve në veçanti.

I diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Stam
bollit, ku edhe qendroi gjatë viteve 1915 1917, ai kishte punuar në ad
ministratën perandorake, madje edhe jashtë Turqisë, në Siri e në Liban.
Në Shqipëri, ai u punësua si financier në firmën e njohur aksionere
STAMLES, që merrej me prodhimin dhe tregëtimin e cigareve.

Si anëtar i Partisë Radikale kishte mjaft pikëpamje të kundërta
me Ahmet Zogun, ashtu sikundër nuk përkrahte as reformat e majta të
qeverisë së Fan Nolit. Me rënien e kësaj qeverie dhe me kthimin e
Ahmet Zogut në Shqipëri, Mas’hari u tërhoq nga jeta politike. Gjithsesi,
ai mori pjesë edhe në kryengritjen e Fierit dhe për këtë pat pasoja. Për
një kohë të shkurtër, iu nënshtrua burgimit. Pas pushtimit të Shqipë
risë nga Italia, nuk pranoi as administratën shtetërore, por punoi me
mjaft përkushtim vetëm në postin e drejtorit ekzekutiv të Komunitetit
Mysliman të Shqipërisë, detyrë të cilën e mbajti me nder dhe dinjitet
deri kur vdiq në vitin 1942.
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ZIJA ISUF TOPTANI 
- Deputet dhe Senator - 

- 1921, 1923, 1925, 1928 dhe 1932 - 

Edhe për Zija Toptanin, që lindi në Tiranë më 1875 dhe që vdiq
po në Tiranë më 1921, megjithëse deputet në pesë legjislatura rresht, të
dhënat janë të mangëta. Ai i takon brezit të katërtë të toptanasve, duke
nisë nga Kapllani e më tej: Abdurrahmani, Isufi dhe vetë ai, Zijai.

Në botimin “Ligjëvënësit shqiptarë, 1920 2005”, botim i Kuvendit
të Shqipërisë (2005), i trajtuar edhe për disa protagonistë pararendës të
këtij vëllimi, ai evidentohet si një nga pesë deputetët tiranas të kësaj
legjislature dhe që renditet i 2076 ti në listën e përgjithshme (faqe 190).

Zijai ishte deputet i Prefekturës së Durrësit (që siç dihet, në atë
kohë përfshinte edhe Tiranën) në Këshillin Kombëtar prej 78 vetësh që
doli nga zgjedhjet e 5 prillit të vitit 1921, të zhvilluara me sistem
maxhoritar.

Sipas ligjeve të atëhershme të zgjedhjeve, deputeti përfaqë
sonte 12000 shtetas, kur të drejtën e votës e kishin vetëm burrat me
moshë mbi 20 vjeç. Më tej, ai u zgjodh edhe në Kuvendin Kushtetues të
Shqipërisë të 27 dhjetorit 1923 dhe në Legjislaturën e parë e të dytë të
Parlamentit, përkatësisht më datat 10 12 1928 dhe më 17 11 1932. Ishte
gjithashtu edhe senator, i dalë nga zgjedhjet e 2 marsit të vitit 1925.

Në planin e qytetarisë, ky njeri dhe personalitet i shquar njihej
nga të gjithë edhe si një besimtar i devotshëm dhe si një bamirës i
padiskutueshëm; ndërsa si politikan i një karriere mjaft të gjatë, në
nivelin e deputetit dhe të senatorit, një njeri me mjaft autoritet dhe
influencë.
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ISMAIL ALI NDROQI 
- Kryetar i Bashkisë - 

- 1917 - 1922 - 

Ismail Ndroqi, shumë aktiv në jetën qytetare, politike dhe
shpirtërore është figura më e spikatur e asaj familje tiranase. Lindi në
Tiranë më 1876 dhe vdiq më 4 mars të vitit 1944. I edukuar në mjedisin
qytetar, po këtu, ai përfundoi edhe arsimin fillor. Arsimin e mesëm e të
lartë e kreu në Stamboll në vitet 1893 1908. Atje, ai u lidh dhe bashkë
punoi me atdhetarë të tjerë shqiptarë si I. Qemali, L. Gurakuqi, vëlle
zërit Frashëri e të tjerë. Me një mentalitet mjaft të dukshëm përparimtar
e patriotik, të trashëguar prej familjes, dhe që nuk iu shua kurrë, si dhe
me një përgatitje teorike të shkëlqyer falë kulturës së gjërë të fituar nga
studimet e kryera, ai kthehet në Atdhe. Këtyre elementëve i shtoi edhe
cilësitë më të mira të njeriut: urtësinë, butësinë, shpirtmadhësinë, da
shurinë për të tjerët dhe modestinë.

Në Tiranë ishte myderriz (pedagog) në Medresenë e qytetit
(1909 1912); mbajti detyrën e myftiut të Shijakut (1913 1914); të myftiut
të Kavajës e të Tiranës (1914 1917); e më tutje, të myftiut të Tiranës
(1924 1929) dhe të Durrësit (prej vitit 1929). Gjatë gjithë jetës, mbeti
besnik i filozofisë “Fe e Atdhe janë një dhe të pandara”. Duke punuar në
sistemin e arsimit, bashkë me mësimet fetare, nxënësit e tij i edukonte
me dashurinë për Atdheun; ndërsa si pjesë e administratës shtetërore,
energjitë e veta ja kushtoi vetëm popullit. Ai ishte një nga anëtarët the
melues të Kryqit të Kuq Shqiptar në vitin 1921.

Në nëntor të vitit 1912, Ismail Ndroqi ishte ndër të parët për
rolin e tij në ngritjen e flamurit në Tiranë. Nuk ishte luftëtar i pushkës,
por luftëtar i rrallë i predikimit. Kur shokët e tij të luftës për liri ende
shin prej një mali në tjetrin me pushkë në krah, ai endej pa pushim prej
një shtëpie në tjetrën e prej një lagje në tjetrën. Me fjalën dhe me këshi
llën e urtë, ai mundësonte tryezat e dashurisë kombëtare; kur ata ndër
male ishin përbetuar që jetën t’a hidhnin në altarin e Atdheut. Ai
plotësonte thënien filozofike se “kur vdes një dijetar, vdes një botë”. Hafiz
Ali Korça, figurë e ndritur kombëtare, është shprehur se, për të gjitha
detyrat e kryera prej Ismail Ndroqit, “askush nuk mund të ankohet. Ai
asnjëherë nuk ka dalë jashtë ligjit. Iku e u nda prej gjirit tonë, por nuk e dij a
do t’a zejë kush vendin e tij?. Nuk besoj”.

Gjatë viteve 1917 1922, ai është kryetar i Bashkisë së Tiranës. Te
mençuria dhe te aftësitë e tij, të gërshetuara me ndershmërinë dhe me
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karakterin e fortë, populli pa te ai një atdhetar të shquar e të lidhur
ngushtë me problemet e qytetit. Të shumta janë veprimtaritë e Ismail
Ndroqit edhe për zhvillimin e qytetit. Duke plotësuar në mënyrë korre
kte e të ndershme të gjitha detyrat e tij shtetërore, ai rregulloi rrugët,
pajisi shkollat, përmirësoi strehën vorfënore etj.. Së bashku me
inxhinier Eshref Frashërin hartuan dhe përfunduan më 1923 planin e ri
rregullues të qytetit të Tiranës, që më pas do të vazhdohej nga austria
kët. Nën drejtimin e tij, nisi kështu hapja e rrugëve të reja të Tiranës, të
cilat edhe sot e kanë justifikuar plotësisht veten. Në dhjetor të vitit
1920, me pajisje të siguruara nga Kryqi i Kuq Amerikan, u çel edhe
Spitali Civil i Tiranës.

Bashkë me patriotë të tjerë tiranas, ai ka qenë ndër ata që u
morën me përgatitjen e kongresit të Tiranës, që u mbajt më 19 dhe 20
dhjetor 1918. Në këtë kongres u theksua nevoja e të drejtave kombë
tare dhe bashkimi i të gjithë shqiptarëve në një shtet të vetëm indi
pendent e me kufij natyrorë dhe etnikë, kërkesa që ju paraqitën edhe
qeverive të Antantës. Në vazhdim të kësaj ngjarje, bashkë me Abdi
Toptanin dhe Shefik Kondin, ishte delegat i Tiranës edhe në kongresin
e Durrësit të mbajtur më 25 dhjetor të po atij viti. Atje, u deklarua hap
tas kundër qeverisë së dalë prej tij, si dhe platformës proitaliane të saj.

Në fillim të vitit 1920, Tirana dhe kryetari i qeverisjes vendore
të saj u vunë në shërbim të plotë të vendimeve të Kongresit të Lushnjes
dhe u bënë përkrahësit më të fortë të tij. Me përkrahjen e popullit u
morën të gjitha masat për të kundërshtuar pengesat që do të nxirrte
ushtria pushtuese italiane; detyra që, në këtë situatë të vështirë, Ismail
Ndroqi diti t’i kapërcejë me mjaft intuitë. Në detyrën e kryetarit të
Bashkisë, përgatiti dhe organizoi vendosjen në Tiranë të qeverisë së
Sulejman Delvinës që doli nga ai kongres historik dhe që vetë ai, me
luftëtarë të tjerë, e priti atë që në Kashar. Po kështu, në krye të popullit
të Tiranës, ai e mbrojti atë edhe nga sulmet që përgatitën forcat tradhë
tare. Tirana u bë praktikisht kryeqytet i Shqipërisë, ndërsa vetë Ismail
Ndroqi kryetari parë i Bashkisë së Tiranës kryeqytet, momente histori
ke të konsideruara si pavarësi e dytë e Shqipërisë. Më pas, duke mbaj
tur edhe detyrën e nënprefektit, ai mori të gjitha masat e nevojshme për
vendosjen e rregullit dhe për zbatimin e vendimeve.

Si kryetar i Bashkisë së Tiranës, ai u përpoq t’a nxirrte qytetin e
tij nga gjendja e rëndë ekonomike, rredhojë e Luftës së parë Botërore
dhe nga pasoja të tjera si zija e bukës dhe sëmundjet ngjitëse që shkak
tuan mbi 4000 vdekje. Po ashtu, ishte mjaft i rëndësishëm edhe roli i tij
pajtues e deri në raste të ndalimit të gjakderdhjeve. Me të gjitha këto
kontribute, karakterizuar nga durimi i martirit, natyrshëm që ai nga
dhënjeu; çka, për rrjedhojë, detyroi edhe anmiqtë e tij të ulin armët.

Gjjithsesi, atij aq sa i rritej fama po aq i shtohej përvujtëria, “ai
kishte vetëm një qëllim, të rrisë dishepuj të dijes dhe të shqipatrizmës”.
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IBRAHIM MUSTAFA DALLIU 
- Deputet - 

- 1943 - 

Si një personalitet i padiskutueshëm e shumëplanësh, Ibrahim
Dalliu, që lindi në Tiranë në vitin 1878, përmes veprës së tij, jep mjaft
mesazhe të natyrës e të karakterit tiranas e njëherësh të atij shqiptar. Ky
intelektual i formuar, ky njeri i ditur e i penës, anëtar i Lidhjes së
Shkrimtarëve të Shqipërisë deri në vitin 1946, transmetoi nevojën e
dijes e të arsimimit. Me këtë mesazh të parë, të dhënë që para pava
rësisë, ai kundërshtoi politikën turke për çrrënjosjen e gjuhës shqipe.
Bashkë me patriotë të tjerë, mori pjesë në Kongresin e Elbasanit (të
mbajtur më 2 9 1909), ku u vendos shtrirja e shkollave shqipe dhe hapja
e Shkollës Pedagogjike ku do të përgatiteshin mësuesit e nevojshëm.
Kjo ngjarje e rëndësishme i dha hov të mëtejshëm edhe lëvizjes kom
bëtare dhe vendosmërisë për pavarësinë e Shqipërisë.

Në planin qytetar, Dalliu jep një mesazh të dytë, atë të har
monisë fetare. Për këtë njeri të kulturuar e të shkëlqyer, asnjëherë nuk
kishte kontradikta ndërmjet bindjeve të tij të përherëshme të teologjisë
islame, për të cilën ai ishte formuar, dhe qytetarisë perëndimore. Për të,
“Shqiptarët, prej çdo feje qofshin, janë të tanë vëllazën të nji gjaku, të nji gjuhe
dhe të nji vatani”. Për këto pikëpamje që, ai i zbatoi gjithnjë, kudo dhe në
të gjitha veprimtaritë, mori vlerësimet e merituara. Fatkeqësisht, për kë
të mirëkuptim dhe respekt ndërfetar, që në Tiranë është kultivuar dhe
ka funksionuar vazhdimisht e jo vetëm ndërmjet qytetarëve por edhe
ndërmjet vetë klerikëve, sot jo rrallë ndeshen edhe shfaqje të kundërta.

Së treti, ndjenja e politikës kombëtare e demokratike është e
pranishme në të gjithë elementët e veprës dhe jetës së tij të karak
terizuar nga kultura e lartë që kishte ai. Që kur ishte student në
Stamboll, ai qëndroi në krah të rilindasve tanë më të shquar, të cilët
asnjëherë nuk i pushuan përpjekjet e tyre për zgjimin e vetëdijes kom
bëtare të popullit, për të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe dhe deri
për pavarësinë kombëtare. Edhe kur u kthye në Shqipëri, më 1901, ai
nuk iu shmang kurrë këtij formimi. Idetë prej atdhetari të flakët i
shprehu në të gjitha sistemet shoqërore e politike që kaloi. Kur, në
kohën e Turqisë, Hafiz Dalliun e arrestuan gjatë ekspeditës së Turgut
Pashës, atë e torturuan barbarisht; ndërsa gjykata ushtarake e Elbasanit
e dënoi me dhjetë vjet. Nga burgu famëkeq në Jedikule të Selanikut, ai
u lirua para kohe, më 1911, dhe vetëm si rezultat i presioneve ndaj
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autoriteteve turke, të bëra kryesisht nga Hasan Prishtina, deputeti pat
riot në Parlamentin turk dhe luftëtar i madh i çështjes shqiptare. Pritja
që ju bë në Tiranë, ishte prova më e mirë e respektit për Hafiz Dalliun.

Me këto bindje, ai ishte edhe pjesë e politikës, hapësirë në të
cilën mbeti përherë aktiv, që nga përpjekjet për pavarësinë e Shqipërisë
dhe deri për stabilizimin e fuqizimin e vendit, kur në te ndodheshin
ushtritë austrohungareze dhe italiane. Ai përkrahu edhe revolucionin e
qershorit të vitit 1924 dhe kundërshtoi pushtimin fashist.

Po kështu ndodhi edhe gjatë Luftës së dytë Botërore dhe pikë
risht kur fryma kombëtare në veprimtaritë e ndryshme po fuqizohej
dukshëm. Ngjarja më madhore në politikë arriti kur deputeti Ibrahim
Dalliu përfaqësonte Tiranën në Asamblenë Kombëtare (1943), në atë
institucion të lartë legjislativ dhe krejt të veçantë që, siç e kemi thënë
edhe më parë, përbëhej nga 203 anëtarë dhe me karakter të dukshëm
kombëtar dhe jo thjesht shtetëror. Krahas 98 deputetëve të prefekturave
të Beratit, Dibrës së vogël, Durrësit, Elbasanit, Gjirokastrës, Korçës,
Kukësit, Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës, 75 ishin përfaqësues të Kosovës
dhe vinin nga prefekturat e Mitrovicës, Pejës, Prishtinës dhe Prizrenit;
ndërsa 30 ishin të Dibrës së madhe. Nuk do të shpjegojmë këtu faktorët
e brendshëm e të jashtëm të këtyre situatave, por duke administruar
edhe territoret shqiptare jashtë kufinjve shtetërorë të 1913 s, ai realitet
shihej që nga emërimi i arsimtarëve (trashëgimtarë të të cilëve gjenden
edhe sot në Kosovë) e deri te aktivitete të tjera zyrtare.

Pikëpamjet e tij, Hafiz Dalliu do ti shprehte më vonë edhe si
antikomunist, për çka u arrestua më 1946, sapo ishte vendosur diktatu
ra. Pas keqtrajtimeve, që nuk e trembën kurrë, ai u lirua pas dy vjetëve.

Me këto fakte dhe bindje, Ibrahim Dalliu evidenton pra edhe
një mesazh tjetër, madje mjaft të rëndësishëm: nevojën e përjetimit dhe
të evidentimit të vlerave politike e atdhetare të trevës. Për këtë argu
ment, një model tejet i mirë është libri i mirënjohur i tij “Patriotizma në
Tiranë”, botuar më 1926 dhe ribotuar më 1995. Në të përmenden emrat
e burrave tiranas që dhanë kontribut për çeshtjen kombëtare; problem,
të cilit edhe Shoqata “Tirana” i ka kushtuar vemendjen e duhur.

Zemra e këtij personaliteti mjaft të shquar dhe të respektuar të
komunitetit tonë, pushoi më 1952. Lënia në harresë e tij për shkak të
ideve të papajtueshme me regjimin e kohës nuk mund të ishte e përher
shme. Shenjat e para të rihabilitimit u dukën madje para viteve 90 të.
Në gazetën lokale “Dajti” të asaj kohe, i mirënjohuri Sinan Tafaj ka
shkruar për Dalliun, kur tashmë kjo figurë e padiskutueshme ka hyrë
në historinë e kulturës shqiptare me të gjitha tiparet e një rilindësi.

Për Tiranën, ai përfaqëson simbolin e personaliteteve më të
shquara të saj dhe është konsideruar ndër njerëzit “punëmëdhenj të
heshtur”, veçoria e të cilëve është se fama e tyre rritet me kalimin e
viteve, ndërsa meritat bëhen të pashlyeshme.
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MUSA MEHMET MAÇI 
- Deputet - 

- 1943 - 

Musa Maçi, i lindur në Tiranë në vitin 1880, është një nga
figurat më të shquara e më të njohura kulturore e patriotike tiranase. Ai
vinte prej një familje mjaft të hershme autoktone dhe të njohur për këto
veprimtari. Gjyshi i Musa Maçit, Haxhi Musa Maçi, ka qenë mik dhe i
lidhur në krushqi me Haxhi Et’hem beun, që ka jetuar në gjysmëm e
parë të shekullit të 19 të dhe që njihet për rolin e tij të rëndësishëm në
urbanistikën dhe në zhvillimin e qytetit të Tiranës. Pa asnjë shpërblim,
familja Maçi kishte dhënë edhe troje për ndërtimin e rrugës së sotme
“Qemal Stafa” dhe më vonë të Shkollës së Kuqe buzë saj. Pas kthimit
nga Turqia, ku kishte shkuar për studime në drejtësi islame (çka kemi
pasë rast t’a përmendim edhe në librin tonë paraardhës), ai ushtroi me
mjaft përkushtim profesionin e juristit.

Por, emri i Musa Maçit është edhe më i dëgjuar në planin sho
qëror e politik, vlerë për të cilën ai mbetet gjithnjë i nderuar dhe i res
pektuar jo vetëm nga bashkëkohësit e vet, por edhe nga brezat pas
ardhës. Që para shpalljes së Pavarësisë të Shqipërisë, Musai ishte anëtar
i klubit të mirënjohur “Bashkimi” që, për nga organizimi i tij, kjo njësi
përfaqësonte një Parti të vërtetë Nacionaliste. Ai ishte po ashtu pjesë e
organizatave patriotike “Lidhja kombëtare” dhe “Dituria” që luajtën rol të
rëndësishëm gjatë viteve 1914 1920. Për këto aktivitete dhe njëherësh si
veprimtar i shquar i gjuhës shqipe, ai ishte dënuar disa herë nga
pushtuesit turq dhe ishte burgosur në burgjet e Manastirit dhe të
Selanikut. Angazhimet e shumta patriotike e këmbëngulëse të Musa
Maçit, të shoqëruara, sipas rastit, edhe me kërcënimet e bëra nga turqit
ndaj tij, dalin dukshëm edhe në librin e mirënjohur “Patriotizma në
Tiranë” të Hafiz Ibrahim Dalliut, ku, ndër të tjera, shkruhet:

Kujtoje, kujtoje n’daç
T’shkoi jeta nëpër hapsane
Po rrenohesh e bahesh virane
Si i shkreti Musa Maç.
Musa Maçi, që mbeti mjaft aktiv edhe pas shpalljes së pavarë

sisë, ishte pjesë e atij grupi mjaft të madh patriotësh tiranas që, të bur
gosur e të rrethuar nga Esat Pasha, ndejtën në Durrës gati tetë muaj. Ai
pat gjithashtu rol të rëndësishëm edhe në organizatat patriotike”Lidhja
Kombëtare”, “Dituria” etj., mjaft të njohura në vitet 1914 1920.
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Me pikëpamje të tilla përparimtare dhe me këtë frymë pat
riotike, Musa Maçi edukoi edhe dy djemtë dhe dy vajzat e tij, të cilët
nga patrioti i mirënjohur dhe miku i vet Hafiz Ibrahim Dalliu, merrnin
në fshehtësi mësime të gjuhës shqipe. Prej tyre, Servetja do të dilte
mësuese që në kohën e okupacionit të Austrisë dhe që kur ishte në
moshën 16 vjeçare, duke luftuar ndërkohë edhe kundër fanatizmit dhe
paragjykimeve të kohës. Këtë shembull të kontributit të femrës e
ndoqën më pas edhe vajza dhe gra të tjera e fisnike tiranase, nga të cilat
veçohen ato të atdhetarëve Haxhi Mehmeti, Myhtesin Këlliçi etj..

Të gjitha ata rritën dhe edukuan edhe fëmijët e tyre; ashtu
sikurse ndikuan edhe te brezat në vazhdim. Servetja u martua me
tiranasin Xhafer Petrela, po ashtu nga një familje mjaft e njohur. Djali i
saj, Besniku, mjek i dëgjuar, megjithëse shumë më vonë, në fillimet
demokracisë gjatë viteve 90 të, do të bëhej me një farë mënyre pjesë e
politikës. Për disa vjet, ai ishte kryetar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
Me këto vlera qytetare e arsimore, Servete Maçit, këtij emri të njohur e
të merituar, një shkollë në Tiranë, madje e madhe me mbi 500 nxënës,
dhe nga e cila kanë dalë mjaft emra të dëgjuar nga të gjitha fushat e
jetës, mban emrin e saj.

Me këto angazhime dhe përkushtime të tij në politikë, Musa
Maçi, në tetor të vitit 1943, si përfaqësues i Partisë “Xhoka” e krahut të
djathtë, u zgjodh deputet në Asamblenë Kombëtare të Shqipërisë, e cila
më vonë u quajt Kuvendi Kombëtar dhe, që, siç dihet, funksionoi
vetëm një vit. Në këtë Asamble Kombëtare, për të cilën u fol edhe më
lart, dihet se përfshiheshin edhe përfaqësues nga territoret shqiptare
jashtë kufinjve shtetërorë të përcaktuar më 1913. Krahas deputetëve që
përfaqësonin prefektuarat brenda kufinjve shtetërorë, të tjerët ishin
përfaqësues të Kosovës dhe të Dibrës së madhe, çka, sikurse edhe për të
tjerë, evidentohet më së miri në librin “Ligjvënësit Shqiptarë”, 2005, të
botuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Në këto rrethana; ai
institucion i lartë, ashtu sikurse edhe administrata e dalë prej tij, kishte
një pozicion të caktuar historik dhe po ashtu karakter të dukshëm
shtetëror e administrativ dhe jo thjesht kombëtar apo mbarëkombëtar
(term që sot përdoret më së shumti).

Si qytetar aktiv, por gjithnjë i qetë, e që në vitet e fundit të jetës
përdorte edhe bastunin, vdiq i nderuar në vitin 1953. Veprimtaritë
atdhetare e patriotike të Musa Maçit, me shumë vendosmëri, i ndoqi
edhe i biri i tij, Halili. Fatkeqësisht, ky patriot i shquar dhe fëmijët e tij
nuk kaluan pa pasoja gjatë sistemit komunist, megjithëse kishin dhënë
për këtë vend.

Për kontributet e tyre patriotike dhe kulturore, ai dhe i ati i tij,
Mehmeti, u vlerësuan vetëm pas ardhjes së demokracisë. Në vitin 1992,
nga Presidenti i Republikës Sali Berisha ata janë dekoruar me medaljen
“Për veprimtari patriotike”.
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NIKOLLA (ALQI) JOVAN HOBDARI 
                            

- Deputet - 
- 1943 – 

Për Nikollën ose Alqin, pinjoll i familjes të njohur ortodokse
Hobdari, mjaft të vjetër, autoktone e me tradita, kemi shkruar edhe në
vëllimin e tretë të serialit tonë, atij që i kushtohet intelektualëve të her
shëm. Ai kishte lindur në Tiranë më 1882, ku edhe vdiq në vitin 1960.
Pas arsimimit fillor në shkollat e atij qyteti dhe në ato të Durrësit, për
fundoi në Athinë, më 1905, studimet e larta për industrinë ushqimore.

Të mirënjohur si qytetarë të ndershëm tiranas, bashkë me vëlle
zërit e tij Jorgjin dhe më pas, me më të riun, Aleksandrin, janë ndër
bisnesmenët e parë të industrisë ushqimore jo vetëm në Tiranë, por
edhe në krejt Shqipërinë. Falë mentalitetit progresiv të industrialistit
modern; teknologjinë artizanale të sapunit, që e kishin filluar shumë
herët në një godinë diku pranë Selvisë në rrugën e Dibrës, e zevendë
suan me një bashkëkohore. Veç kësaj, në vitin 1917, ata ndërtuan edhe
një mulli bloje që, ndryshe nga tradita e shfrytëzimit të energjisë së ujit,
punonte me energji elektrike. Më tutje, Firma “Vëlleznit Hobdari”, e drej
tuar nga Alqi, ngriti edhe objekte të tjera: fabrikë për akull, distileri
alkooli, linjë për pije freskuese, një kompleks me teknologji e makineri
të kohës të ardhura nga Italia dhe Gjermania dhe sa e sa të tjera me
eskluzivitetin e firmës gjermane “Sinalco” A. G. Detmold. Ata prodhu
an edhe arançiatën “Augusta” me polpë portokalli të importuar nga një
firmë italiane si dhe ujin e gazuar me shishe me valvolë. Alqi ishte një
herësh aktiv edhe në sferën e kulturës. Bashkë me Xhuf Koliakën dhe
Ferit Vokopolën, përmes Kinema Teatër “Nacional”, ngritën në Tiranë,
në vitin 1925, shoqërinë e parë kinematografike në Shqipëri, e cila më
1930 ju shit vëllezërve Jusuf dhe Hysen Beshiri.

I nderuar për personalitetin e vet, Alqi Hobdari, ai burrë gjith
një i respektuar nuk mund të ishte jashtë problemeve shoqërore dhe
atyre të politikës. Gjatë periudhës 1925 1927, ka qenë zgjedhur anëtar i
Këshillit bashkiak të Tiranës, detyrë që, në dobi të bashkëqytetarëve të
vet, e ka kryer më së miri. Ai shkoi më tej, kur u nderua deri në pozi
cionin e njërit prej 10 deputetëve të Tiranës ndër 203 të Asamblesë
Kombëtare, të atij institucioni historik që, nën juridiksionin e tij, për
fshinte edhe një pjesë të mirë të territoreve shqiptare të lëna padrej
tësisht dhe që në vitin 1913 jashtë kufinjve natyrorë.
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JUSUF XHEMAL BESHIRI 
- Deputet - 

- 1943 - 

Sikurse disa të tjerë, Jusuf Beshiri, ai intelektual që lindi më
1887 dhe vdiq më 1964, ishte protagonist edhe në vëllimin e tretë të kë
tij botimi. Ky bir i një familje të njohur tiranase pat investuar në objekte
të ndryshme e njëherësh pat dhënë kontribute të rëndësishme për
çlirim kombëtar dhe për përhapjen e arsimit e të kulturës shqipe.

Në vitin 1943, ai bëhet pjesë e grupit të deputetëve të Tiranës në
Asamblenë Kombëtare. Për këtë institucion që funksionoi jo gjatë, por
deri më 1944, janë treguar specifikat e tij të karakterit kombëtar. Nga
anëtarët e kësaj Asambleje, më shumë se gjysma e tyre ishin përfaqë
sues të krahinave të lëna jashtë kufive të Shqipërisë, pra të prefekturave
të Kosovës dhe të Dibrës së madhe. Ndikimi i administratës shtetërore
shqiptare, qoftë edhe edhe në mënyrë të pjesshme, vihej re deri në
organet ekzekutive e sidomos në ato të fushës së arsimit e të kulturës.

Jusufi njihej edhe si bisnesmen i fuqishëm dhe me horizont për
atë kohë. Ishte ndër nismëtarët e krijimit të shoqërisë aksionere
“STAMLES” për prodhimin e cigareve, madje deri të markave euro
piane. Si ndër të parat e kapitalizmit shqiptar, kjo shoqëri e ngritur në
Durrës në vitin 1924, kishte administratë model dhe bashkëkohore e të
garantuar nga një statut modern. Falë nivelit të lartë të tij, Jusufi
mbante edhe konferenca me tema të veçanta dhe në të cilat tregonte
ambicjet për arritjen e treguesve europianë në ekonominë shqiptare. Po
me aksionerë, e përsëri kryesisht nga Tirana e Durrësi, ai tentoi edhe
për ngritjen një fabrike tekstili. Makineritë e ardhura nga Gjermania, e
që nuk arritën të instaloheshin, u përdorën nga shteti shqiptar në vitin
1951 për ngritjen e Kombinatit të tekstileve në Tiranë.

Me bindjet e tij, Jusufi renditet edhe ndër aksionerët e aktivi
teteve kulturore. Në vitin 1930, bashkë me vëllanë e vet Hysenin, bleu
Shoqërinë kinematografike të themeluar nga Xhuf Koljaka, Nikolla
Hobdari dhe Ferit Vokopola. Të dy ata ndërtuan më vonë, e po me
parametra të kohës, kinemanë “Rex”; ndërsa në vazhdim e po në
Tiranë, hapën edhe kinemanë “Rozafat”; aktivitete që më tutje u shtrinë
edhe në Durrës, Kavajë, Vlorë, Berat, Shkodër etj..

Më 1995, Jusuf Beshiri është dekoruar nga Presidenti i Repub
likës me medaljen “Për veprimtari patriotike”.
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ALI MUHARREM BEGEJA 
- Deputet - 

- 1923, 1937 dhe 1939 - 

Ali Begeja ka lindur më 1 janar të vitit 1888 në Tiranë, ku për
fundoi edhe shkollën qytetëse. Pikëpamjet e tij patriotike u shfaqën
shumë shpejt. Në moshën 20 vjeçare, ai bëhet pjesë e komisionit për
hartimin e programit për përhapjen e gjuhës shqipe të drejtuar nga
Refik Toptani. Dy vjet më vonë, më 1910, ai ishte delegat i Tiranës në
Kongresin e tretë të Manastirit.

I bindur në pikëpamjet e tij atdhetare dhe i frymëzuar nga
ideali për një Shqipëri të pavarur, demokratike dhe të qytetëruar euro
piane, nga një grup intelektualësh të qytetit në vitin 1919, u formua
shoqata “Drita”. Osman Myderrizi u zgjodh kryetar i saj; ndërsa Aliu,
sekretar. Po më 1919, një grup atdhetarësh, ndër të cilët edhe vetë Ali
Begeja, bënë një përpjekje të dytë. Me në krye Ismail Ndroqin ngritën
një komision që do të thërriste një kuvend kombëtar, me delegatë nga
Tirana, Elbasani, Kavaja, Peqini, Lushnja, Kruja, Shijaku e Durrësi, për
të gjykuar mbi situatën kaotike ku kishte hyrë Shqipëria. Kjo shoqatë
do të përfaqësohej më vonë edhe në Kongresin e Lushnjes.

Aliu u shqua edhe në veprimtaritë shoqërore. Si arsimdashës,
ai ishte gjithnjë i pranishëm në nismat për kapërcimin e vështirësive që
kalonte ky sektor e veçanërisht në vitin 1923. Patriotë tiranas dhe të
tjerë, figura të njohura, me kulturë e mjaft të respektuar organizuan më
1 9 shkurt Kongresin arsimor të Tiranës; qëllimi i të cilit ishte përmirë
simi i gjendjes së shkollave të këtij qarku, si dhe ndërtimi i disa shko
llave të reja sidomos nëpër fshatra. Aliut ju ngarkua detyra e kryetarit
të komisionit të konferencave dhe i kurseve kundër analfabetizmit për
moshat e rritura. Ky komision u ngarkua edhe për hapjen e një kursi
tjetër e të veçantë, atij për mësimin e gjuhës frenge.

Pjesëmarrjen e hershme në politikë, përveç bindjeve atdhetare e
ndihmoi edhe kultura e tij. Megjithëse i padiplomuar në ndonjë shkollë
të lartë, Aliu ushtronte zyrtarisht të drejtën e juristit. Fillimisht kreu
detyrën e gjykatësit paqtues; ndërsa më vonë, në përputhje me një ligj
të vitit 1931, hapi me emrin e tij edhe një zyrë avokatore. Këtë profe
sion, ai e vazhdoi edhe pas mbarimit të luftës, më 1944, madje deri më
1947, kur u arrestua nga rregjimi komunist. Edhe gjatë periudhës 1941
1944, kur punonte me profesionin e avokatit, si një nacionalist i nder
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shëm e demokrat, ai u përpoq për bashkimin e të gjithë forcave politike
shqiptare, për luftën kundër pushtuesve të huaj.

Në mars të vitit 1914, së bashku me një grup patriotësh tiranas,
ai mbështeti qeverinë e Princ Wiedit, si e vetmja mënyrë për njohjen e
Shqipërisë shtet më vete. Për aktivitetin e tij, ai e kishte dekoruar Aliun
me medaljen “Besë e Bashkim”, dokument që ruhet ende nga familja.

Me propozimin e Shoqatës “Djelmënia e Tiranës” dërguar Par
tisë Popullore, më 27 dhjetor 1923, Aliu arriti të zgjidhet deputet i Pre
fekturës së Durrësit në organin më të lartë legjislativ, në Kuvendin
Kushtetues (dihet se, atëherë, ajo përfaqësonte edhe Tiranën), siç
quhesh atëherë Parlamenti i Shqipërisë, detyrë të cilën e përballoi me
sukses. Në këtë Legjislaturë që do të përcaktonte formën e rregjimit
politik e që do të shpallte anmistinë e përgjithëshme etj., ishte deputet
edhe Ahmet Zogu, ndërsa nga Tirana, Zija e Seit Toptani, Osman
Myderrizi e të tjerë. Ali Begeja u zgjodh anëtar i dy komisioneve: atij të
shqyrtimit të letërpërfaqësimeve (të mandateve) të deputetëve dhe atij
të politikës së jashtme. Në gjysmën e dytë të vitit 1924, bëhet edhe
Kryetar i Dhomës së Tregëtisë për Tiranën. Pas mbarimit të mandatit të
deputetit, është Kryetar i Bashkisë së Tiranës për periudhën 1922 1923;
ku, duke qenë dhe më i riu prej tyre, renditet i katërti në detyrë (pas
Zyber Hallullit, Servet Libohovës e Ismail Ndroqit).

Aliu i rikthehet Parlamentit më 31 janar 1937, në legjislaturën
III të tij, të cilësuar edhe si “Parlamenti reformator”, me që ligjet e dala
nga ai ishin në themel të orientimit të Shqipërisë drejt modernizimit eu
ropian. Këtë mandat, ai e përsëriti më 1939 në Asamblenë Kushtetuese.

Mbarimi i Luftës së dytë e gjen Aliun në Tiranë dhe po me
detyrën e avokatit, të cilën e vazhdoi deri kur e arrestojnë në janar të
vitit 1947. Në qelitë e hetuesisë, i akuzuar si bashkëpuntor në krijimin e
Organizatës për përmbysjen e sistemit komunist, ai iu nënshtrua tor
turave më çnjerëzore. Versioni zyrtar i rregjimit ishte se Aliu u hodh
nga kati i dytë i Hetuesisë së Tiranës dhe ra në telat e korentit. Por,
vulat e zeza në trupin e tij, fytyra e enjtur dhe plagët e shumta që panë
familjarët kur u thirrën për identifikimin e kufomës, provonin faktin se
ky adhetar gjeti vdekjen nga torturat dhe jo nga vetëvrasja. Kjo ndodhi
më 19 gusht 1947.

Duhet të kalonte kohë dhe plot 47 vjet që meritat e Ali Begejës
të viheshin në dukje. Me vendimin nr. 14, datë 1 9 1994 të organeve
përkatës, ai ka marrë statusin e të përndjekurit politik. Një vit më vonë,
me dekretin nr. 1159, datë 18 7 1995, Presidenti i Republikës e dekoroi
me medaljen “Për veprimtari patriotike”, me motivacionin “Ka kontribuar
për çeljen e shkollave shqipe dhe përhapjen e ideve përparimtare; pjesëmarrës
aktiv për çlirimin kombëtar dhe pavarësinë e vendit”.

Me propozim të Shoqatës “Tirana”, një rruge të qytetit i është
dhënë emri “Ali Begeja”.
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MUSTAFA MUHARREM MARA (DRITA) 
- Deputet - 

- 1943 - 

Mustafa Mara lindi në Tiranë më 10 2 1888. Si deputet i
Asamblesë Kombëtare të vitit 1943, që më pas mori emrin Kuvend
Kombëtar, ai i takon atij institucioni legjislativ, që realisht shpalli bash
kimin e trojeve shqiptare. Veç prefekturave të përfshira brenda kufijve
shtetërorë të 1913 s, në të përfaqësoheshin edhe ata të Kosovës e të
Dibrës së madhe, akt që dukshëm binte ndesh me interesat dhe me
politikën serbe e jugosllave. Është po ky institucion që, i etiketuar si
tradhëtar, dy ditë pas mbledhjes së tij të parë, pra më 18 tetor të vitit
1943, u qëllua me top nga brigadat partizane. Në këtë shkrim, sigurisht,
ne nuk do të vlerësojmë historinë dhe faktorët e kësaj ngjarje, por në
përputhje me objektivat e këtij botimi, do të shkruajmë vetëm për
protagonistin në fjalë.

Mësimet e para, Mustafai, ai bir i një zejtari të thjeshtë e autok
ton i mori në Tiranë, në mejtepet turke të kohës dhe sidomos në
shkollën e mirënjohur shqipe të Filip Ashikut, që kishte filluar aktivite
tin e saj më 1899, dhe ku mësonin fëmijë të të gjitha besimeve fetare.
Ajo shkollë, që mbështetej edhe nga vetë Austria dhe përkrahej nga
Refik Bej Toptani, u rrit dhe u fuqizua edhe më tej kur e zhvendosën në
qendër të qytetit. Pikërisht, ky arsimim ndikoi fuqishëm në formimin
dhe në angazhimet shoqërore e politike të Mustafait. Më tutje, ai vazh
doi mësimet edhe në Shkollën Ruzhdije dhe në Medresenë e Tiranës.
Mësimi i gjuhëve të huaja ishte një dëshirë e përherëshme e tij. Ai fliste
shumë mirë turqishten e persishten dhe kuptonte mjaftueshëm gjerma
nishten, frengjishten dhe italishten.

Mustafa Mara, është një nga figurat më interesante të patriotiz
mit dhe të politikës shqiptare. Në kohë të Turqisë, edhe se mjaft i ri, ai
ishte anëtar i Partisë Nacionaliste të shfaqur përmes klubit të mirë
njohur “Bashkimi”, platforma e të cilit ishte lufta për çlirim kombëtar
dhe për arsimimin në gjuhën shqipe. I hapur në shtëpinë e Murat
Toptanit, klubi u mbyll shumë shpejt nga turqit. Megjithate, aktiviteti i
tij filloi përsëri në prag të Kongresit të Dibrës më 1909, të cilin edhe se i
thirur si një mbledhje osmane, atdhetarët shqiptarë e shfrytëzuan atë
për t’ju kundërvënë reaksionit xhonturk.

Pa u trembur, shtëpinë e tij në Tiranë, Mustafai e kishte kthyer
në një “kioskë” për përhapjen e letërsisë shqipe të rilindjes dhe të vetë
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shtypit shqiptar. Preferenca e tij, gazeta e kohës “Drita”, që botohej nga
Shahin Kolonja në Sofje të Bullgarisë, ishte edhe arsyeja që, emri i saj ju
ngjit si mbiemër i dyfishtë deri në fund të jetës së tij.

Për të gjitha këto veprimtari, ai dhe patriotë të tjerë tiranas,
ndër të cilët Beqir Luga, Isuf Elezi, Mahmut Fortuzi dhe Ibrahim Dalliu,
përhapës të gjuhës shqipe, kaluan nëpër burgjet turke të Manastirit e
“Jedi Kule” të Selanikut. Falë përpjekjeve të patriotit Hasan Prishtina,
deputet në Parlamanetin turk, dënimi i tij me varje kaloi në dhjetë vjet,
prej të cilit kreu vetëm dhjetë muaj.

Mustafai mbeti aktiv edhe pas shpalljes së Pavarësisë, akt për
të cilin siç dihet, në Tiranë, flamuri ishte ngritur më parë, që më datën
26 nëntor. Pas kësaj ngjarje madhore, Mustafai do të vazhdonte i tillë jo
vetëm në problemet politike, por edhe në ato sociale. Me inisiativën e
Hafiz Dalliut, patriotët tiranas, ndër to edhe Mustafa Mara, krijuan
Organizatën “Xhoka”, më vonë edhe gazetën e saj, me të njëjtin emër.
Po kështu, nga një grup patriotë tiranas, në vitin 1917, me në krye
Zyber Hallullin, u krijua për fëmijët jetimë edhe Streha vorfnore, insti
tucion në të cilin, krahas të tjerëve, gjetën kujdesjen dhe arsimimin e
nevojshëm edhe mjaft fëmijë kosovarë, prindërit e të cilëve ishin vrarë
në përpjekje kundër serbëve.

Është e kuptueshme se, veprimtaritë politike e shoqërore në
përgjithësi e të tiranasve në veçanti, ndër të cilët ishte edhe të Mustafa
Marës, u fuqizuan pas shpalljes së Tiranës kryeqytet. Kjo ngjarje që
praktikisht ndodhi menjëherë pas Kongresit të Lushnjës më 1920, me
formimin e qeverisë së Sulejman Delvinës, u sanksionua me ligj në
fillim të vitit 1925. Gjatë kësaj kohe, kur pat disa ngjarje të rëndësishme:
revolucioni demokratikoborgjez (1924), shpallja e Monarkisë (1928),
okupimi i Shqipërisë nga Italia fashiste (1939) e të tjera, u krijuan edhe
disa organizata politike e patriotike, ku Mustafa Mara ishte përherë i
pranishëm. Për të gjitha këto vlera, ai njihet edhe si deputet i Asa
mblesë Kombëtare të vitit 1943.

Jeta e Mustafait mbyllet më 26 qershor të vitit 1944, kur ai
kishte ndërmarrë një udhëtim për në Elbasan, Manastir e Selanik dhe
thjesht për të parë burgjet ku kishte kaluar. Më tej, nga Dibra e madhe,
ai do të shkonte edhe në Kosovë për të takuar shokët dhe bashkë
luftëtarët e atjeshëm. Por nuk arriti sepse vdiq në Dibër pas një infarkti
të rëndë.

Në Tiranë, arkivoli me trupin e këtij personaliteti e patrioti të
shquar, i vendosur mbi një automjet dhe i mbuluar me flamurin kuq e
zi, si dhe me kurora e lule të shumta, u përcoll nga shumë qytetarë dhe
po ashtu edhe nga bashkëluftëtarë e miq të tij të ardhur nga vise të
ndryshme të Shqipërisë.
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SHEFIK XHAFER KONDI 
- Deputet - 

- 1939 - 

Shefik Kondi, ky emër i dëgjuar autokton, lindi në Tiranë në
vitin 1889 nga një familje mjaft e njohur, e nderuar dhe patriotike. Ai
vdiq në vitin 1952.

Kemi pak të dhëna për jetën dhe aktivitetin e tij atdhetar, i cili
realisht është mjaft i hershëm dhe madje i nisur që në rininë e tij. Në
librin “Patriotizma në Tiranë”, Hafiz Dalliu shkruan se, ai kishte qenë
burgosë që në kohë të rrebelëve. Por, megjithatë, Shefiku mbeti aktiv
edhe më vonë, pas pavarësisë, kur me armë në dorë, u rendit me
patriotët tiranas në mbrojtje të qytetit të tyre nga forcat serbe.

Shefiku kujtohet po ashtu si aktivist i shquar i Shoqatës pat
riotike “Drita”, themeluar në vitin 1919 nga një grup intelektualësh
vendas, të frymëzuar nga ideja e një Shqipërie të pavarur, me një regjim
demokratik dhe me qytetërim europian. Në krye të tyre ishte Osman
Myderizi, personalitet i njohur, gazetari i kohës dhe njëherësh botues i
gazetës së atëhershme “Zani i Ri”, si dhe protagonist i këtij vëllimi. Në
dobi të kësaj shoqate, Shefiku dhe familja e tij kanë dhënë po ashtu
edhe kontribute të rëndësishme financiare.

Falë këtyre bindjeve dhe krahas Abdi Toptanit e Mytesim Kë
lliçit, Shefiku u zgjodh ndërmjet tre përfaqësuesve të Tiranës për të
marrë pjesë në Kongresin historik të Lushnjës të mbajtur më 27 janar të
vitit 1920. Në vazhdim të kësaj ngjarje të rëndësishme, krahas Ahmet
Zogut, ministër i brendshëm i qeverisë së dalë nga ai Kongres; Ismail
Ndroqit, kryetar i atëhershëm i Bashkisë; Abdi Toptanit; Mytesim
Këlliçit; Osman Myderizit etj., duke përfituar edhe nga njohjet e ngu
shta me familjet më të kamura tiranase, ai dha kontribute përsëri mjaft
të rëndësishmë për vendosjen e qeverisë së re në Tiranë.

Më 12 prill të vitit 1939, Shefik Kondi ishte zgjedhur, si një
ndër 18 deputetët e Prefekturës së Durrësit dhe të Tiranës në Asam
blenë Kushtetuese të Shqipërisë, në atë legjislaturë që nuk zgjati më
shumë se një vit, por deri në prill të vitit 1940.
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ISMAIL ISLAM PETRELA 
- Deputet - 

- 1939 - 

Ismail Petrela lindi në Tiranë në vitin 1890. Pas arsimit fillestar
në qytetin e tij dhe në Manastir, shkoi në Paris ku ndoqi shkollën e mes
me për farmaci. Kur, në prag të luftës së parë botërore u kthye në
Shqipëri, ai e ushtroi këtë profesion në Pazarin e vjetër të qytetit në një
ambient, pronë të familjes së tij, aty ku sot është Pallati i Kulturës.

I brumosur nga idetë republikane frenge, ai iu bashkua lëvizjes
së Nolit, duke qenë aktiv edhe në revolucionin e qershorit të vitit 1924,
me dështimin e të cilit emigroi në Itali, prej nga u kthye më 1928. Arres
tohet si pjesëmarrës në lëvizjen e Fierit më 1935, për çka e internojnë në
Porto Palermo, por që, më vonë lirohet prej një anmistie të shpallur nga
mbreti Zog. Më 12 prill 1939, ishte zgjedhur deputet në Asamblenë Ku
shtetuese të Shqipërisë, legjislaturë që zgjati vetëm një vit. Më pas, prej
vitit 1940, ai u rendit në luftë kundër fashizmit.

Me këto bindje nacionaliste të tij, Ismail Petrela ishte i prani
shëm edhe në konferencën e Pezës (1942), në Rezolucionin e së cilës,
ndër të tjera, thuhet se: ”dy çetat plaka, ajo e Bazit të Canës (renditet e
para, shënimi është i yni) dhe ajo e Myslim Pezës sigurisht në rastin më të
shpejtë do t’i japin grushte fashizmit. Nuk duhet të harrojmë edhe çetën e
Ismail Petrelës, e cila është gati të hyjë në veprim”. Fakti se, këtu përmen
den vetëm tri çeta dhe të gjitha të Shqipërisë së mesme, madje ndër to
dy të Tiranës, tregon për rolin e pamohueshëm të kësaj zone në Luftën
Nacionalçlirimtare që në fillim të saj, çka ndokush është përpjekur gji
thnjë t’a mohojë. Dhe megjithëse këto vlerësime bëheshin në atë konfe
rencë, Ismaili ishte shprehur kundër aleancës me komunistët dhe kun
dër simbolit të yllit të kuq me pesë cepa. Ai ishte i pranishëm edhe në
Kuvendin e Mukjes, në të cilin si nacionalist i palëkundur u bashkua
me delegacionin e Ballit Kombëtar, ku merrnin pjesë H. Dosti, M. Fra
shëri, Th. Orogollaj, H. Mëniku, I. Luzaj, H. Lepenica, V. Andoni, etj.

Edhe në prag të mbarimit të luftës së dytë botërore, ai për asnjë
çast nuk mendoi largimin nga Shqipëria. E ndjente veten luftëtar të
vendosur kundër pushtuesit fashist dhe politikan që nuk shkeli kurrë
interesat kombëtare. Bashkëshortes së tij, i kishte thënë se: “atdhetarët e
vërtetë nuk largohen nga vendi i tyre dhe se gjithshka do të zgjidhej përmes
gjyqit”. Dhe këtë bindje, ai e kishte shprehur qartë dhe pavarësisht se
përmes një letre të dërguar dorazi, ishte njoftuar që emri i tij përfshihej
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në listat e shfarosjes të hartuara nga komunistët.
Pas mbarimit të luftës, në bodrumet e Hotelit të atëhershëm me

emrin “Bristol”, pronë po e Ismail Petrelës, u gjet një varr i përbashkët.
Në mënyrë barbare dhe pa vendim gjyqi, më 12 nëntor të vitit 1944,
d.m.th., kur Shqipëria nuk ishte çliruar ende, atje u ekzekutua një nu
mër qytetarësh, shumica e të cilëve intelektualë të shkolluar në perën
dim. Ndër to ishte Nebil Çika, Aleks Mavraqi, vëllezërit Syrja e Vesim
Kokalari e të tjerë, sikurse edhe vetë Ismail Petrela. E shoqja e tij, pasi i
gjeti trupin, edhe pse në mes të terrorit, e transportojë atë te Varrezat e
Bamit dhe pranë vëllait të tij më të madh, Rustemit. Por, fatkeqësisht,
përndjekja komuniste vazhdoi edhe më tej; ajo nuk lejoi zhvendosjen e
eshtrave të tij për në Varrezat e reja të Tiranës. Siç ka ndodhur edhe me
të tjerë, as ai nuk e ka sot një vendvarrim.

Si një prind i mirë, ai edukoi edhe fëmijët e tij me frymën e
atdhedashurisë. Por, siç ndodhte edhe me të tjerë tiranas, pluralizmi
ishte realitet. I biri, Xhevdeti, dhe bija, Fatbardha, ishin pjesëmarrës në
luftën për çlirimin e Atdheut. Kur, u kthye në Shqipëri, pasi kishte ka
luar edhe në Kosovë me forcat partizane, Xhevdeti, që punoi gjithnjë në
ushtri, në fillim në armën e artilerisë, për çka u arsimua edhe në
Jugosllavi e në Bashkimin Sovjetik, kërkoi shpjegime për vrasjen e të
jatit, por ju tha se, ajo ndodhi në rrethana të papërcaktuara. Gjithnjë i
aftë në detyrën e tij, Xhevdeti arriti gradën e kolonelit. Më pas, deri sa
doli në pension, pat detyrën e komandantit të garnizonit të Tiranës e të
drejtorit të drejtorisë së mbrojtjes civile në Ministrinë e Arsimit.

Këto vlera të këtij tiranasi të mirënjohur i ka vënë në dukje
edhe Uran Butka në librin e tij “Lufta civile në Shqipëri“, ku shkruan:
“Ismail Agë Petrela është një nga figurat madhore të Shqipërisë. Komu
nistët e kishin futur atë në listat e vdekjes sepse ishte nga një familje e
madhe tiranase; një nacionalist i shquar, luftëtar i lirisë, demokrat i ven
dosur, burrë i mençur, intelektual i njohur që dinte disa gjuhë perëndi
more; ishte një njeri i kulturës e sidomos asaj muzikore.

Kulmet e veprimtarisë atdhetare të tij janë pjesëmarrja në Re
volucionin e Qershorit, në Lëvizjen e Fierit, në Konferencën e Pezës, në
Kuvendin e Mukjes dhe lufta kundër pushtuesve italianë në krye të
çetës së tij që vepronte në Shqipërinë e mesme”.

Vlerësimet dhe nderimet për të erdhën vetëm pas përmbysjes
së komunizmit. Një rrugë në Tiranë ka emrin “Ismail Agë Petrela”. Po
ashtu, ai ka edhe Medaljen “Për veprimtari patriotike” me motivacionin
“U masakrua dhe u bë viktimë e pafajshme e mizorisë komuniste, duke mbetur
gjithnjë dëshmi e këtij terrori ndaj elementëve patriotë dhe demokratë”(1993).

Në 65 vjetorin e asaj masakre (2009), Bamir Topi, President i
Republikës, e çmoi atë me Urdhërin “Nderi i Kombit”, me motivacionin
“Martirizuar nga terrori komunist për shkak të besimit në idetë demokratike
perëndimore të zhvillimit të Shqipërisë pas Luftës së dytë Botërore”.
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OSMAN SALI MYDERRIZI 
- Deputet -  

- 1921 dhe 1923 - 

Në zbatim të kritereve të caktuara për hartimin e kolanës tonë
“Tirana Personalitete”; Osman Myderrizi (1891 1973) është i pranishëm
edhe në vëllimin e parë dhe të tretë të saj. Ky fakt tregon më së miri për
vlerat shumëplanëshe të kësaj figure madhore të Tiranës. Gjithsesi,
përpara paraqitjes së angazhimeve të tij nën këndvështrimin politik, që
është detyrë e këtij vëllimi të katërt, më poshtë, në mënyrë të përmble
dhur rikujtohen edhe disa nga vlerat e veta profesionale e arsimore. Në
këtë rrafsh, jeta e Osman Myderizit, njërit nga mësuesit dhe shken
cëtarët më të parë të vendit tonë, ka qenë e gjallë dhe e mbushur me
aktivitete sasiore e cilësore. Veprimtaria e tij nis fill pas mbarimit të
studimeve të larta, kur pas kthimit nga Turqia, më 1913, ai hapi në
Ndroq të parën shkollë shqipe të rrethit të Tiranës.

Me punën hulumtuse e studiuese të tij, dhe duke përfaqësuar
mendimin shkencor shqiptar, Osmani ka marrë pjesë gjallërisht në
mjaft sesione shkencore brenda e jashtë vendit. Falë punës përkushtu
ese mbi gramatikën, ortografinë dhe leksikografinë shqipe, ai hartoi
dhe botoi që më 1944 vëllimin “Fonologjia dhe morfologjia”, pjesë e parë e
librit “Gramatika e re e shqipes”, që për shumë vjet, madje edhe pas çliri
mit të vendit, shërbeu si tekst mësimor. Më 1955, në buletinin për
shkencat shoqërore, ai botoi artikullin “Vërejtje e rregulla për ortogra
finë shqipe”. Ai është bashkëautor i “Fjalorit të gjuhës shqipe”, botuar më
1954 nga Instituti i Shkencave, punim që konsiderohet si një nga
realizimet më të rëndësishme të gjuhësisë shqiptare të asaj kohe. Por,
veçse në gjuhësi e filologji, ai ka lënë gjurmë sidomos në historinë e
letërsisë së vjetër shqipe; ku, me mjaft interes, sidomos për leksiko
grafinë, është studimi “Një fjalor i vjetër Shqip Turqisht” (1954) si dhe ai
filologjik i fjalorit aq të pasur në shënime të shumta gjuhësore.

Krahas këtyre punimeve, Osmani është marrë edhe me His
torinë e Shqipërisë. I frymëzuar nga idealet rilindase, ku nisën dhe u
formuan edhe bindjet politike të tij, këtë problem e ka konsideruar
çështje kombëtare të dorës së parë dhe për çka ka dhënë kontribute të
shumta e mjaft të rëndësishme. Ata fillojnë që më 1933, me artikullin
“Albanopolis”, të lidhur me identifikimin e kryeqendrës së shtetit të
Arbërit; për të vazhduar më 1944 me studimin “Emni i Shqipnisë në
kohën e mesme”. Atje trajtohen emrat kombëtarë të popullit tonë dhe
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çështjet e formimit të tij, për të shkuar deri te puna mbi Historinë e
Shqipërisë. Në vitin 1937, Osmani botoi librin “Tirana 1604 1937”, me
75 faqe, por, që përfaqëson të parën histori të shkruar për këtë qytet.

Ndjenjat atdhetare dhe përgjegjësia intelektuale e tij bënë që, ai,
menjëherë pas mbarimit të studimeve, të ishte i pranishëm dhe madje
aktiv edhe në zhvillimet shoqërore e politike që kalonte vendi. Sapo u
shpall pavarësia, ai mori pjesë dhe parapriu sidomos në përpjekjet dhe
në veprimtaritë patriotike, atdhetare e demokratike.

Me iniciativën e Osman Myderrizit, u krijua në Tiranë shoqëria
“Dituria” (1917), organizëm shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për
ngjarjet politike të kohës. Po ashtu doli edhe e parë gazetë e Tiranës, ajo
“Zani i Ri” (1920), të cilën e botonte dhe e drejtonte përsëri ai. Në vitin
1923, Osmani u bë kryeredaktor i një gazete tjetër politike, asaj me
emrin “Populli”, organ i Partisë Popullore, ku aderonte edhe vetë. Këto
organe mediatike mbetën propaganduese të përherëshme të mendi
meve patriotike e demokratike. Në krye të djelmërisë tiranase, e cila më
vonë do të kërkonte edhe zgjedhjen e tij si “kandidat të saj për në
Këshillin e Naltë”, ai u angazhua sidomos gjatë viteve 1919 1920.

Për vlerat intelektuale dhe politike, më 5 prill 1921, Osmani u
zgjodh deputet i Tiranës në Parlamentin e parë Shqiptar e që zyrtarisht
u quajt Këshilli Kombëtar. Paraardhësi i këtij institucioni, me të njëjtin
emër, që kishte dalë nga Kongresi i Lushnjës, megjithëse gjatë një viti
luajti rolin e legjislativit, nuk kishte legjitimitetin e duhur, me që nuk
kishte ardhë nga vota e popullit. Siç e kemi thënë edhe më parë, në
zgjedhjet e zhvilluara me sistem maxhoritar dhe ku, një deputet përfa
qësonte 12000 shtetas, të drejtën e votës e kishin vetëm burrat me
moshë mbi 20 vjeç. Prej 27 dhjetorit të vitit 1923 dhe po si përfaqësues i
Tiranës, Osmani do të ishte pjesë e Kuvendit Kushtetues (siç u quajt më
pas po ai institucion), por këtë rradhë me 100 deputetë.

Pas dështimit të Revolucionit të qershorit të vitit 1924, ku ai
ishte pjesëmarrës aktiv dhe për çka ishte dënuar, Osmani emigroi për
disa kohë. Duke përfituar nga një amnisti, kthehet në Atdhe, por nuk
mundi ta gëzojë lirinë, pasi u dënua përsëri. Megjithate, falë aftësive të
tij, arriti të mbijetojë si një intelektual i mirëfilltë. Më 1928 është nën
drejtor i gazetës “Telegraf”, e më vonë edhe në gazetën e përditshme
“Shekulli i Ri” të Durrësit. Ai, që në ditët e para të pushtimit fashist,
provoi burgun dhe deri internimin rreth njëvjeçar në Itali.

Osmani, që vdiq në dhjetor të vitit 1973, do të mbahet mend
për kontributet e frytshme në fushën e dijes dhe të shkencës dhe si
njeriu që punoi për të nxjerrë në dritë vlerat historike, kulturore dhe
gjuhësore të popullit shqiptar. Por, ai do të mbahet mend edhe për
veprimtarinë e tij politike e atdhetare në interes të demokracisë.

Ndër të tjera, për meritat e tij në këtë fushë, është vlerësuar në
vitin 2000 edhe me titullin “Simbol i qytetit të Tiranës”.
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SAID MURAT TOPTANI 
- Deputet -  

- 1921, 1923, 1925, 1928, 1932 e 1937 - 

Said Toptani lindi në vitin 1891 në Turqi, në ato zona të Peran
dorisë së atëhershme, ku ishte internuar familja e Murat Toptanit, të
atit të tij, e atij patrioti të madh e me aq emër në histori. Pas shkollës
fillore të kryer në vendlindje, arsimin e mesëm të nisur në Stamboll e
përfundoi më 1909 në Gjimnazin Perandorak “Theresiena” të Vjenës. Po
në Austri, Saidi kreu edhe Shkollën e lartë të bujqësisë, në mbarim të së
cilës, në vitin 1916, u diplomua “inxhinier agronom”. Kur u kthye në
Shqipëri, ky njeri që, krejt arsimimin e mori jashtë vendit, u angazhua
fillimisht me administrimin e fermave bujqësore, prona të familjes së tij,
ku falë përgatitjes profesionale dhe shkencore natyrisht që arriti edhe
rezultatet e duhura.

I edukuar nga prindërit e vet, pinjollë të familjeve mjaft të
njohura (e ëma, Asija, ishte e bija e Naim Frashërit), Said Toptani (i riu,
gjyshi i tij ka qenë Said Seremediu) nuk ndejti larg ndjenjave dhe inte
resave kombëtare e për rrjedhojë as jashtë politikës, ku gjithashtu bëhet
një figurë mjaft e shquar, e nderuar dhe e respektuar. E nisi si pjesë
marrës në Luftën e Vlorës të vitit 1920, madje edhe komandant i Bata
lionit të Tiranës, të përbërë nga të paktën 200 vullnetarë. Më vonë, në
vitin 1925, ai bëhet pjesë e aparatit shtetëror, duke filluar nga detyra e
specialistit të Ministrisë së Bujqësisë.

Nivelet më të larta të pushtetit ekzekutiv, i arriti me detyrën e
sekretarit të përgjithshëm të atij dikasteri e deri në atë të ministrit, gjatë
viteve 1931 1932. Karrierë edhe më të gjatë, Saidi kishte në pushtetin
legjislativ, hapësirë në të cilën mund të mendohet për një rekord më
vete. Ishte zgjedhur gjashtë herë deputet i Tiranës, shifër që për poli
tikanët e atyre kohërave përbën numrin më të madh: 1921, në Këshillin
Kombëtar; 1923, në Kuvendin Kushtetues: 1925, në Dhomën e depute
tëve; 1928, në Asamblenë Konstituente; 1932 dhe 1937, në Parlamentin e
Shqipërisë. Në të dy krahët e angazhimeve të tij, d.m.th., në pushtetin
ekzekutiv dhe në atë legjislativ, hapësira që e vendosin Saidin ndër
protagonistët më të shquar të këtij libri, ai u dallua për kontributet e tij
të rëndëishme dhe mjaft të vlerësuara.

Me ndjenjën e qytetarit e të tiranasit të devotshëm dhe si një
intelektual i formuar, Said Toptani solli në Tiranën e asaj kohe edhe të
rejat më të fundit nga sportet. Kështu, duke qenë mjeshtër në hipizëm,

 



 
 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
____________________________________________________________________________________ 
 

- 55 - 

ai u muar edhe me organizimin e grupeve bojskautiste, me gara noti
dhe veçanërisht me ato të futbollit ku, falë aftësive organizative të tij, ai
u vu në krye të lëvizjes sportive të asaj kohe.

Ngjarja më e rëndësishme ndodhi më datën 15 gusht të vitit
1920, kur bashkë me një grup të rinjsh e intelektualësh tiranas si Bahri
Toptani, Stefan Shundi, Anastas Koja, Anastas Shundi, Irfan Gjinali,
Selman Stërmasi, Reshat Tafalla, Jonuz Tafaj etj., të mbledhur në kafe
Kursal , që ka qenë në qendër të Tiranës, diku përballë me godinën e
Bankës së sotme të Shqipërisë, formuan Shoqërinë e quajtur Sport Klub
“Tirana”, fakt që është përmendur edhe në disa nga botimet tona të
mëparshme. Eshtë fjala për atë klub që ka bërë histori në futbollin
shqiptar. Deri vitin kur mbushi 90 vjet, ndër të 72 kampionatet, ai klub
kishte fituar gjithsej 24 tituj, veç shumë trofeve të tjera të rëndësishme.

Për këtë institucion, u përcaktua edhe emblema e tij. Ajo mbë
shtetet në bardh e blunë, të karakterizuar përkatësisht nga bardhësia e
shpirtit dhe çiltërsia e ngjyrave qiellore si dhe nga thellësitë oqeanike të
genit tiranas. Ata hartuan gjithashtu edhe programin e statutin e klubit,
për të cilin u caktuan edhe kuotizacionet e anëtarëve. Veç tregtarëve të
njohur që derdhën të shuma konsiderueshme, edhe familjet tiranase,
sipas dëshirës e mundësive që kishin, kontribuan financiarisht për këtë
klub. Në të gjitha rastet, ndihmesa e Said Toptanit qe e padiskutuesh
me. Më tutje, kryesia e klubit përmes një shkrese drejtuar kryetarit të
atëhershëm të Bashkisë së Tiranës, z. Fuat Toptani, çka i takon viteve
1925 27, dhe kryeministrit të vendit z. Sulejman Delvina, kërkoi cakti
min e një sheshi, ku do të zhvilloheshin aktivitetet sportive të ekipeve
të qytetit. Kjo ishte Shallvarja, që nga të gjithë dihet se shtrihet në zonën
përballë godinës së hotel Dajtit , aty ku sot është Parku “Rinia” apo siç
i thonë edhe “Taivani”.

Edhe pse i ngarkuar me detyra të ndryshme shtetërore: disa
herë pra deputet i Parlamentit dhe disa herë anëtar i kabinetit, i mirë
njohuri Said Toptani asnjëherë nuk iu nda Sport Klubit, në të cilin, deri
në fund të viteve 30 të kur skuadra bardheblu bëri vazhdimisht epokë
në futbollin shqiptar, ai ishte anëtar i Pleqësisë, term me të cilin quhej
në atë kohë kryesia.
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ATHANAS MATEO SHUNDI 
                            

- Deputet - 
- 1939 -  

Athanas Shundi, tiranas i vlerësuar dhe intelektual i mirënjo
hur, është ndër 35 deputetët e Prefekturës së Durrësit e të Tiranës, të
zgjedhur më 12 4 1939 në organin ligjvënës. Asamblea Kushtetuese e
asaj kohe, siç quhej atëherë ky institucion, por që nuk zgjati më shumë
se një vjet, kishte gjithsej 162 anëtarë.

Në shkollën e bashkësisë ortodokse të Tiranës, të qytetit të tij të
lindjes në vitin 1892, ai kreu arsimin plotor. Më tutje, deri në vitin 1910,
vazhdoi gjimnazin klasik grek të Manastirit të cilin e mbylli po me
rezultate mjaft të mira. Prej vitit 1912, nisi studimet për farmaci në
Universitetin e Stambollit, por që nuk zgjatën më shumë se një vit;
trazirat e kohës dhe lufta ballkanike e detyruan të kthehet në Atdhe.

Megjithate, Athanasi nuk iu nda dhe nuk e harroi aspiratën e tij
për të ndjekur studimet e larta. Me rezultate maksimale, kreu më 1924
studimet për kimi dhe farmaci Universitetin e Napolit, të cilin e kishte
filluar më 1919. Duke qëndruar atje edhe pas diplomimit, mbajti de
tyrën e asistentit. Gjatë kohës së studimeve, ai ishte një ndër nismëtarët
e themelimit të Shoqërisë “Naim Frashëri” të studentëve shqiptarë, ku
fillimisht u zgjodh sekretar e më pas kryetar i saj.

Në Tiranë, ku hapi farmacinë e vet dhe ku punoi gjithnjë me
sukses, kthehet përfundimisht më 1925. Farmacia “Shundi” mbeti emër
i njohur dhe i respektuar për një kohë mjaft të gjatë.

Krahas biznesit të tij, ai ishte mjaft aktiv edhe në çdo veprimtari
patriotike dhe shoqërore. Ka qenë zgjedhur anëtar i Këshillit bashkiak
të Tiranës gjatë viteve 1925 1927 dhe 1927 1928, kur Bashkinë e drej
tonin përkatësisht Fuat Toptani dhe Izet Dibra. Si një besimtar i mirë ka
dhënë po ashtu ndihmesë edhe për forcimin dhe organizimin e Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë (KOASh). Në vitn 1928, kur në
Korçë, ai ishte delegat i Tiranës në Kongresin e dytë të kësaj organizate,
atë e ngarkuan në Komisionin e posaçëm për hartimin e Projektstatutit
që u miratua po në këtë kongres. Në atë vit, ai u zgjodh edhe anëtar i
Këshillit Kishtar të Komunitetit Ortodoks të Tiranës.

Ky qytetar i kulturuar e njohës i gjuhëve greke, turke, frenge,
italiane e latine dhe i pasionuar pas profesionit të tij vdiq në një sana
torium të Italisë më 19 shkurt 1940. Jo vetëm sa qe gjallë, por edhe pas
vdekjes, ai gëzoi dhe gëzon nderimin e bashkëqytetarëve të vet.
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MURAT MAHMUD BEGEJA  
- Deputet - 

1939 dhe 1943  

Murati, që rrjedh nga një familje tregëtare vendase, ka lindur
më 4 3 1893. Pasi kreu mësimet e para në qytetin e tij të Tiranës, vazh
doi dhe mbaroi edhe shkollën normale të Elbasanit. Me këtë formim,
krahas detyrës së mësuesit në rrethet e Tiranës dhe të Elbasanit, ai u
angazhua, dhe madje me mjaft sukses, edhe në aktivitetet familjare, ku
veç të jatit, me to merreshin edhe vëllezërit e tij: Hamidi, me problemet
ekonomiko financiare, dhe Mehmeti, me ato bujqësore. Si prind i mirë,
ai u kujdes edhe për arsimimin e fëmijëve. I biri, Halili, pas arsimit
fillor në Tiranë, kreu shkollën e mesme e të lartë në Itali, ku përfun
dimisht krijoi edhe familjen; ndërsa e bija, Drita, nuk arriti më shumë se
shkollën e mesme “Nana Mbretneshë”, të cilën e përfundoi më 1944.

Ndërkohë dhe gjithnjë pa ndërprerë aktivitetin ekonomik, e
përherë të përbashkët e të suksesshëm me vëllezërit e tij, Murati nuk
qendroi edhe larg problemeve shoqërore e politike. Për tre mandate
rresht, 1925 1927, 1927 1928 dhe 1928 1930, ishte anëtar i Këshillit Bash
kiak të Tiranës. Më tej, populli i qytetit e zgjodhi atë deputet të tij në dy
legjislatura: më 1939, në Asamblenë Kushtetuese, me 162 anëtarë, dhe
më 1943, në Asamblenë Kombëtare, me 203 anëtarë. Të dy institucionet
kishin deputetë edhe nga territoret jashtë kufinjve shtetërorë të Shqi
përisë dhe përkatësisht: 11 dhe 75, nga Kosova; ndërsa në të dytin edhe
30 nga Dibra e madhe.

Paslufta dhe vendosja e pushtetit komunist patën rrjedhime
edhe për vëllezërit Begeja. Ata u burgosën si sabotatorë të ekonomisë
popullore sepse, të përfshirë në listat e tregëtarëve të mëdhenj, nuk pa
guan tatimet e jashtëzakonëshme edhe pse më parë i kishin sekuestru
ar dhe shtetëzuar të gjithë pasurinë. Familjet e tyre, të dëbuara nga
shtëpijat e veta, gjetën strehim falë përkujdesjes e përkrahjes së miqve
të tyre. Murati u dënua me dhjetë vjet, nga të cilat kreu pesë. Edhe kur
u lirua më 1950, ai ju nënshtrua përsëri hetimit për dorëzimin e floririt.

Me gjithë keqtrajtimet e bëra ndaj tij dhe gjendjes së rëndë
shpirtërore e ekonomike, atë e karakterizonte gjithnjë dëshira për të
punuar. Në çdo punë të rëndë fizike, ndërtim e bujqësi e deri shitës
qymyri, Murati tregoi profesionalizmin dhe kulturën e tij. Vdiq në
moshën 91 vjeçare (1984) vetëm me brengën se nuk pa më të birin e tij
që prej vitesh jetonte larg tij.

 



 
 
 

POLITIKË 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

- 58 -

            QAZIM RESHIT MULLETI 
- Kryetar i Bashkisë - 

- 1939 - 1940  - 

Propaganda komuniste, nivelin më të lartë të saj, me sa duket e
ka arritë nëpërmjet një drame mbi Qazim Mulletin, në të cilën heronjtë
kryesorë dalin me emra të vërtetë. Duke spekulluar përmes një të folm
je vulgare e jo reale të dialektit tiranas, jo vetëm se, ky intelektual dhe
rrethi i tij paraqiten si njerëz krejt të paaftë dhe po aq të paformuar e të
pakulturuar, çka nuk ka asgjë të përbashkët me realitetin; por, për më
tepër ironizon edhe atë bashkësi. Dhe më tej e në këto montime, duke
konsideruar së pari humorin, spektatori bije viktimë e një të pavërtete.

Po kush ishte Qazim Mulleti?. Lindi më 20 dhjetor të vitit 1893
në një familje arsimdashëse: tre vëllezër, të tre me arsim të lartë. Pas
fillores në Tiranë dhe të mesmes në gjimnazin e mirënjohur “Zosimea”
të Janinës, ndoqi edhe Kolegjin Perandorak të Gallatasarait. Më 1912,
me studentë të tjerë shqiptarë, ishte i pranishëm në ngritjen e flamurit
në Tiranë e në Vlorë. Duke qenë ndër katër adjutantët e Princ Wiedit,
në vitin 1914, u largua bashkë me të në Austri, ku qëndroi deri më 1920,
e tamam atëherë kur i vëllai i tij, Hakiu, ishte student po atje. Në Vjenë
kreu Akademinë e Shtatmadhorisë dhe u kualifikua për marrëdhënie
ndërkombëtare. Ky poliglot i vërtetë njihte gjuhët turke, osmane, arabe,
gjermane, frenge, italiane, latine, serbokroate dhe greke.

Si pjesëmarrës i Kongresit të Lushnjes, më 1920, bashkë me
Myhtesin Këlliçin (daja i tij), Refik Toptanin e të tjerë, ai ka rol të rëndë
sishëm për vendosjen e Qeverisë në Tiranë. Ashti si tiranas të tjerë që
dhanë pronat e tyre për institucionet e reja; po kështu, në një shtëpi të
mulletëve u vendos Ministria e parë e Bujqësisë. Po këtë vit, ai është
komandant i forcave vullnetare kundër serbëve; ndërsa nga 25 prilli
deri më 3 maj 1921, bashkë me Hafiz Ibrahim Dalliun dhe Musa Maçin,
si përfaqësues të shoqërisë “Vllaznija Zgjimi” dhe të asaj “Lidhja Kombë
tare”, ishte i pranishëm në Kongresin për Bashkimin Kombëtar të zhvi
lluar në Vlorë. Në qeveritë e Sulejman Delvinës e të Fan Nolit, ai pati
detyrat e prefektit në Dibër e në Burrel.

Me bindjet e antizogistit, Qazimi ka marrë pjesë në varrimin e
Avni Rustemit të zhvilluar në Vlorë. Duke mbajtur gjithnjë të njëjtin
pozicion politik, ai u largua nga Shqipëria pas dështimit të revolucionit
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të 1924 ës. Në Vjenë, ku, qëndroi si emigrant politik deri në vitin 1931,
bëri edhe martesën e tij me vajzën tiranase Hajrije Kusi, për të cilën
mendohet se ka qenë po ashtu e arsimuar. Dënimi me vdekje që ju dha
në mungesë për shkak të atentatit kundër mbretit Zog, e detyroi atë të
zhvendoset në Paris, ku bashkohet me vëllanë tjetër, Hysniun, student i
atjeshëm. Të dy administruan një restorant të ndodhur afër Harkut të
Triumfit. Duke mbajtur miqësi me figura të njohura si Luigj Gurakuqi,
Hasan Prishtina, Mustafa Kruja, Eqrem Vlora e të tjerë, atë e ngarkojnë
me detyrën e kryetarit të Emigracionit politik jashtë Atdheut, organi
zatë e njohur edhe nga Lidhja e Kombeve.

Kur u kthye në Shqipëri në qershor 1939, Qazimi zgjidhet krye
tar i Bashkisë së Tiranës; ndërsa më 1942, gjatë qeverisjes së regjencës,
çka përbën pikën e diskutueshme të karrierës së tij, emërohet prefekt
për Tiranën. Duke mbuluar me kopetencat e tij bashkinë, policinë,
rendin, forcat e ndërhyrjes së shpejtë etj., ai zbatoi dhe respektoi pikë
pamjet e veta në drejtim të rregullit, stabilitetit dhe të sigurisë, deri në
ndalimin e hakmarrjes. Me investimet e rëndësishme në ndërtim, rrugë,
ujësjellësa etj., në Tiranë filluan të duken tiparet e qytetit perëndimor.

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

Pas largimit nga Shqipëria në mbarim të luftës (1944), ai shkoi
përsëri në Austri. Atje iu dorëzua forcave aleate angloamerikane, të
cilat pas hetimeve të rastit e lanë të lirë dhe madje, me afrimin e
trupave sovjetike, e këshilluan të largohet prej andej. Këtë herë, ai do të
bënte zhvendosjen e fundit. Bashkë me Hysniun, përfundimisht,
qëndroi në Itali; ku, për disa kohë, në organizma të huaja, ishte kon
sulent për probleme të emigracionit politik të shqiptarëve.

Qazimi, ky njeri që jetoi edhe në kryeqytetet e ishperandorive,
vdiq në Romë më 28 gusht të vitit 1956. Atë e varrosën në “Rocco di
Papa”. Në Shqipëri, e gjithë pasuria iu shtetëzua. Ju morën deri doku
mentet historike. Familja e internuar kaloi 45 vjet në kampet e përqen
drimit të Tepelenës, Savrës, Gradishtës, Porto Palermos etj.. E shoqja i
vdiq më 1980 në Savër të Lushnjes; ndërsa i biri i vetëm, Reshiti, i
kthyer pas vendosjes së demokracisë dhe që nuk shprehu asnjëherë
ndonjë shenjë hakmarrje, arriti të jetojë në qytetin e tij të Tiranës vetëm
pak vjet të demokracisë.
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            MIT’HAT MYSLIM LLAGAMI 
- Deputet - 
- 1943  - 

Lindi në Tiranë në vitin 1893, në një familje qytetare dhe me
tradita intelektuale e patriotike. I ati i tij, Myslim Llagami, pjesë e
vëllimit të tretë të serialit tonë “TIRANA PERSONALITETE”, kishte
studiuar në Stamboll për drejtësi. Nga ana e tij, me zgjuarsinë dhe me
vullnetin për të marrë dituri, Mit’hati përfundoi në Tiranë shkollën
Ruzhdije dhe atë plotore “Mati Logoreci”, ku mësoi edhe turqishten e
vjetër e të re. Shpirti patriotik i tij, madje që në moshe fare të re,
shprehet edhe përmes ndonjë episodi. Kështu, bashkë me një grup
shokësh të tij 16 17 vjeçarë vendosën të grisin flamurin grek që valëvitej
në oborrin e një shkolle të këtij lloji. Shorti i ra Mit’hatit, çka ai, këtë
detyrë, e bëri realitet.

Kur i vdiq i ati, ai ishte jo më shumë se 23 vjeç. Barra e familjes
bije mbi të, me që vëllezërit e tij ishin më të vegjël. Për këtë, ai nisi të
punojë në Zyrën e përmbarimit të Gjykatës; prej nga më tej kaloi në
Sektorin e punëve botore të Bashkisë së Tiranës, fillimisht ndihmësllo
garitar e pastaj llogaritar e kryellogaritar. Atë e pushuan nga puna pas
Kryengritjes së Fierit, kur për vëllezërit e tij, Sami dhe Bedri, ishte kër
kuar përkatësisht dënimi me vdekje dhe me gjashtë vjet. Me garanci të
Prefektit Rexhep Jella, Mit’hatin e kthyen po në atë punë dhe po ashtu,
më pas, u falën edhe vëllezërit e tij.

Ka fare pak njohuri mbi zgjedhjen e tij si deputet në Asamblenë
Kushtetuese të vitit 1943, dhe për të cilën kemi folë më sipër. Mit’hat
Llagami, njeri me influencë në shoqëri, zuri vendin e Musa Marës, që
vdiq në vazhdim të asaj legjislature. Duke parë listën e burrave të
kombit, deputetë të Asamblesë Kushtetuese, ku u përfshi edhe Mit’hati,
si dhe rrjedhën e ngjarjeve që do të ndodhnin gjatë 50 vjetëve në
vazhdim, problemet bëhen përherë e më të qarta.

Mit’hati kishte veçoritë e tij edhe në planin shpirtëror e fetar.
Bindjet që, feja predikon humanizmin dhe respektin për veten e për të
tjerët, ishin bazë e karakterit dhe e moralit të tij të përhershëm. Megji
thatë, ai nuk ishte praktikues i përditshëm i xhamisë, por vetëm i të
premteve (të xhumave).

Nuk pinte dhe nuk kishte pirë kurrë alkool deri kur mbushi 40
vjeç. Duke u kthyer nga puna, atë ditë kishte takuar një mik, i cili, pasi
mësoi pikërisht këtë fakt, insistoi për të shkuar në kafe “Kursal” për të
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marrë nga një gotë verë. Pavarësisht nga kundërshtimi i Mit’hatit, kjo
kishte ndodhur, por si i pamësuar me të, kjo nuk pat kaluar pa efekt. Siç
i tregonte më pas vetë ai fëmijëve të tij, do ta mbante mend atë ditë,
sidomos kthimin nga kafeneja në shtëpi, me atë gjendje shpirtërore jo të
zakonshme.

Rrallë rrinte pa lexuar diçka. Ishte shok i ngushtë me shkrim
tarin dhe patriotin e shquar Haki Stërmilli. Po kështu, shok i ngushtë
edhe me Musa Vathin, njërin nga menaxheret kryesore të shoqërisë
“SITA”, sipërmarrje me organizim modern për kohën, ku edhe Mit’hati
bleu disa aksione. Veç tyre, ishte shok i pandarë edhe me Zyber Bakiun
e Osman Vorpsin, me të cilët takohej të paktën çdo javë e sidomos të
dielave. Komunizmin nuk e deshi kurrë, por, pas luftës, e pranoi si
ideologji të shumicës fituese.

Si dhe shumë të tjerë, patriotë e qytetarë të tjerë të ndershëm, ai
u detyrua të përballet me diktaturën komuniste. Pa dhënë asnjë arsye,
që në ditët e para të vitit 1945, atë e pushuan nga puna në Bashki, madje
së bashku me shumë të tjerë. Gjithsesi, më pas, po në vitin 1945, gjatë
realizimit te reformës agrare, i dhanë një pjesë të vogël të pronës së tij.
Në këto kushte, ai nisi të punojë si bujk në atë tokë rreth dyhektarëshe,
pronë e familjes dhe e ndodhur aty ku sot shtrihet Unaza e Re e Tiranës.
Atje, që në vitin 1936, ai kishte mbjellë mjaft pemë frutore, madje të të
gjitha llojeve.

Por, fare pak kohë më vonë, në pranverën e vitit 1947, me pre
tekstin se ka qenë deputet i Asamblesë Kushtetuese, ja morën përsëri
atë tokë, së bashku me katër lopë dhe një viç. Ishte koha që, ai nuk
hapej fort as me fëmijët e tij. Tregohet edhe diçka e veçantë për këtë
ndodhi. Në kooperativën bujqësore të Yzberishit, ku i çuan bagëtitë,
nuk ishte përgatitur stalla dhe ushqimi për to. Duke qenë pa përkuj
desje, pas dy ditësh, viçi u kthye vetë në shtëpi. Përballë kësaj ngjarje,
gjithë familja e përkëdhelte atë duke qare. Gjithsesi, ata ishin të dety
ruar ta kthenin atë përsëri në kooperativë.

Me gjithë gjendjen ekonomike mjaft të vështirë, ai i shkolloi të
tre fëmijët e vet, të cilët gjithashtu, duke ruajtur traditën familjare, i kri
juan të gjitha mundësitë edhe për arsimimin e brezit në vazhdim, nipa
ve e mbesave të Mit’hatit, që sot janë të gjithë me arsim të lartë: tre
inxhinierë, një jurist dhe një mësuese.

Vdiq me 11 prill 1959, i respektuar nga familjarët, miqtë e
dashamirësit e tij të shumtë e të gjithë ata që e njihnin.
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YMER HAMDI FORTUZI  
- Deputet - 

- 1940 -  

Ymer (i njohur edhe Omer) Fortuzi, që ka lindur në Tiranë më
12 prill 1895, dhe për të cilin disponojmë vetëm informacione të shkë
putura, është një ndër deputetët shqiptarë të vitit 1940 dhe kryetar i
Bashkisë së Tiranës për periudhën 1940 1943. Pas arsimit fillor në
Tiranë, ai studioi për shtatë vjet në një kolegj anglez në Stamboll, prej
nga, më tutje, u diplomua në Universitetin e Romës për shkencat eko
nomike e shoqërore. I ati, Hamdiu, bashkë me vëllanë e vet, Mustafain,
merrej me grumbullimin dhe eksportin e lëkurëve të gjësë së gjallë.

Në bashkëpunim me italianin Rafaelle Staccioli, mjaft i njohur
në atë kohë, Ymeri nisi aktivitetin e tij si sipërmarrës për ndërtimin e
rrugëve dhe të godinave të nivelit qeveritar apo edhe të tjerave të këtij
lloji në Tiranë, Durrës, Elbasan etj.. Në mbështetje të ligjit të sapodalë,
“Mbi themelimin e odave të tregtisë” të datës 30 prill 1932, Ymeri zgjidhet
kryetar i saj, në drejtim të të cilit qendroi edhe pas vitit 1940, duke qenë
pra njëherësh edhe kryetar i Bashkisë. Në të dy funksionet që mbajti, ai
luajti rol të rëndësishëm për përparimin e bisnesit, të ekonomisë e të
tregtisë. Krahas shumë tregëtarëve nga Tirana dhe Durrësi, ishte pjesë
marrës edhe në themelimin e Shoqërisë së përgjithshme “SAPRES”, për
rindërtimin ekonomik të Shqipërisë.

Në vitin 1944, Ymeri u largua nga Shqipëria, duke marrë me
vete edhe familjen e tij. Fillimisht u vendos në Romë, për të kaluar më
pas në Selanik të Greqisë, ku vdiq më 25 gusht 1980. Qeveria komu
niste, ashtu si edhe të gjithë tregëtarëve, zyrtarëve të lartë dhe kundër
shtarëve të saj politikë, i sekuestroi krejt pronat dhe pasuritë.

Shyqyri Rreli, njëri nga autorët e këtij vëllimi dhe për atë kohë
trajner i ekipit tonë përfaqësues U 21, tregon se, në vitin 1976, Ymeri e
pat takuar atë në Stadiumin e Selanikut. Para fillimit të ndeshjes, me
shumë edukatë dhe mirësjellje, ai i ishte drejtuar Shyqyriut, duke tre
guar njëherësh se kush ishte, madje edhe detyrat që kishte pasur në
Shqipëri. Duke qenë se në ato momente, ekipi do të niste stërvitjen para
ndeshjes dhe sidomos duke konsideruar edhe rrjedhimet politike, ai
“takim”, nuk mund te zgjaste më tej. Megjithëse, kjo ngjarje mori
shumë pak kohë, ishte më se e mjaftueshme për të parë njeriun e mirë
sjellshëm e të pushtuar nga ndjenja e mallëngjimit dhe e shqiptarisë,
pavarësisht pikëpamjeve të tij politike.
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REXHEP JUSUF JELLA 
- Deputet -  

- 1923 dhe 1937 - 

Rexhep Jella është ndër të paktët jo vetëm tiranas por edhe
shqiptarë që studimet e larta i kreu në Angli dhe jo në vendet më të
afërta si Italia, Franca, Austria etj.. Ai u diplomua për shkencat politike
në Fakultetin e Jurispundencës të Universitetit të njohur të Kembrixhit
në Londër. Gjithnjë i mbrujtur me frymën patriotike, ky intelektual i ri e
patriot u kthye menjëherë në Atdhe pas mbarimit të studimeve.

Miqësia si bashkënxënës me mbretin e ardhëshëm Zog, gjatë
mësimeve të mesme në Stamboll, të cilat i përfundoi në vitin 1914, dhe
më pas formimi perëndimor anglosakson, përcaktuan pikëpamjet dhe
bindjet e tij politike, të cilat gjatë gjithë jetës do t’i ndiqte pa ngurrim.
Edhe se rregjimin komunist e përjetoi me kushte tepër të këqija, ai nuk
harronte (sigurisht në mjedise tepër të ngushta) të shprehte besimin te
ShBA dhe Anglia dhe te përmbysja e sistemit.

Karrierën e tij profesionale, Rexhep Jella, që lindi në Tiranë në
vitin 1895 prej një familje autoktone, mjaft të hershme dhe intelektuale,
e filloi si jurist i administratës së atëhershme. I ati i tij kishte qenë noter,
kur i vëllai, Aliu, kishte studjuar për agronomi në Askoli. Falë përga
titjes së tij, Rexhepi nisi dhe pat një karrierë të shkëlqyer edhe në jetën
politike e shoqërore duke u bërë një nga protagonistët më të rëndësi
shëm të saj. Më 1918 mori pjesë në dërgatën shqiptare të Konferencës së
Paqes në Paris; ndërsa më 1920 në Kongresin e Lushnjës.

Duke u zgjedhur dy herë deputet i Parlamentit të Shqipërisë
(më 1923 dhe 1937), Rexhepi vazhdoi i palëkundur bindjet e tij politike
properëndimore. Ai mbeti përherë i mendimit se, Amerika, që prej
Uillsonit nga njëra anë, dhe Anglia, nga ana tjetër, janë miqtë më të
mirë të Shqipërisë; “këtë e kam ndjerë që në Konferencën e Parisit” përsë
riste ai. Koha tregoi se kishte patur të drejtë. Madje edhe sot, pas gati
një shekulli, të gjithë jemi dëshmitarë të kësaj miqësie, kulmi i të cilave
arriti me pavarësinë e Kosovës.

Ndërkohë, pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 1921, si përkra
hës i politikës së Ahmet Zogut, Rexhepi kishte arritur edhe pozicione të
rëndësishme shtetërore, të larta dhe të rëndësishme administrative, të
cilat gjithnjë i përballoi me sukses. Deri më 1926, ai ishte njëri pas tjetrit
në drejtim të prefekturave të Elbasanit, Durrësit, Beratit dhe Gjiro
kastrës. Gjatë periudhës 1929 1936, Rexhepi është Prefekt i Tiranës, çka
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nga të 24 prefektët deri të vitit 2008, shënon edhe periudhën më të gjatë
të qeverisjes (1930 1933).

Gjatë këtij angazhimi dhe tamam atëherë kur u ndërtua qendra
e qytetit, ai kishte njëherësh edhe drejtimin e Bashkisë së Tiranës, më e
madhja e vendit, ngarkesë që, në atë kohë nuk kundërshtohej nga
legjislacioni në fuqi. Ndërtimi i ministrive, në të cilat pa dyshim ka
ndikuar edhe kultura e Rexhepit, edhe sot i qëndron kohës. Sheshit të
bukur “Skënderbej”, të ndërtuar po në atë periudhë, i ka mbetur vetëm
emri; fatkeqësisht ai u prek në periudhën e socializmit, madje edhe tani
që po shkruajmë këto rrjeshta. Po atëherë, u ndërtuan edhe objekte të
tjera si Spitali i qytetit, Shkolla Teknike dhe godina e Ambasadës
Amerikane. Më vonë, për një periudhë të shkurtër (1936 1937), Rexhepi
do të ishte prefekt i Durrësit.

Kulturën, formimin dhe bindjet e tij anglosaksone i kishte refle
ktuar edhe në inisiativat private. Madje, shtëpia dykatëshe e me një
verandë të madhe që ndërtoi në Tiranë përballë Urës së Tabakëve
kishte një stil arkitekturor krejt të veçantë. Në një truall me rreth 1800
metra katrore dhe të rrethuar nga një bahçe me pemë e lule, ajo ishte e
vetme në Tiranë. Mbahet mend ende kjo vilë e bukur dhe në të cilën
kohë pas kohe banuan shumë të tjerë, njerëz me pozitë e të preferuar të
regjimit diktatorial. Por fati nuk e deshi që ajo të kthehej në një “shtëpi
muze”. Në këto njëzet vjetët e fundit, si të tjerë pronarë shtëpijash, edhe
Jellët lidhën marrëveshje me një firmë ndërtimi që në këmbim të truallit
do të merrnin çelësat e një numri apartamentesh në pallatin e ngritur.
Kështu pra, një shtëpi e bukur më pak nga Tirana e vjetër dhe një pallat
krejt i zakonshëm më shumë për Tiranën e re.

Për këtë qytetar model dhe me mjaft autoritet, e bija e tij tregon
se, ai shquhesh për garderobën e tij, këpucët lustrafine të modës, kos
tumin e bardhë dhe veshjen me shumë sqimë. Ky njeri i kompletuar e
poliglot dashuronte edhe sportet; veç futbollit (më 1930, ai ka qenë
edhe President i FShF), Rexhepi nuk harronte basketbollin dhe kanota
zhin që i kishte mësuar kur ishte student në Angli.

Për karrierën dhe kontributet e tij, mbreti Zog i kishte dhënë
“Kordonin e Skënderbeut” (1937) dhe titullin “Prefekt i klasit të parë”
(1938). Me largimin e Zogut nga Shqipëria, Rexhep Jella e ndërpreu
krejtësisht aktivitetin e tij politik. Gjithsesi, të këqijat i erdhën. Nga viti
1944 deri në 1952, i akuzuar si nëpunës i lartë në kohën e Mbretërisë
dhe si agjent i anglezëve, ky potencial i madh njerëzor kaloi dy herë
nëpër burgjet e regjimit komunist; iu burgos i biri ndërsa në paraarrest
iu vra i vëllai i tij Ramazani. Pas daljes nga burgu, Jellët u përzunë prej
andej, ato jetuan në kushte nga të vështirat, sa në Durrës e deri në
rrethinat e Kavajës ku ishte internuar. Duke mos i dhënë as pension,
deri në fund të jetës, ai kaloi në kushte mjaft të vështira dhe thuajse në
mjerim të plotë. Ai vdiq atje në vitin 1974.



 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
____________________________________________________________________________________ 
 

- 65 - 

MYSLIM HAZIS PEZA 
- Zevendëskryeministër -  
- Deputet, 1945 - 1982 -  

Myslym Peza, apo Babë Myslymi, i cili në këtë libër, po për
shkak të parimit të zgjedhur kronologjik, renditet i pari ndër deputetët
e pasluftës, u lind në vitin 1897 në Pezë të Tiranës. Ishluftëtari dhe
ishkomandanti i ardhshëm i Çetës së Pezës, njërit ndër formacionet e
para antifashiste në të gjithë Europën Lindore, u bë shumë shpejt i
njohur sidomos kur, së bashku me Islam Lekën, vrau Osman Balin më
13 8 1926. Shkaqet e këtij akti, që ndodhi në Tiranë dhe në afërsi të
Pallatit mbretëror, janë servirë dy llojesh. Sipas shtypit të kohës, ajo
ngjarje ka qenë rrjedhojë e një ngatërrese të drejtpërdrejt e të hershme
ndërmjet tyre; ndërsa, sipas historiografisë së pasluftës, ajo u krye ndaj
një njeriu shumë të afërt të Esat Pashë Toptanit.

Pas kësaj ndodhie të bujshme për të gjithë Shqipërinë e Mesme,
ku Osmani kishte po ashtu popullaritet, Myslymi dhe Islami, për katër
vjet rresht, qëndruan si klandestinë nëpër fshatrat e kësaj zone, për të
kaluar në fillim të viteve 30 në emigracion politik. Edhe pse në mun
gesë, Gjykata e Tiranës, të dy ata i pat dënuar me vdekje.

Në Ohër të Jugosllavisë, Myslym Peza u bashkua me një grup
antizogistësh, si Esat Dishnica, Haxhi Lleshi e të tjerë, po ashtu azilantë
politikë, dhe që u kthyen në Shqipëri menjëherë pas pushtimit të vëndit
nga Italia fashiste, më 1939. Një vit më vonë, më 5 qershor 1940 (datë që
shënon betejën e parë kundër fashistëve), Myslym Peza, që mbeti sim
bol i trimërisë dhe i burrërisë, ngriti Çetën e Pezës me rreth 50 vetë, akt
që u shfrytëzua mjaft mirë nga komunistët. Me një marrëveshje ndër
mjet tyre, Myslym Peza pranoi, më 21 8 1941, platformën politike për
mënyrën e organizimit të Luftës nacionalçlirimtare dhe të vetë asaj
njësie, ku, ndër të tjera, u vendos edhe prania e komisarit. I pari në këtë
detyrë ishte Vasil Shanto, për të vazhduar më tutje me Mustafa Gjini
shin e të tjerë. Me këto rrethana, Myslym Peza u kthye në një bashkë
puntor të përhershëm të Partisë Komuniste të Shqipërisë, e cila u for
mua shumë shpejt, vetëm pas diçka më shumë se dy muajve.

Gjithsesi, si një idealist që luftoi gjithnjë për Shqipërinë, emri i
tij mbetet me meritë në histori. Me guxim e zotësi dhe si një mjeshtër i
luftës partizane kundër pushtuesve të huaj, ai udhëhoqi dhe dha kon
tribut të rëndësishëm në shumë aksione të këtij lloji të zhvilluara në
Shqipërinë e mesme. Ndërkohë, vetë zona e Pezës, që u kthye në një
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nga bazat më kryesore të Luftës nacionalçlirimtare, u bë simbol i saj; ajo
konsiderohej si një rajon gati i pavarur dhe i vetmi në Shqipërinë e
pushtuar, ku italianët nuk arritën të kenë asnjë ndikim.

Faktorët e mësipërm, të komentuar në atë kohë edhe nga BBC
ja, përcaktuan përparësitë e Pezës për mbajtjen e konferencës antifa
shiste nacionalçlirimtare në Shtator të vitit 1942, të atij kuvendi të parë
kombëtar e pluralist, të njohur në histori si “Konferenca e Pezës”. Ajo
do të zhvillonte punimet në shtëpinë e Myslym Pezës, komandantit të
çetës së parë antifashiste, apo Robin Hudit të Shqipërisë, siç e quan atë
Julian Amery, ai kundërshtar i Zogut dhe më pas i italianëve.

Në konferencë, punimet e së cilës i drejtoi Ndoc Çoba, përveç
Ymer Dishnicës, Mustafa Gjinishit, Enver Hoxhës, Koço Tashkos e të
tjerë nga Partia Komuniste, morën pjesë edhe Abaz Kupi, Myslim Peza,
Haxhi Lleshi, Mustafa Xhani (apo Baba Faja i Martaneshit), Ismail
Petrela, Halim Begeja, Muharrem Butka, Ramazan Jarani, Naim Staro
va, Ramadan Çitaku, Mustafa Kaçaçi nga faktorë të tjerë politikë, ku të
gjithë, komunistë dhe nacionalistë, ranë dakord për krijimin e frontit të
përbashkët antifashist. Atje kishte njëherësh edhe përfaqësues të ko
muniteteve fetare si dhe të tjerë nga Çamëria, Kosova dhe Mali i zi.
Rezistenca antifashiste, u pa si prioritet i krejt shqiptarëve, çka më tutje
u përvetësua vetëm nga Partia Komuniste, anëtar i së cilës shumë vonë,
më 1952, do të bëhej edhe vetë Myslymi, që në këtë konfrencë u zgjodh
anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Nacionalçlirimtar.

Më 26 korrik të vitit 1943, Myslym Peza mori pjesë edhe në
mbledhjen e Mukjes, me 24 përfaqësues nga të gjitha forcat politike dhe
ku u vendos për luftë kundër pushtuesve fashistë e çdo armiku tjetër;
për një Shqipëri të pavarur dhe etnike e për të cilën forma e rregjimit do
të zgjidhej me vota të lira pas çlirimit të vendit dhe prej vetë popullit.
Megjithatë, kjo marrëveshje pati jetë të shkurtër; vetëm pak ditë më
vonë, Partia Komuniste do ta dënonte rëndë atë, duke mos pranuar
bashkëpunimin e Frontit Nacionalçlirimtar me Ballin Kombëtar. Më
tutje, vetë Myslymi do të ishte i pranishëm në të gjitha evenimentet e
udhëhequra nga Partia Komuniste. Në Labinot (1943), atë e zgjedhin
anëtar të Shtabit të përgjithshëm; në Përmet, nënkryetar të Këshillit
Antifashist dhe në Berat (1944), nënkryetar të Qeverisë Demokratike.

Familja patriotike Peza, e përfaqësuar atëherë dhe e njohur nga
vëllezërit Myslym dhe Shyqyri, ishte e lidhur edhe me të tjera po ashtu
të njohura pezake si: Çelmata, Hakrama, Çela, Zguraj, Pajona, Karaj etj.,
faktor që krijoi edhe kushtet e zgjerimit të këtij njësiti. Nga një e vetme,
ajo u kthye në një “grup” me pesë të tilla, e më pas edhe në Batalionin
partizan “Peza”, nga i cili shumë shpejt do të dilte Brigada XXII të, që
me urdhër të Shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë nacionalçlirimtare, u
krijua më 18 shtator 1944, dhe po në Pezë. Me katër batalione të saj, kjo
brigadë e re luftoi edhe përtej kufijve shtetërorë të Shqipërisë, deri në
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Mal të Zi e në Vishegrad të Jugosllavisë, duke bërë në atë dimër të fortë
gati 3500 kilometra marshim.

Për kontributin e Çetës dhe të vetë Pezës dhe për nder të dësh
morëve të tyre, Unioni botëror i krahinave martire dhe i Luftës së dytë
botërore e ka zgjedhur atë anëtare me të drejta të plota; ndërsa vetë
krahina e Pezës është shpallur “Zonë martire”.

Ardhja e komunistëve në pushtet, Myslym Pezën, megjithëse të
pashkolluar, e gjeti jo vetëm me postin e zëvendëskryeministrit, por
edhe me gradën e gjeneral majorit. Gjithsesi, me moralin dhe me karak
terin objektiv dhe burrëror të tij, ai ndihmoi edhe figura të njohura e
jokomuniste. Një prej tyre ka qenë ishkryeministri Ibrahim Bej Biçaku,
për të cilin në Gjyqin Special të vitit 1945, Myslymi provoi karakterin
nacionalist të lëvizjes antifashiste kur deklaroi se: kur ai ishte krye
ministër, i kishte sjellë në Pezë dy kamionë me armë .

Mesa duket, për këto qëndrime të tij, shumë shpejt, që më 1946,
babë Myslymin e liruan nga funksionet ekzekutive, duke e lënë deri në
fund të jetës së tij, kur vdiq më 7 shkurt 1984, vetëm deputet të
Kuvendit Popullor dhe sigurisht për Zonën elektorale të Pezës. Kështu,
ai vazhdoi në të dhjetë legjislaturat e tij dhe për një periudhë tejet të
gjatë (1946 1982). Por, njëherësh, ai mbeti edhe nënkryetar i Presidiumit
të këtij institucioni legjislativ.

Veç kësaj detyre, për mjaft kohë, ai ishte edhe nënkryetar i
FDSh, i organizatës më të gjerë të masave, që kishte karakter të duk
shëm politik dhe që njëherësh ishte edhe mbështetësja më e fuqishme e
Partisë Komuniste. Në nëntor të vitit 1948, ajo ndryshoi emrin në Parti
të Punës. Ndërkohë, Myslym Peza gëzonte pa ndërprerë privilegje të
njëjta me ato të anëtarëve të Byrosë Politike.

Myslim Peza ishte vlerësuar me mjaft dekorata, ndër të cilat
edhe titujt më të lartë: “Hero i Popullit” dhe “Hero i Punës Socialiste”. Po
ashtu, atij i kushtohen disa këngë, sikurse për nder të tij, në Pezë, është
ngritur edhe një monument.
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NEXHMEDIN MASAR QORALIU 
- Deputet -  

- 1939 - 

Lindi në vitin 1905 në Tiranë dhe vdiq në Zvicër më 23 shtator
1981, i larguar në emigrim politik pak para mbarimit të luftës. Familja e
tij karakterizohej nga kultura dhe patriotizmi. Kemi mësuar së fundi se,
Nexhmedini kishte kryer studime të larta në Itali, por nuk dijmë ende
për shkollën, kohën dhe llojin e diplomimit. Dihet edhe se, në Gjimna
zin e Tiranës, ai kishte qenë arsimtar i gjuhëve italiane dhe frenge.

Në planin politik mund të fillohet prej gjyshit të tij, Ali Ridës,
ushtarak i forcave turke, i njohur për njeri trim dhe guximtar, çka bëri
që këto vlera të shprehnin edhe mbiemrin e tij. Në turqisht, “qorali” do
të thotë trim. I ati, Masari, edhe se student po ushtarak në Turqi,
dallohej për pikëpamjet rilindase e patriotike dhe për pjesëmarrjen e tij
në Komitetin për të drejtat e shqiptarëve. Në këtë komitet të kryesuar
nga Abdyl Frashëri, bënin pjesë edhe Vaso Pasha, Naim Frashëri, Ymer
Prizreni e të tjerë. Për problemet kombëtare, Nexhmedini mbeti gjithnjë
i vendosur dhe aktiv, edhe kur u kthye në Shqipëri.

Në pozicionin politik, ai ishte mbështetës i vendosur i Mbretë
risë; ideale të cilat i përfaqësoi edhe si deputet i Prefekturës së Durrësit
e të Tiranës në Asamblenë Kushtetuese të zgjedhur në vitin 1939.
Shpirti pluralist i tiranasve ishte i pranishëm edhe në familjen Qoraliu.
Vëllai më i madh i Nexhmedinit, Aliu, kishte pikëpamje krejt të kun
dërta politike, ai ishte antizogist i vendosur, pozicione që natyrshëm,
midis dy vëllezërve, shkaktonin debate, por përherë qytetare. Gjithsesi,
të dy ata ishin dhe mbetën nacionalistë të vendosur. Ndjenjat atdhetare
gjithnjë të përherëshme të familjes Qoraliu u panë më së miri në kun
dërshtimin e tyre ndaj okupimit fashist, njëherësh edhe në ndihmat
materiale në mbështeteje të lëvizjes për çlirimin e vendit.

Për aktivitetin politik të tij në Itali, ku ai u vendos pas largimit
nga Shqipëria, dihet vetëm për një takim në Romë me pjesëmarrjen e
Mehdi Frashërit, Ali Këlcyrës, Ernest Koliqit e disa të tjerëve (1947).

Megjithate, sikurse edhe familje të tjera intelektualësh naciona
listë, edhe ajo e Nexhmedinit nuk i shpëtoi raprezaljeve komuniste, që
nga burgosjet dhe internimet e deri te ekzekutimi pa gjyq i Ali Qoraliut
në vitin 1951, për “bombën” e hedhur në Ambasadën Sovjetike.

Presidenti i Republikës së Shqipërisë e ka dekoruar Nexhmedin
Qoraliun në vitin 1993, me Medaljen “Për veprimtari patriotike”.

 



 
 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
____________________________________________________________________________________ 
 

- 69 - 

QAZIM KASEM XHEPA  
- Deputet - 

1943  

Sikundër edhe të tjerë intelektualë, kjo figurë e njohur, megji
thëse jo si një politikan i mirëfilltë, plotëson kriteret për të qenë prota
gonist edhe i këtij vëllimi. Në vitin 1943, ai ishte zgjedhur deputet i
Tiranës në Asamblenë e atëhershme Kombëtare, e të veçantë për nga
përfaqësuesimi i trojeve shqiptare. Fillimisht, Qazimi e kishte refuzuar
kandidimin me motivin, “kombit tim, i shërbej më mirë me profesionin që
kam”. Por, niveli i tij ishte domosdoshmëri për këtë detyrë.

Megjithëse për këtë personalitet kemi shkruar edhe në vëllimin
tonë të tretë, po përsërisim sado pak nga jeta dhe aktiviteti i tij. Qazimi
lindi në Tiranë më 25 shkurt 1907, ku në vitin 1926 kreu edhe arsimin
parauniversitar. Pasi punoi deri në vitin 1929 në Shoqërinë private
“SITA”, ai kreu studimet e rregullta universitare për “inxhinier elektrik”
gjatë periudhës 1932 1938. Falë bindjeve atdhetare që njeriu ndjen për
vendin e tij, Qazimi kthehet për të jetuar e punuar në Shqipëri, megji
thëse i martuar me shtetasen austriake Hildegard Hochleitner dhe me
të cilën i lindën dy fëmijë. Gjithnjë me ndërgjegje dhe profesionalizëm,
pasi punoi një vit në Centralin elektrik të Durrësit, kaloi në atë të Tira
nës, ku vazhdoi deri më 1947. Më tej pat disa detyra: inxhinier dhe shef
i seksionit të planit në Degën teknike të administratës së Elektrikut;
deri më 1951, kryeenergjetik në Degën elektrike të Ministrisë së Indus
trisë dhe në seksionin teknik të Drejtorisë së elektrocentraleve.

Por, ky njeri i mirë pat një dramë në jetën e tij. Politika diktato
riale e kohës e arrestoi atë natën e 23 shkurtit të vitit 1951, gjoja për
pjesëmarrje në hedhjen e bombës në ambasadën Sovjetike. Edhe pse ai
pat fatin t’i shpëtojë pushkatimit dhe u lirua si i pafajshëm, kjo ngjarje
nuk kaloi pa rrjedhoja. Familja e tij, megjithëse në shtëpinë e vet prej dy
katesh duhet të banonte vetëm në një dhomë, sepse të tjerat i ishin
dhënë të ardhurve rishtaz në Tiranë. Ndërkohë, për të përballuar nevo
jat ekonomike, ju desh të shiste edhe mjaft sende të përdorimit vetjak.

Shumë më vonë, madje deri kur doli në pension, punoi në
shkollën profesionale, Politeknikumi “7 Nëntori”, ku u çmua nga breza
të tërë ishnxënësish të tij, teknikë dhe inxhinierë të mëvonshëm. Ai u
shqua jo vetëm për metodën dhe komunikimin me nxënësit, por edhe
për botimet shkollore të teknikës elektrike.

Qazimi vdiq i nderuar në korrik të vitit 1987.
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HASAN ALI MËNIKU 
- Deputet - 

1943 

Hasan Mëniku, i lindur më 5 8 1907 në një familje të njohur e
autoktone tiranase, është nga ata intelektualë të hershëm që nuk qen
druan larg politikës. Ai dhe kushëriri bashkëmoshatar Halil Mëniku,
për arsimimin e të cilëve është folë në vëllimin e tretë, pas mbarimit të
arsimit fillor e plotor, të kryer në Tiranë gjatë periudhës 1915 1923,
nisin formimin e tyre jashtë Shqipërisë. Në Insbruk të Austrisë,
megjithëse të dy në të njëjtin gjimnaz, marrin drejtime të ndryshme:
Hasani, në atë klasik, kurse Halili në atë real. Më tutje, Hasani futet në
Universitetin e po atij qyteti, ku ndjek studimet e larta për farmaci dhe
të cilat i mbaroi më 1933; ndërsa Halili shkoi në Francë.

I pajisur me veti të larta morale e shoqërore, patriotike e
demokratike, Hasani kthehet në Shqipëri më 1943 pasi kishte punuar
disa vjet te një profesor farmacist në Austrinë e poshtme. Me formim të
lartë profesional, ky intelektual i kompletuar, u punësua në Tiranë, në
farmacinë e madhe e të mirënjohur të vëllezërve Shundi, ku qendroi
deri në vitin 1946.

Në bindjet politikoshoqërore, sikundër edhe kushëriri i tij, ai
shquhesh si nacionalist i vendosur dhe si kundërshtar i fashizmit në
ideologji e në aktet e tij pushtuese, për çka ishte shprehur që para luftës
së dytë botërore, në vitin 1936. Por, njëherësh, Hasani kishte edhe men
dimet e patundura të një antikomunisti. Me këtë formim, në zgjedhjet e
tetorit të vitit 1943, ai u bë pjesë e grupit prej 10 deputetësh të Tiranës
në Asamblenë Kombëtare të Shqipërisë.

Duke shkruar për protagonistët e këtij libri, deputetë të kësaj
Asambleje si dhe të legjislaturave të tjera para saj, nuk kemi pasë për
detyrë të analizojmë shkaqet dhe rrethanat historike e politike mbi
shkallën e pranisë së përfaqësuesve të trojeve shqiptare jashtë kufinjve
shtetërorë të 1913 s. Megjithatë, Asamblea Kombëtare e Shqipërisë apo
Kuvendi Kombëtar që u quajt pas datës 10 11 1943, kishte specifikë të
veçantë dhe krejt të dukshme, frymën “kombëtare” e pra jo vetëm atë
“shtetërore”. Kjo Asamble që ishte organizuar dukshëm mbi këtë kënd
vështrim, kishte pra autoritetin e vet edhe në territoret shqiptare jashtë
kufinjve zyrtarë. Është thënë se, në këtë institucion të lartë legjislativ,
krahas deputetëve të prefektuarave të Beratit, Dibrës së vogël, Durrësit,
Elbasanit, Gjirokastrës, Korçës, Kukësit, Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës,
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75 të tjerë ishin përfaqësues të Kosovës nga prefekturat e Mitrovicës,
Pejës, Prishtinës e të Prizrenit; ndërsa 30 të Dibrës së madhe.

Mendojmë se, për realitete të tilla, megjithëse mjaft të rralla,
por me interes kombëtar dhe me mjaft vlerë, është në dobi të historisë
tonë dhe të formimit të çdo shqiptari që domosdoshmërish ata të pro
pagandohen dhe aq më tepër tani, kur ekziston edhe një shtet i ri shqip
tar, ai i Kosovës. Por, nuk ndodh gjithnjë kështu, madje fatkeqësisht
ndonjëherë, këta fakte kundërshtohen. Ja një rast. Në vitin 1942, Kam
pionati X të i futbollit u zhvillua bashkë me ekipe të Kosovës, çka do të
thotë që, ai ishte shumë më tepër “kombëtar” se paraardhësit e vet,
madje edhe se pasardhësit, megjithëse të dy mbartin po këtë përcaktim.
Ky aktivitet mbarëkombëtar u organizua i ndarë në tre zona: e veriut,
me Shkodrën, Prishtinën, Pejën dhe Prizrenin; e mesme, me Tiranën,
Durrësin dhe Elbasanin dhe e jugut, me Korçën, Beratin dhe Gjirokas
trën. Ndeshjet në grupe, nxorrën në gjysëmfinale Shkodrën e Prizrenin
nga zona e parë (me që ishin më shumë skuadra); Tiranën, nga e dyta
dhe Beratin nga e treta. Nga çiftet Shkodra Berati dhe Tirana Prizreni,
që u zhvilluan përkatësisht me 26 dhe 27 qershor 1942, në finale dolën
dy të parat. Ndeshja finale e 29 qershorit shpalli Tiranën kampione.

Por, ky aktivitet, megjithëse i vetëm i kësaj natyre në planin
sportiv, nuk njihet ende zyrtarisht nga organet tona përkatëse. Arsyeja
sikur thonë se, ai është zhvilluar “në kohë të okupacionit!!”. Me këtë
logjikë, ndoshta nuk duhet të njihet p.sh., as arsimimi i mijra shqipta
rëve të kryer në atë kohë e sidomos të atyre jashtë shtetit?.

Duke u kthyer përsëri Hasani, bindjet politike të tij, të papër
puthura me rregjimin e diktaturës, patën rrjedhimet e veta. Atë e
arrestuan për tentativë arratisje, akt për të cilin, pas kërcënimeve dhe
torturave, e dënuan me shtatë vjet që i kaloi në burgun e Tiranës e në
kampin e Maliqit. Por, edhe më pas, prej vitit 1953, jeta e tij ishte e
dhimbshme. Nuk u lejua të banonte në Tiranë, por të paktën 5 km larg
saj. Me ndihmën e disa miqve, mundi të strehohej në Selitë, prej nga
vinte fshehurazi për të shitur qymyr dhe për të takuar shokët e tij
intelektualë si E. Çabej, Dh. Pasko etj..

Pas tre vjetëve (1956), Hasanit iu lejua ushtrimi i profesionit të
farmacistit, por përsëri jo në Tiranë. Për 26 vjet, duke banuar në shtë
pinë e pedagogut Pandi Vakëflli, që ai e ka kujtuar gjithnjë me mjaft
respekt, Hasani punoi me profesionalizëm dhe ndershmëri në Farma
cinë e Beratit dhe të Spitalit të qytetit. Ai dhe e shoqja e tij, Muhazesi,
zotëruese e katër gjuhëve, në spital e në Drejtorinë e Shëndetit ku ajo
ishte e angazhuar, mbetën gjithnjë modelë të punonjësit shembullor.

Megjithatë, edhe kur doli në pension (1981), diktatura nuk e
lejoi Hasanin të kthehej në Tiranë. E, për këtë, ai vazhdojë të jetojë po
atje, madje shumë gjatë, deri kur vdiq më 20 korrik të vitit 1993.
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HALIL ZYBER MENIKU 
                            

- Kryetar i Bashkisë -  
- 1943 - 1944 - 

Me kushëririn e tij Hasanin, për të cilin u fol më sipër; Halili, i
lindur më 1907, ka gjithnjë të përbashkëta dhe të veçanta. Të dy kryen
arsimin e mesëm në Austri dhe po të dy, më 1933, kryen edhe arsimin e
lartë, madje me rezultate mjaft të mira, i pari për farmaci po në Austri,
në Universitetin e Insbrukut, ndërsa Halili për drejtësi në Fakultetin
Juridik të Universitetit të Sorbonës, në Paris. Të dy këta intelektualë
kanë prap të përbashkëtën se nuk qendruan larg politikës dhe po të dy
bëhen pjesë edhe e këtij vëllimi të katërt të serialit “Tirana Personalitete”.

Gjithsesi, dallimi është në faktin se, aftësitë e tyre të formimit
intelektual, gjatë viteve 1943 1944, i reflektuan më së miri në detyra të
veçanta: Hasani, deputet; ndërsa Halili, kryetar i Bashkisë së Tiranës.

Halili ishte kthyer në Shqipëri një vit pasi kreu studimet e larta.
I punësuar si sekretar në drejtorinë e shtypit të Ministrisë së punëve të
jashtme të asaj kohe, ai ishte njëherësh publiçist në revistat “Bota e re”,
“Minerva” dhe në gazetën “Flamuri”. Për pak kohë ishte edhe drejtor i
gazetës “Jeta dhe kultura”.

Pikëpamjet e tij politike, duke ju kundërvënë fashizmit si ideo
logji dhe si pushtues, ai i shprehu që para luftës së dytë botërore, në
vitin 1936, atëherë kur Italia fashiste pushtoi Abisininë. Kur u kthye në
Atdhe, si, një ndër drejtuesit kryesorë të Partisë së Ballit Kombëtar për
Tiranën, ku militonin edhe atdhetarë të tjerë e të mirënjohur, anti
komunist i vendosur dhe mik i ngushtë me Mit’hat Frashërin dhe Abaz
Ermenjin, ai ishte gjithnjë i pranishëm në protestat kundër fashizmit.

Halili ishte delegat edhe në Mbledhjen e Mukjes. Ai u përpoq
atje për arritjen e mirëkuptimit dhe të marrëveshjes ndërmjet të gjithë
organizatave politike mbi luftën kundër okupatorëve dhe për një Shqi
përi demokratike të modelit perëndimor.

Për shkak të zhvillimeve të kundërta politike, në rrethanat e
krijuara në Shqipëri, ai detyrohet të emigrojë jashtë vendit, që para
mbarimit të luftës, fillimisht në Austri e pastaj në Francë. Me të njëjtat
pikëpamje, edhe atje ishte aktiv; ndërsa, duke ju përmbajtur profilit të
tij intelektual, Halili u angazhua në gazetat “Flamuri” dhe “Koha e jonë”,
dy organe të shtypit të emigracionit shqiptar.

Halil Mëniku vdiq në Francë më 31 dhjetor të vitit 1967.
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ALI HASAN BAKIU 
- Kryetar i Bashkisë - 

1945 - 1946 

Aliu Bakiu, bir i një familje të herëshme e të njohur të Tiranës, e
që lindi më 20 tetor 1911, do të trashëgonte vetitë më të mira patriotike
të trevës tonë. Pa iu ndarë punës, ai kreu me sukses shkollën teknike
dhe gjimnazin e shtetit. Me të atin dhe vëllanë e tij themeluan firmën
“Hasan Baki dhe djemtë”, që trajtonte artikuj të kancelarisë dhe të
librarisë. Shumë shpejt, në vitet 30 të shekullit të kaluar, kjo firmë u bë
njëra nga sipërmarrjet më serioze dhe më të njohura në kryeqytet. Duke
komunikuar edhe në frengjisht e në italisht me partnerë europianë dhe
duke mbajtur lidhje me fotografët më të shquar të kohës, falë edhe
pasionit për këtë art, Aliu arriti të merrte edhe eksluzivitetin e kom
panisë së njohur fotografike “Agfa”. Ai kishte njëherësh pasion mjaft të
madh edhe për librin, për filatelinë dhe për gjithshka lidhej me his
torinë e këtij vendi. Megjithëse mjaft i ri, në vitet ’30 të shekullit të
kaluar, atij iu ngarkua detyra e këshilltarit në Dhomën e Tregëtisë, që,
me sukses, e mbajti për gjashtë vjet me rradhë.

Pikëpamjet dhe formimin nacionalist, si dhe dhe vendosmë
rinë e tij kundër nazifashistëve, Aliu i shprehu që prej pushtimit të
vendit në prill të vitit 1939 e sidomos në radhët e Frontit nacionalçlirim
tar të krijuar në Konferencën e Pezës, ku bënte pjesë edhe ai. Për këto
angazhime të tij, Aliu është dekoruar edhe me “Urdhërin e Flamurit”
dhe me “Medaljen e Kujtimit”.

Falë këtyre veçorive dhe figurës së tij morale; në janarin e vitit
1945, atë e emëruan kryetar të Bashkisë së Tiranës (apo kryetar të
Komitetit Ekzekutiv, siç u quajt ky institucion i pushtetit vendor në
kohën e rregjimit komunist), detyrë në të cilën, sidomos për shërimin e
plagëve të luftës, ai punoi me mish e me shpirt. Megjithatë, vragë të
pashlyeshme la në ndërgjegjen e tij pamundësia për të ndaluar prishjen
e Xhamisë së vjetër, e cila ishte pa dyshim ndërtesa më e rëndësishme e
qytetit të Tiranës, për shkak të veçorisë së saj historike. Ndërkohë, duke
shërbyer plot përkushtim dhe duke shfaqur vetitë më të mira të
tiranasve, ai nuk u mërzit kurrë së dëgjuari bashkëqytetarët e tij.

Për një vit e gjysmë, kohë gjatë së cilës qëndroi në krye të
Bashkisë, rrogën ja dhuroi “Asistencës sociale”, në ndihmë të të varfër
ve të kryeqytetit, çka është përmendur dhe vlerësuar edhe nga shtypi
kohës. Po kështu, ai kishte refuzuar edhe përdorimin e makinës, përveç
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rasteve të veçanta, duke patur në vend të saj një biçikletë krejt të
zakonëshme, ashtu siç nuk pranoi kurrë të bëhej anëtar i Partisë Komu
niste, që më vonë do të quhej Parti e Punës.

Duke mos qenë dakort me drejtimin komunist dhe projugos
llav që kishte marrë vendi ynë, ai kishte hyrë faktikisht në konflikt të
pashpallur me qeverinë komuniste të Enver Hoxhës. Megjithate, Aliu
ishte shprehur dhe shprehej hapur kundër tatimeve të jashtëzakon
shme të luftës, të cilat synonin shpronësimin e tiranasve dhe të shqip
tarëve në përgjithësi Duke mos pasur asnjë hapësirë dhe mundësi për
të kundërshuar apo për të ndaluar shitjen e interesave të vendit te
jugosllavët dhe vendosjen e diktaturës komuniste në Shqipëri; në
qershorin e vitit 1946, ai dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të
Bashkisë së Tiranës; çka pa dyshim përbënte një akt të lartë moral në
përputhje me integritetin e tij si person i pakompromentuar. Dorëheqja
nuk u përmend fare, por me shpejtësi u krye “shkarkimi” i tij, çka bëri
bujë në Tiranën e asaj kohe.

Do të kalonte më pak se një vit dhe më 16 maj të vitit 1947, atë e
arrestojnë së bashku me 200 intelektualë e patriotë të tjerë kryeqytetas.
Arrestimi i tyre bëhej në kuadrin e zhdukjes së elitës dhe të vendosjes
së diktaturës. Për Aliun ky akt ishte një dramë brenda dramës, sepse
ndodhte vetëm dy muaj pas martesës së tij me Hyrie Tominin, që kishte
mbaruar Institutin “Nëna Mbretëreshë”, vajzën e farmacistit të njohur
Faik Tomini.

Megjithatë, ai nuk pranoi asnjë nga akuzat e hetuesisë dhe të
gjyqit farsë të zhvilluar një vit më vonë, më 1948. Më 30 mars 1948, pa
asnjë fakt, Gjykata ushtarake e dënoi atë me vdekje, si “armik i
popullit” dhe që kishte dashur të përmbyste pushtetin e ashtuquajtur
popullor. Gjykata e lartë, atë vendim e ktheu në 20 vjet burg,
megjithate, “i dënuari pa faj” u privua nga liria për plot 12 vjet. Ishin
vite të rënda, të cilat ai i përballoi me kurajë, për të pritur rikthimin
pranë familjes, gjëja më e shtrenjtë për të. Ali Bakiu doli nga burgu më
25 qershor 1959, dhe më tutje u angazhua vetëm në punë të vështira;
gjithmonë i survejuar dhe i spiunuar në çdo lëvizje që bënte. Ndërkohë,
preokupimi i tij i vetëm ishin familja dhe librat që nuk i lëshonte kurrë
nga dora.

Pas daljes në pension, ai ndërroi jetë më 10 maj të vitit 1981, në
moshën 70 vjeçare.
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TEODOR MARK HEBA 
- Kryetar i Kuvendit Popullor - 

- 1950 - 

Teodor Heba lindi në qytetin e Tiranës në vitin 1914. I mbetur
jetim që në moshën dhjetëvjeçare, jeta e tij, e nënës Polikseni dhe e dy
motrave të veta u vështirësua dukshëm. Gjithësesi, kur mbaroi shkollën
fillore, me ndihmën e të afërmëve të vet (ai ishte nip nga familja Lasku
mjaft e njohur në Tiranë), atë e dërguan në Oradia të Rumanisë, ku, për
tetë vjet, kreu me rezultate të shkëlqyera shkollën e mesme superiore
për ekonomi financë. Në vazhdim, preferoi dëshirën për të kontribuar
në vendin e tij. Ishte koha e mbretërisë, kur me shumë profesionali
zëm, ai punonte në zyrën e financës së Bashkisë së Tiranës. Më vonë,
kur vendi u pushtua nga fashistët, atë e gjeti nëpunës në zyrën e postës.

Por, këto periudha kohore përkojnë njëherësh edhe me fillimin
dhe rritjen gjithnjë e më shumë të lëvizjeve komuniste. Me këto bindje
dhe ideale, Teodori u lidh me Vasil Shanton, që atëherë drejtonte degën
e Tiranës të grupit komunist të Shkodrës. Në Partinë Komuniste të
Shqipërisë, ai do të pranohej që në ditët e para të krijimit të saj. Për
shkak të aktivitetit të tij, si një nga drejtuesit e celulës, karabineria
italiane e arrestoi atë në maj të vitit 1942 . Një vit më vonë, në natën e
29 30 prillit, ai ishte pjesë e grupit prej 27 vetësh që u arratisën nga
burgu i Tiranës dhe për çka fashistët e dënuan me vdekje në mungesë.
Pas këtij akti që bëri mjaft jehonë, Teodori u inkuadrua totalisht në
luftën nacionalçlirimtare, fillimisht në çetën e Çermenikës, e më tutje
pranë Shtabit të Përgjithshëm, ku krahas disa detyrave, administroi me
mjaft kopetencë edhe financat e kësaj njësie.

Ndër të tjera, ai ishte përfaqësues i shtabit të UNÇl të Shqipë
risë në takimin me homologët ballkanikë nga Bullgaria, Greqia dhe
Jugosllavia dhe ku pati përplasje me Vukmanoviç Tempon, që kërkonte
përfaqësimin e Shqipërisë si shtojcë të Jugosllavisë, pikëpamje të cilës,
Teodori iu kundërvu me vendosmëri. Teodor Heba është realisht ndër
të paktët që, pas çlirimit të vendit, nuk u dekorua nga jugosllavët për
pjesëmarrjen e tij në luftën kundër fashizmit.

Pas mbarimit të luftës, karriera politike dhe partiake e nisur
nga Teodori ndërthuret me atë profesionale. Në fillim të vitit 1945, atë e
emërojnë përgjegjës të kuadrit në aparatin Kryeministrisë dhe pak më
vonë, sekretar të përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Duke
drejtuar njëherësh edhe komitetin e partisë të dikastereve, pat një nde
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shje tjetër, këtë herë me Koci Xoxen. Ky fakt, që ndodhi gjatë fushatës
së zgjedhjeve në parti dhe që kishte shkak prirjet liberale e social
demokrate të Teodorit, u shoqërua me largimin e tij nga Tirana për në
Durrës dhe me emërimin atje në detyra shtetërore.

Në vitin 1946, megjithëse i emëruar ambasador i Shqipërisë në
Bullgari e në Rumani, e kthejnë shpejt në sferën e po asaj ministrie. Në
këtë hapësirë dhe duke zotëruar shumë mirë gjuhët frenge, italiane e
rumune, ai kreu edhe detyra të veçanta edhe si përfaqësues i Shqipërisë
në organe të ndryshme ndërkombëtare. Ndër të tjera, si përfaqësues
pranë selisë së OKB në New York (1947), ai ishte edhe kryetar i grupit
të diplomatëve shqiptarë, drejtuar nga OKB ja, për probleme të kufirit
shqiptaro grek. Duke punuar atje, atij i u desh të merrte edhe një nismë
personale, kur firmosi pranimin e ndihmave të UNRRA s, të cilat nga
pala shqiptare, për shkaqe krejt politike, ishin refuzuar për dy vjet
rresht (1945 dhe 1946).

Për këtë veprim që mund të pasohej me dënimin më të rëndë,
Teodorin e ndihmoi fati. Ndihmat ushqimore të ardhura në Shqipëri
ndikuan ndjeshëm në përmirësimin e asaj situate të përkeqësuar. Për të
gjitha këto, në hapësirën diplomatike, ai është kujtuar gjithnjë për pat
riotizmin dhe ndershmërinë e tij. Si drejtor i kuadrit në Komitetin
Qendror të PKSh (nëntor 1948), pas kongresit I rë të saj, ai ndikoi në
rehabilitimin e mjaft kuadrove të larguar në kohën e Koci Xoxes.

Më 28 maj të vitit 1950, Teodori zgjidhet, në emër të Frontit
Demokratik, deputet i Kuvendit Popullor për Legjislaturën e dytë të tij;
madje në seancën e parë të këtij organi, më 30 6 1950, edhe kryetar i
kryesisë i tij. Por, me këtë detyrë nuk qendroi gjatë. Për të arrestuarit e
“incidentit të bombës në Ambasadën Sovjetike”, ai kërkoi që gjithçka të
ndiqej vetëm ligjerisht. Ky qëndrim pa paragjykime, me kurajo, i drejtë
dhe njerëzor i tij, veti të përhershme të Teodorit, u konsiderua gjunjë
zim përpara imperializmit. Me këto motive, në mars të vitit 1951, atë e
shkarkuan nga detyra e kryetarit të Kuvendit dhe e përjashtuan nga
Komiteti Qendror i PPSh, por duke qendruar deputet deri në fund të
mandatit që mbaronte më 14 4 1954.

Këto ngjarje shënuan shkëputjen e tij nga jeta politike dhe për
rrjedhojë vazhdimin e karrierës profesionale të filluar që me shkollimin
e tij në Rumani. Edhe se në moshë jo të zakonëshme për arsimim, ai
kërkoi ngritjen teorike e profesionale. Në sistemin pa shkeputje nga
puna të UShT, mbaroi studimet për financë në Fakultetin e Ekonomisë
(1952 1957) dhe më pas edhe për drejtësi në Fakultetin Juridik (1960
1966). Me këto nivele intelektuale, ai iu imponua caktimit në vende
pune. E nisi si financier për të kaluar më vonë drejtor në Ministrinë e
Financave dhe më tej në Komitetin e punës dhe pagave.

Nga viti 1974 deri sa mbylli sytë në 31 Maj të vitit 2001 jetoi në
Tiranë në pension pleqërie.
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BEQIR ALI BALLUKU 
- Zevendëskryeministër -  

- Ministër i Mbrojtjes - 

Beqir Balluku u lind në Tiranë me 14 Shkurt të vitit 1917. Pas
arsimit fillor, nisi edhe shkollën teknike të cilën nuk e kreu për shkak të
vështirësive ekonomike. Deri në vitin 1939, Beqiri ushtroi profesionin e
hidraulikut e më pas atë të hekurpunuesit. I ati i tij, që shërbente në
xhandërmari, kishte refuzuar karabinierinë e huaj italiane.

Që në ditët e para të pushtimit italian të Shqipërisë; ky 22 vje
çar u përfshi në demonstratat antifashiste. Një vit më pas, Beqiri thirret
në ushtri. Në Shkodër, ku e dërguan për të shërbyer në repartet e fan
terisë, zhvilloi veprimtari sistematike antifashiste deri kur u lirua më
1942. Mbante lidhje të ngushta me Vasil Shanton; nxiste dhe organizon
te pakënaqësi e revolta midis ushtarëve shqiptarë e italianë, dëmtonte
armatimet e municionet dhe shpërndante trakte. Për këto arsye, e
transferuan disa herë. Gjithsesi, kudo që shkoi, vazhdoi në rrugën e tij,
për çka nga oficerët kishte vlerësimet: “rebel”, “subversiv”, “të mbahet
nën vërejtje” etj.. Ai kundërshtoi luftën italogreke, ku mori pjesë edhe
vetë e, për këtë e internuan tre muaj në rrethinat e Shijakut.

Në Tiranë, pas lirimit nga ushtria, u lidh menjëherë me njësitet
guerile, ku caktohet zevendëskomandat i tyre dhe, pas vrasjes së Vojo
Kushit, komandant. Me këto detyra, ai ishte i pranishëm në të gjitha an
gazhimet e këtyre njësive, brenda qytetit apo në rrethinat e tij. Aksionet
e depove të xhenjos, në centralin elektrik, në rajonin e aeroportit, në
minierën e Krrabës, në Yzberish, në furrat e bukës, në burgun e ri;
rrëmbimi i arkivit nga Ministria e Brendshme dhe i disa materialeve të
nevojshme nga Ministria e Arsimit e deri te asgjësimi i spiunëve dhe
eksponentëve fashistë janë kryer nën drejtimin e matur dhe të guxim
shëm të tij. Në prillin e vitit 1942, ai pranohet në Partinë Komuniste dhe
një vit më vonë zgjidhet anëtar i Komitetit Qarkor të PK për Tiranën.

Në pranverën e vitit 1943 e arrestojnë, por e lirojnë për mun
gesë provash. Kur doli nga burgu, punoi me vrull për organizimin e
çetave partizane të Dajtit dhe të Krujës, ndërkohë edhe pjesëmarrës në
aksionet brenda Prefekturës së Tiranës. Duke qenë i ndjekur dhe i gjur
muar, qëndrimi i tij i mëtejshëm u bë i pamundur. Qarkori e ngarkoi
atë me krijimin e batalioneve partizane dhe të këshillave antifashiste
nacionalçlirimtare. Që në fillim, Beqirin e emërojnë komandant të çetës
partizane Krujë Ishëm; ndërsa më vonë, me formimin e tij më 20 maj
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1943, komandant të batalionit me të njëjtin emër. I karakterizuar nga
maturia dhe guximi, ai e drejtoi këtë njësi në të gjitha luftimet që
zhvilloi në rrethet e Krujës e të Tiranës, madje deri në Çermenikë.

Me formimin e Brigadës III s më 18 shtator 1943, që u shqua si
domos në luftën e Arbanës kundër forcave gjermane, për pak kohë, ai
ishte komisar. Me vendim të Shtabit të Përgjithshëm, Beqiri emërohet
komandant i Brigadës II s, që prej formimit të saj në Shëngjergj të
Tiranës. Gjatë operacionit armik të dimrit, kjo brigadë përballoi situata
të vështira. Në bashkëveprim me forcat e tjera, përfshirë edhe bata
lionet e grupit partizan të Elbasanit, ajo luftoi dhe ruajti zonën e vepri
meve të veta, ndonëse jo për faj të vet pësoi dëmtime të ndjeshme. Pas
riorganizimit të brigadës, akt që u krye në qarkun e Korçës, kjo njësi
nën drejtimin e 27 vjeçarit tiranas Beqir Balluku zhvilloi luftime të
ashpra e të sukseshme në Korçë, Leskovik, Devoll, Qafë Thanë, Lib
razhd etj.. I graduar major në Kongresin e Përmetit, ai u ngarkua në
krye të Shtabit Operativ për drejtimin e brigadave II të, IX të dhe XX të.

Menjëherë pas çlirimit të vendit, ai ngarkohet me disa detyra:
prej 2 5 1944, komandant i Korparmatës I rë me gradën nënkolonel;
pas gjashtë muajsh, komisar i korparmatës III të me gradën kolonel;
komisar i Komandës së Prapavijave të Ushtrisë pranë Ministrisë së
Mbrojtjes dhe më vonë, prej 30 12 1946, komandant i Divizionit VIII të
në Korçë. Më 28 1 1948 me urdhër të Komandantit të përgjithshëm të
Ushtrisë, Beqir Balluku emërohet shef i shtabit të përgjithshëm, me
gradën gjeneralmajor që ju dha tre ditë më vonë, pra më 31 1 1948.

Në Kongresin I rë të PKSh (nëntor 1948), dhe kur marrëdhëniet
shtetërore me Jugosllavinë dhe ato partiake me PKJ ishin ndërprerë
përfundimisht, Beqir Balluku zgjidhet anëtar i KQ të PKSh dhe i Byrosë
Politike, çka për normat e asaj periudhe, ata përbënin vlerësimin më të
lartë për një personalitet ushtarak apo politik. Në këto nivele, ai ka
qenë pra edhe pjesë e udhëheqjes së lartë partiake. Më pas, ai shkoi
edhe më përpara. Edhe pse nuk ishte në Shqipëri, kur kreu Akademinë
e larë Ushtarake Voroshillov të Shtabit të Përgjithshëm në Moskë, në
pragun e festave të 28 29 Nëntorit 1953 do të gradohej gjeneral leitnant.

Nga studimet e larta ushtarake të përfunduara me sukses,
Beqiri mori një kulturë të gjerë të niveleve operativostrategjike për drej
timin e njësive të mëdha ushtarake: korpuseve, armatave, gruparma
tave, fronteve e grupfronteve. Duke zotëruar italishten, rusishten e
frëngjishten, veç literaturës profesionale ushtarake që aq shumë i nevo
jitej, ai lexonte edhe materiale të tjera, të vlefshme për kulturën e për
gjithëshme. Kur më 1955 u kthye nga studimet, emërohet ministër i
mbrojtjes, duke qendruar në këtë detyrë deri më 1974, çka e bën atë më
afatgjatin në këtë detyrë (gjithsej 19 vjet). Në prag të 10 korrikut 1957,
festës së Ushtrisë Popullore, atij ju dha grada e gjeneralkolonelit. Kësi
soj, Beqiri afirmohet si ushtaraku i dytë shqiptar me gradën më të lartë
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pas Enver Hoxhës, gjeneralkolonel prej 24 5 1944 në Përmet dhe gjene
ral armate prej 21 11 1949. Deri në vitin 1974, ai ishte edhe zevendës
kryeministër, detyrë që e kishte filluar prej 1964 ës.

Gjatë kohës që ishte në krye të Shtabit të Përgjithshëm dhe më
pas të Ministrisë së Mbrojtjes, ai dha një kontribut të rëndësishëm në
modernizimin e Ushtrisë, të FLD, të Aviacionit, të Mjeteve të blinduara
etj.. Për më shumë se 20 vjet, drejtoi dhe udhëhoqi me dhjetra progra
me organizative, dy tre riorganizime të plota të Ushtrisë, pajisjen e saj
me armatime të reja për këmbësorinë e për MKA, me sistemet e arti
lerisë, të raketave, të topave reaktive, të tankeve, avionëve, anijeve etj..
Po kështu, në interes të zhvillimit të FA të Shqipërisë, drejtoi mjaft
delegacione ushtarake qeveritare si Ministër Mbrojtjes apo si zevendës
kryeministër. Beqiri është cilësuar “transformues i një ushtrie parti
zane në një ushtri moderne për kohën”. Në vitin 1957, krijoi Organiza
tën e Veteranëve të Luftës antifashiste, të cilën e drejtoi vetë.

Si përfaqësues i Frontit Demokratik të Shqipërisë, organizatë që
përfshinte njerëz me parti dhe pa parti, shtatë herë rrjesht, ishte zgje
dhur deputet: për Tiranën, më 1945, 1962 e 1966; për Burrelin, më 1950;
për Shkodrën, më 1954 e 1958, dhe për Krujën, më 1970.

Nga Presidiumi i Kuvendit Popullor mbante mbi 20 urdhëra e
medalje; ndërsa nga RP e Bullgarisë urdhërin Shpata e 9 shtatorit .

Por, edhe për Beqir Ballukun, drejtimi nga partia shtet do të
kishte rrjedhojat e veta. Bazuar në norma të njohura diktatoriale tipike
moniste, nga kjo formë qeverisje do të rridhnin veprime ekstremiste e
të pamotivuara juridikisht, si arrestime, dëbime e persekutime të egra e
të pamoralshme dhe që shkelën parimet e të drejtave dhe lirive të
njeriut. Pas “grupit” të kulturës; në korrik të vitit 1974, Beqirin e akuzu
an si organizator të veprimtarisë puçiste dhe më 17 11 1974 e arrestuan
si armik të Partisë e të popullit . Më tutje, viti 1975 do të shënonte
goditjen tjetër të radhës, atë në ekonomi.

Pas 11 muaj hetimesh u organizua një farsë gjyqësore, çka më
së miri duket në formën e mbyllur dhe në përbërjen e trupit gjykues.
Veç të tjerëve, pjesë e tij ishte edhe një ushtar i thjeshtë, i cili, 35 vjet më
vonë, do të deklaronte habinë se si, për moshën dhe nivelin profesional
e arsimor të tij; ai u vu ballë përballë me gjeneralët e shpallur tradhtarë.
Termave “puç”, “organizatë kundërrevolucionare”, “grusht ushtarak”,
“komplot” etj., ai jo vetëm nuk i dinte kuptimin, por mjaft prej tyre i
dëgjonte për herë të parë. Gjykata ushtarake e deklaroi Beqirin fajtor
për “krimin e tradhëtisë ndaj Atdheut, sabotim, agjitacion dhe propaga
ndë” dhe e dënoi me vdekje. Eshtrat e tij u gjetën në verën e vitit 2001.

Rigjykimi i çeshtjes nga Plenumi i Gjykatës së Kasacionit në
korrik të vitit 1997 e konsideroi atë vendim të pabazuar në Ligj dhe të
montuar e për këtë, e deklaroi Beqir Ballukun të pafajshëm.
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ISUF IBRAHIM KEÇI 
                            

- Kryetar i Komitetit Ekzekutiv - 
- 1950 - 1951 - 

Isuf Keçi, i lindur në Tiranë në shkurt të vitit 1917 dhe për të
cilin kemi shkruar edhe më parë, gjatë viteve 1950 1951, kishte detyrën
e Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Tiranës, mjaft
të përputhur me përgatitjen e tij profesionale. Me këtë funksion analog
me atë të kryetarit të Bashkisë së sotme, ai bëhet protagonist edhe i
librit të katërt, përveç se falë kriterit përkatës është edhe në atë të tretë.

Pasi, me rezultate të shkëlqyera, mbaroi Gjimnazin e Tiranës, ai
kishte filluar studimet e larta për inxhinieri në shkollën e famshme
ialiane, në Politeknikun e Torinos. Ndjenjat patriotike të Isufit, sikurse
edhe të të rinjve të tjerë shqiptarë, bënë që ai të mos e përfundojë
misionin e nisur të studimeve, ndonëse përsëri kishte arritur rezultate
mjaft të mira. Në vitin 1939, ai u kthye në Shqipëri për të marrë pjesë në
lëvizjet kundër pushtuesve fashistë. Shumë shpejt, Isufi bëhet nga për
hapësit më të njohur të ideve përparimtare bashkëkohore te të rinjtë
tiranas, detyrë në të cilën ndikoi edhe njohja shumë e mirë e gjuhëve
frenge e italiane. Më tutje, bashkë me Hamitin, vëllanë më të madh të
tij, i kthyer po ashtu nga Italia më 1941, ndoqën të njëjtën rrugë,
angazhimin aktiv në lëvizjen nacional çlirimtare. Të dy ata u bënë pjesë
e njësiteve guerile dhe më pas, prej vitit 1943 e deri në çlirimin e vendit
edhe të formacioneve të mëdha partizane.

Duke aspiruar për shtetin e ri të demokracisë e të barazisë,
detyrat e tij, në postin e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës, i
nisi me enthuziazëm dhe me besimin e patundur se kishte ardhur koha
e realizimit të atyre idealeve. Mbështetur në këto bindje, ai iu përkush
tua me mjaft sukses të gjitha përgjegjësive që i dilnin atij ndaj qyteta
rëve tiranas. Megjithate, kjo vazhdoi deri në vitin 1949; më vonë, të dy
vëllezërit do të kishin përsëri të njëjtin fat, por të hidhur. Dhe kjo nisi
kur atë e arrestuan menjëherë pas të vëllait, Hamiti.

Isufit iu kërkua që të pranonte se, të dy vëllezërit, kishin qenë
anëtarë të një grupi armik. Me ndershmërinë, trimërinë, zgjuarsinë dhe
kulturën e tij, jo vetëm se i kundërshtoi këto akuza të pavërteta, por
arriti edhe t’i shkatërrojë ato. Megjithate, e dënuan me katër vjet burg e
më pas me internime e persekutime, që e shoqëruan gjatë gjithë jetës.

Isuf Keçi nuk arriti të shohë përmbysjen e atij sistemi të egër, që
nuk i dha atë çka i takonte. Ai vdiq më shpejt, më 11 mars të vitit 1985.
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ZIJA HAMDI KELLIÇI 
- Deputet -  

- 1950, 1954, 1958, 1962 dhe 1966 - 

Me vëllimin “Politikë”, Zija Këlliçi, për herë të tretë, bëhet pro
tagonist i serisë “Tirana Personalitete”, fakt që nuk është pa domethënie.
Ai intelektual i hershëm e i mirëfilltë, që lindi në Tiranë më 1 10 1919
në një familje vendase nëpunësi, qytetare e autoktone dhe me tradita,
nuk mund të qendronte larg idealeve dhe politikës. I pajisur me men
dimet komuniste, studimet e larta që i kishte filluar në Politeknikun e
Torinos pas arsimit parauniversitar të përfunduar në Tiranë në vitin
1939, i vazhdoi jo më tepër se tre vjet. Prej vitit 1942, kur kthehet në
Shqipëri e deri në çlirimin e vendit, ai ishte partizan dhe mori pjesë në
luftën nacionalçlirimtare.

Duke qendruar në rradhët e Partisë së Punës dhe i patundur në
pikëpamjet e tij politike, ai mbeti pa ndërprerë i dhënë pas shkencës.
Për këtë arsye, në vitin 1945, Zijai iu kthye edhe një herë studimeve të
larta, të cilat i përfundoi në Moskë më 1948. Atje diplomohet “inxhinier
për ndërtim rrugësh dhe tunelesh”.

Në Shqipëri, ku punoi për pak kohë në disa funksione të ndry
shme, karriera e tij i përket vetëm arsimit të lartë. Në vitin 1951, ai emë
rohet pedagog dhe drejtor i Institutit të Lartë Politeknik të sapokrijuar.
Ky precedent përsëritet edhe pas gjashtë vjetësh. Më 1957, me themeli
min e Universitetit të parë Shqiptar, atij të Tiranës, historia shënon për
sëri tiranasin Zija Këlliçi, rektor të parë të tij. Me këtë përkushtim të
përhershëm, ky njeri punëtor dhe i ndershëm, arriti gradën shkencore
të Doktorit dhe titullin shkencor të Profesorit. Me ngritjen e Akademisë
së Shkencave, po ndër të parët, ai merr titullin “Akademik”.

Duke qenë pjesë e politikës, për pesë herë rresht, ai ishte depu
tet i Kuvendit Popullor në legjislaturat II të, III të, IV të, V të dhe VI të
(1950, 1954, 1958, 1962 dhe 1966). Me këtë status, i renditur i treti dhe i
fundit nga familja Këlliçi, pas Mytesim Efendiut dhe Masarit, ai kujto
het për mirë, madje nga jo pak edhe kundërshtarë të tij. Po kështu, njëri
nga autorët e këtij libri është dëshmitar i seriozitetit dhe i mospara
gjykimit ideologjik të Zijait, për çeshtje të rëndësishme dhe jetësore.

Por, ai rregjim dhe ajo luftë klasore ishte fatale edhe për bijtë e
vet. Edhe Zija Këlliçi, megjithëse mbante mjaft dekorata të luftës e të
punës pat fund të hidhur. Viti 1982, kur ai drejtonte katedrën, edhe pse
prej dy vjetësh ishte në pension, shënoi fundin tragjik të jetës së tij.
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IBRAHIM KADRI SINA 
- Deputet -  

- 1962 dhe 1966 - 

Ibrahim Sina apo Bim Sina, siç e thirnin më së shumti atë, djalë
i dy prindërve autoktonë, lindi në Tiranë më 15 3 1920. U edukua me
tiparet e tiranasit dhe i tillë mbeti gjithë jetën: i thjeshtë, i urtë, i matur,
joimpulsiv, me karakter të fortë dhe të ndershëm, mësonte nga të tjerët
dhe përpiqej t’i ndihmonte ata.

Për shkaqe ekonomike dhe si djali më i madh, ndërmjet pesë
vëllezërve dhe dy motrave, atij iu desh të ndërpriste shkollën që fëmijë.
Punoi deri kur e thirrën ushtar në vitin 1940. Ishte koha e ngjarjeve të
Luftës së dytë Botërore. Duke konsideruar faktin se që më 7 prill 1939,
vetë familja e tij ishte pozicionuar kundër fashizmit, as Bimi me bindjet
e idealistit të majtë nuk mund të ishte jashtë këtyre angazhimeve. Veç
tij, edhe dy vëllezërit më të vegjël, Besimi dhe Haxhiu, që ra dëshmor
më 1944, u rreshtuan në rradhët partizane. Prej marsit të vitit 1943, Bimi
ishte pjesë e çetës Krujë Ishëm, madje që nga krijimi saj; më pas, prej
korrikut të po atij viti, ishte komandant i zonës së Ishmit; ndërsa më
tutje, në Brigadën III s, me detyrën e zevendëskomisarit të saj. Në for
macionet ku ishte, ka marrë pjesë aktive në të gjitha aksionet dhe lufti
met e zhvilluara dhe drejtuoi me zotësi repartet që komandonte.

Për periudhën e luftës, atë e kanë vlerësuar si një kuadër drej
tues të rëndësishëm dhe që, me shembullin e tij personal, tregoi përherë
trimëri dhe guxim. Pas çlirimit të vendit, udhëhoqi formacionet parti
zane edhe jashtë tij vendit, për çlirimin e Kosovës.

I liruar nga ushtria në vitin 1945, krahas punës në organet e
Pushtetit apo të Partisë Komuniste ku ai bënte pjesë, Bimi i vuri vetes
edhe detyrën për plotësimin e arsimimit të vet. Pas shkollës së mesme,
përfundoi edhe dy vjet të Fakultetit të Ekonomisë (1952 1954), që e
ndërpreu për të vazhduar studimet në Moskë, në Shkollën e Lartë
Politike. Ai lexonte në gjuhët ruse dhe italiane libra të të gjitha llojeve
dhe të cilat familja i ruan ende në bibliotekën e tij të pasur. Në të gjitha
angazhimet e tij zyrtare, i zgjedhur nga populli apo thjesht i emëruar, ai
punoi me përkushtim, seriozitet dhe korrektësi. Kjo u pa që në pozi
cionin e nënkryetarit të Frontit nacionalçlirimtar të Tiranës, të anëtarit
të Këshillit Popullor të qarkut dhe deri të shefit të seksionit të brend
shëm të qarkut.

Por, detyra më e rëndësishme e që përputhet edhe me kriteret e
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hartimit të këtij libri ishte ajo e deputetit të Kuvendit Popullor për
legjislaturën e pestë dhe të gjashtë (1962 1966 dhe 1966 1970).

Zgjedhjet parlamentare gjatë kohës së socializmit ishin joplura
liste; “në garë” kishte vetëm një subjekt politik, ai ishte Fronti Demo
kratik i Shqipërisë. Kandidatët e paraqitur prej tij mund të ishin ose jo
anëtarë të Partisë së Punës. Ibrahim Sina, i propozuar në rrethin e
Krujës, është ndër ata pak tiranas të zgjedhur edhe jashtë rrethit të tyre.

Gjithnjë me sukses, ai ushtroi detyra të tjera të rëndësishme.
Prej tyre (dhe përsëri për ato brenda kritereve të këtij libri) ka qenë
sidomos ajo e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të qytetit të Tiranës,
madje dy herë (1947 1950) dhe (1954 1956). Dhjetë vjet më vonë, dhe
me të njëjtën detyrë, ai ishte edhe në Krujë (1966 1967); ndërsa, deri në
fund të karrierës së tij, Ibrahimi u angazhua vetëm apo kryesisht me
detyra të Partisë së Punës së Shqipërisë (siç e kishte emrin gjatë asaj
periudhe ky subjekt politik, pasardhës i Partisë Komuniste) dhe deri në
nivelin e Aparatit të KQ të saj.

Në përshtatje me këto detyra, Ibrahimi ka edhe disa aktivitete
të tjera të rëndësishme, mjaft interesante dhe madje të hapësirës ndër
kombëtare. Kështu, nga data 2 deri më 6 tetor të vitit 1955, ai ka qenë i
ftuar në Kongresin Botëror të Paqes, të zhvilluar në Firenze të Italisë, ku
merrnin pjesë kryetarët e bashkive të kryeqyteteve të Botës. Në fjalën e
tij, duke ngritur lart, dëshirën për paqe të popullit shqiptar e në veçanti
të atij të Tiranës, ndër të tjera tha ”....Dashuria e madhe e popullit shqiptar
për paqe është shprehur e manifestuar me pjesëmarrjen aktive në lëvizjen
botërore të Paqes. Ai është përgjigjur pa rezerva apelit të Këshillit Botëror të
Paqes. Plot 843.047 persona kanë firmosur Apelin e Vjenës për shkatërrimin e
armëve, nga të cilat 59.346 janë të mbledhura në Tiranë, kryeqytet i Shqipërisë
me një popullsi prej 100.000 banorësh...”. Në kuadër të këtyre aktiviteteve,
ai ka marrë pjesë edhe në mbledhje të tjera si në Sofje, Pragë etj..

Bimi është vlerësuar edhe si njeri, i cili me kontributin dhe me
aftësitë e tij, u bë i njohur edhe për periudhën e pasluftës në mjedisin e
klasës punëtore dhe të rinisë së Tiranës. Kur doli në pension në nëntor
të vitit 1981, ai u aktivizua në Organizatën e veteranëve të LANÇ it, ku
e zgjodhën edhe anëtar të Kryesisë së saj, detyrë që e mbajti deri më
datën 6 tetor të vitit 2000, ditën e vdekjes së tij në moshën 80 vjeçare.

Nga Presidiumi i Kuvendit popullor, ai ka marrë 11 dekorata,
prej të cilave pesë i takojnë kontributeve gjatë Luftës nacionalçlirimtare,
ndërsa gjashtë të tjera, periudhës pas saj. Ndër to mund të veçohen
sidomos tre “Urdhër i Flamurit të Kuq” të klasit të parë.

Kontributi dhe personaliteti i Ibrahim Sinës është vlerësuar nga
institucione të tjera e madje deri të huaja. Me vendimin e Komitetit
Ekzekutiv të qytetit të Sofjes, më datën 23 maj të vitit 1948, atij i është
dhënë titulli “Urdhëri i klasit të parë si Qytetar Nderi i Sofjes”.
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SHEFQET MYRTEZA KRUJA 
- Deputet -  

- 1954, 1958 dhe 1962 - 

Lindi në Tiranë më 10 qershor 1920, në një familje vendase
nëpunësi, të hershme dhe me tradita. Po në Tiranë kreu edhe arsimin
fillor, prej nga, më 1939, edhe atë të mesëm në Normalen e Elbasanit.
Me këtë formim, por vetëm një vit, ai punoi mësues në Krujë, qytet me
të cilin, lidhjet do t’i vazhdonte edhe më tej. Në këtë vëllim, kushtuar
personaliteteve politike tiranase, ku Shefqeti përfshihet me statusin e
deputetit të zgjedhur sipas ligjeve të atëhershme, ai përfaqësoi një herë
qarkun e Tiranës (1954) dhe dy herë rrethin e Krujës (1958 e 1962).

I bindur në pikëpamjet e tij patriotike, Shefqeti kundërshtoi
aktivisht pushtimin fashist të vendit, për çka edhe e dënuan me inter
nim. Në ishullin e njohur të Ventotenes, qendroi dy vjet (1940 1942).
Gjithnjë i vendosur, sapo erdhi në Shqipëri, u bë pjesë e Lëvizjes anti
fashiste, ku u angazhua deri në fund të luftës. Ai u rreshtua në Çetën
Krujë Ishëm, në Batalionin XXIII të dhe në Brigadën III të, ku mbajti
edhe funksione drejtuese. Prej vitit 1942, bënte pjesë në PK të Shqipë
risë. Në mbarim të luftës ishte drejtues i kursit të parë të kuadrove.

Si njeri i arsimuar, ishte ndër të parët që u zgjodh për të vazh
duar studimet e larta. Gjatë viteve 1946 1950, përfundoi Institutin Eko
nomikofinanciar të Leningradit (sot Shën Petërburg). Kur erdhi në
Shqipëri u ngarkua me detyra të larta që i kreu me sukses. Së pari pat
detyrën e zevendësministrit të financave, për të kaluar më tej në fushën
e arsimit. Atë e emëruan drejtor të Institutit të Lartë Ekonomik që në
hapjen e tij në vitin 1952, për t’u bërë më pas Dekan i Fakultetit të
Ekonomisë, kur në vitin 1957 u formua Universiteti Shtetëror i Tiranës.
Në këtë hapësirë të rëndësishme, në atë arsimit të lartë, detyrë në të
cilën qendroi deri më 1972, Shefqeti dha kontribut të veçantë. Roli i tij
ishte mjaft i rëndësishëm veçanërisht në hartimin e planeve mësimore,
të programeve të lëndëve dhe deri të hartimit të teksteve.

Më tej, e deri sa doli në pension në vitin 1977, ai ishte drejtor i
përgjithshëm i Qendrës së Evidencës Ekonomike, ku u shqua edhe për
përmirësimin e mjediseve të saj.

Si aktivist shoqëror, duke pasë edhe statusin e veteranit,
Shefqeti ishte anëtar i kryesisë së Frontit Demokratik. Puna e tij është
vlerësuar me mjaft dekorata të luftës e të punës.

Vdiq i nderuar më 23 dhjetor të vitit 1988.
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ABDYL MEHMET KELLEZI 
- Kryetar i Kuvendit Popullor - 

- Zevendëskryeministër - 

Nga kriteret e përcaktimit të protagonistëve të vëllimit të katër
të të serisë “Tirana Personalitete”, Abdyl Këllezi ka arritur jo pak nga
ato: deputet i Kuvendit Popullor në tetë legjislatura rresht: 1945, 1950,
1954, 1958, 1962, 1966, 1970 e 1974; kryetar i këtij Kuvendi në Legjisla
turën VI të (1966); zevendëskryeministër (1969 1975); ministër i finan
cave (1948 1953 dhe 1954 1956), kryetar i Komisionit të Planit të Shtetit
(1969 1975) dhe kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës (1966 1969).

Kishte lindur në Tiranë më 10 gusht të vitit 1920 në një familje
autoktone dhe mjaft të njohur. Ai djalë i aftë dhe i ngritur, prirjet e tij i
shfaqi që në rini. Veçse si një gjimnazist i dalluar; ushtroi sportin e
atletikës; ku, në garën e 200 m dhe në atë të 400 m me pengesa pat
arritë rezultate shumë të mira. Kishte marrë pjesë edhe në disa takime
ndërkombëtare. Në politikë, ky i ri i ndershëm dhe idealist u pozicio
nua shumë shpejt në bindjet e tij të majta, megjithëse jo të pajtueshme
me mentalitetin e familjes së tij të shtresës tregtare.

Studimet e larta, që filloi në Akademinë Ushtarake të Romës
më 1938 pas Gjimnazit të Tiranës, nuk i vazhdoi më shumë se një vit. Ai
refuzoi betimin ushtarak dhe për këtë shkak të vetëm e arrestojnë dhe e
internojnë në ishullin e Ventotenes, duke e akuzuar si organizatorin e
gjithshkaje që kishte ndodhur. Atje u njoh me mjaft eksponentë të së
majtës italiane, madje edhe të elitës së saj. E liruan nga internimi pas tre
vjetësh. Në fund të vitit 1942, ai kthehet në Tiranë, ku menjëherë u fut
në Lëvizjen Antifashiste dhe u bë pjesë e Qarkorit të Tiranës. Për shkak
të aktivitetit të tij, burgoset nga italianët, por lihet i lirë për mungesë
provash. Është i njohur kontributi i tij, kur pasi mësoi nga njerëz të
besuar për arrestimet që do të bëheshin në Tiranë ditën e 4 shkurtit
1994, lajmëroi dhe pra shpëtoi mjaft prej tyre.

Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, ka qenë sekretar i qarkorit të
Tiranës; më pas i zonës operative Vlorë Gjirokastër dhe deri në çlirimin
e Shqipërisë, komisar i Brigadës XVI të. Në Kongresin e Përmetit ishte
zgjedhur anëtar i Asamblesë Kushtetuese.

Pas çlirimit të vendit, ai u angazhua në drejtim të sektorit të
ekonomisë, ku edhe e mbylli karrierën e tij. E nisi si drejtor i personelit
në Bankën e Shtetit Shqiptar (1945 1948) dhe më pas drejtor i po atij
institucioni. Duke mbaruar ndërkohë edhe Fakultetin e Ekonomisë pa
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shkëputje nga puna (1953 1957), ai bëhet realisht një ndër ekonomistët
financierë më në zë të regjimit komunist. Abdyli njihte shumë mirë
frengjishten, italishten dhe rusishten. Në janar 2010, Fiqiri Shahinllari,
gazetar i specializuar për probleme ekonomike, shkruante në Amerikë:
“Të mos harrojmë se, Shqipëria ka patur ekonomistë shumë të zot, që me laps
në dorë qëmtonin se ku bëhej më e mira, aq sa lejonin rregullat e kohës. I tillë
ka qenë Yllson Manoku në Korçë, Stavri Mitezi etj., po i tillë ka qenë edhe
kryetari i Komisionit të Planit të Shtetit Abdyl Këllezi. Disa herë diktatori e
ngriti në piedestal. Pastaj i hëngri kokën”.

Në varësi të situatave politike që kalonte Shqipëria, Abdyli
është marrë me shumë probleme të rëndësishme ekonomike si p.sh.:
me sistemin e pagave, duke konsideruar harmonizimin e interesit të
përgjithshëm me atë personal (1954 1955); heqjen e sistemit të triskëti
mit; studime në fushën e financave publike e të tatimtaksave (1956
1957); hapjen e vendeve të punës dhe të linjave të ndryshme, kur ishte
në krye të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës etj.. Ai ka qenë vazhdimisht
në përbërje të delegacioneve shqiptare për realizimin e marrëveshjeve
ekonomike me vendet e lindjes. Mehmet Shehu, kryeministri më afat
gjatë i qeverisjes komuniste, e kishte vlerësuar gjithnjë për punën e tij.

Veç posteve shtetërore, Abdyli ka qenë pjesë edhe e udhëheqjes
së lartë të Partisë së Punës së Shqipërisë. Prej vitit 1956, ishte zgjedhur
anëtar i Komitetit të saj Qendror; ndërsa prej 1967, kandidat i Byrosë
Politikë dhe më tutje, prej 1971, anëtar i Byrosë Politike të KQ të saj.

Abdyli Ishte dekoruar me “Urdhërin Ylli Partizan” të klasit II,
“Urdhërin e “Famurit”, “Medaljen e Kujtimit”, “Medaljen e Çlirimit”,
“Urdhrin e Lirisë” të klasit III, “Medaljen e Trimërisë”, “Urdhërin e
Trimërisë” dhe “Urdhërin e Lirisë” të klasit II.

Por, karriera e tij 30 vjeçare politike pat edhe goditje. Sulmet e
para kundër tij patën qenë nga Koçi Xoxe, më 1947; ndërsa më pas edhe
më 1953, atëherë kur u godit ministri i finanacave Tuk Jakova dhe
Abdyli kishte qenë zevendësi i tij. Mund të përmendet po ashtu viti
1966, kur atë e larguan nga detyra e zevendëskryeministrit për të kalu
ar si kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës. Por, goditjen më të rëndë,
madje edhe të fundit, ai e mori më 1975, kur ishte kryetar i Komisionit
të Planit të Shtetit. Bashkë me mikun e tij, Koço Theodhosin, zevendës
kryeministër, atë e kritikuan për problemet e naftës dhe për mendimin
mbi hapjen e ekonomisë, masë që ai e konsideronte domosdoshmëri
për një rrjedhë tjetër. Më pas, Plenumi i 7 të i KQPPSh, që u mbajt më
26 29 maj 1975, me akuza qesharake, të mbështetura në konkluzionet e
tij dhe në fjalimet e Enver Hoxhës, e shkarkoi Abdyl Këllezin, nga të
gjitha funksionet shtetërore dhe partiake, megjithëse më parë, në mble
dhjen e Byrosë Politike, atij i kishin dalë në mbrojtje.

Gjithsesi, komploti në ekonomi nuk mund të ishte alibia e vet
me. Vitet 70 të, kur ndodhën këto ngjarje, përfaqësojnë me të vërtetë një
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periudhë tejet të përgjakshme në historinë e PPSh, viktimë e së cilës
janë shumë udhëheqës të Partisë dhe të shtetit komunist. Ka pasur edhe
më përpara ngjarje të këtij lloji. Megjithate, nuk ka qenë menduar kurrë
çështja e frikës së humbjes së pushtetit të Enver Hoxhës, te i cili po
shtoheshin fantazmat e rënies së komunizmit. Ashtu siç kishte gjetur
“armiq” në sektorët e ushtrisë e të propagandës e të kulturës, nuk mun
guan as në atë të ekonomisë. E për këtë u sajua komploti i ekonomisë,
ku gjoja ekspertët e kësaj fushe po përgatisnin “puçin” kundër Enver
Hoxhës. Edhe pse mbajti poste mjaft të rëndësishme dhe duke qenë
njëherësh më kryesori për problemet ekonomike, përfshirë edhe me të
huajtë, Abdyl Këllezi asnjëherë nuk u konsiderua nga më të afërtit e tij.

Pas këtij vendimi, Abdylin e emëruan drejtor të fermës në Kotë
të Vlorës, ku punoi vetëm tre muaj. Parandjenja negative e familjes, që
kishte shkuar atje bashkë me të, u kthye në një të vërtetë të hidhur. Atë
e përjashtuan nga partia dhe e arrestuan më 4 shtator 1975 me akuzën
për “sabotime në ekonomi”, çka, natyrisht, ishte veçse një farsë e shëm
tuar. Vetë autorët politikë të kësaj akuze ishin përgjegjësit e katastrofës
ekonomike që ndodhte në atë kohë në Shqipëri. Ndërkohë, familja që u
mbajt në internim për plot 16 vjet (1975 1991) e pa atë për herë të fundit
vetëm ditën e arrestimit, kur nuk mundi t’i jepte qoftë edhe një për
shëndetje. Madje, edhe në gjyq nuk u thirr asnjë prej pjestarëve të saj,
përfshirë edhe bahkëshorten, fakt që përbën ndër shkeljet më flagrante
të të drejtave të njeriut. Edhe kërkesat e mëparshme për të mundësuar
një takim të këtij lloji, kishin rezultuar të pasuksesshme.

Pas gati dy vjet hetimesh, atë e dënuan me vdekje më 17 maj
1977 dhe e pushkatuan po atë ditë bashkë me Koço Theodhosin. Të dy
këta viktima të radhës, dy figura nga më të aftit në ekonomi, furia e
goditjes politike nuk i kurseu. Në vazhdim, u morën masa edhe ndaj
shumë inxhinierëve dhe ekonomistëve, që njiheshin si persona të për
gatitur në fushat përkatëse. Të gjithë ata u akuzuan se gjoja punën e
tyre e kishin bërë vetëm me synimin e sabotimit të ekonomisë.

Por, për familjen Këllezi do të lindte edhe një shqetësim tjetër;
ishte ai i gjetjes së eshtrave të Abdylit. Gjithmonë me shpresë, por ajo u
bë shumë e vogël, kur edhe pas 1985, vitit të vdekjes së Enver Hoxhës,
asaj iu mbyllën dyert. Edhe me rënien e sistemit të komunizmit (1991),
kërkimet në arkivat e Ministrisë së Brendshme rreth zhvillimit të gjyqit,
dënimit dhe pushkatimit të tij, përsëri nuk dhanë asnjë përgjigje, nuk u
gjet qoftë edhe një dokument i vetëm. Kështu, me gjithë përpjekjet e
bëra deri në vitet 2000 2003, vendvarrimi i tij nuk dihet ende as sot.
Mendohet se Abdyli, madje bashkë me të tjerë, është ekzekutuar pa
asnjë dokument shkresor dhe kundër të ligjeve; por ndoshta materialet
e shkruara përfundimisht janë eliminuar.

Gjithkush që mbyll apo i mbyllet një jetë, e ka privilegjin të ketë
një varr .......



 
 
 

POLITIKË 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

- 88 -

PROKOP JORGJI MURRA 
- Ministër - 

- Deputet 1962, 1978, 1982 dhe 1987  - 

Renditja në këtë libër e Prokop Murrës menjëherë pas Abdyl
Këllezit ka një koincidencë të bukur; edhe shtëpiat e tyre në rininë e vet
ishin ngjitur apo ndryshe vinin njëra pas tjetrës. Prokopi lindi në Tiranë
më 24 11 1921 nga një familje e hershme, e nderuar dhe autoktone e
komunitetit ortodoks. Ajo banonte në qendër të qytetit dhe tamam në
rrugën e Veriut, fare pranë ish Kinema “Reks” e më pas “Nacional” që, si
në mjaft raste, edhe ky objekt do të merrte po ashtu një emër politik, atë
“17 Nëntori”. Shtëpija e tij, e rrethuar nga të tjera vendase, të mirë
njohura e të nderuara tiranase si ata Kazazi, Këllezi e Niça, do të bëhej
bazë e luftës dhe njëherësh qendër e vemendjes dhe e kontrolleve të
herëpasherëshme. E ëma e Prokopit, Dhimitria, po ashtu protagoniste
në këto situata, objektivitetin e saj do t’a shprehte gjithnjë, madje edhe
në mjedise të hapura. Familja Murra dhe të tjera si ajo u vunë në listën e
internimit, por rol të rëndësishëm kishin përpjekjet e avokat Stringës,
falë të cilave u arrit shmangja e kësaj mase.

I ati, Jorgji, ishte tregtar i vogël, aktivitet të cilin e nisi edhe
Nasi, vëllai më i madh i Prokopit. Pas luftës, ai u punësua në ekono
mitë shtetërore të tregtisë, ku arriti deri drejtor i Ndërmarjes tregëtare
të ushqimit social dhe më vonë punonjës në vetë dikasterin përkatës.

Pasi kishte mbaruar po në Tiranë arsimin fillor dhe atë të
mesëm në Gjimnazin e qytetit, i mbështetur edhe nga familja, Prokopi u
aktivizua që aty në veprimtaritë antifashiste, si pjesëtar i grupit të të
rinjve. Shumë shpejt, e megjithëse në moshë të re, në shtator të vitit
1942, ai u bë anëtar i Partisë Komuniste. Në vitet 1942 1943, ishte anëtar
i grupit ilegal të drejtuar nga Nako Spiru, periudhë gjatë së cilës edhe u
plagos. Pas dekonspirimit si pjesëtar i këtij njësiti; por, gjithnjë i ven
dosur në bindjet e tij, Prokopi kaloi drejtpërdrejt në Luftën Nacional
çlirimtare, ku mbajti detyrën e zevendëskomisarit të batalionit e më pas
edhe të vetë brigadës XVIII të, që ishte krijuar në Sllatinë të Peshkopisë
më 22 gusht të vitit 1944.

Pas mbarimit të luftës, ai u ngarkua me detyra të rëndësishme
në udhëheqje të Partisë, veçanërisht në rrethet e Shkodrës e të Tiranës.
Arriti deri në anëtar të Komitetit qendror të Partisë, e më tutje kandi
dat i Byrosë Politike dhe sekretar për ekonominë. Ndërkohë, kreu edhe
studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës.

 



 
 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
____________________________________________________________________________________ 
 

- 89 - 

Por, angazhim dhe kontribut të veçantë, ai pat në detyrat shte
tërore. Për një kohë të gjatë, Prokopi ka qenë në drejtim të industrisë së
naftës. Duke punuar po në sektorët ekonomikë, ai drejtoi edhe Minis
trinë e Industrisë dhe të Minierave (1980) e në vazhdim atë të Ener
gjetikës (1981). Megjithate, Prokopi do të lëvizte edhe prej këtij sektori,
ku u angazhua gjithë jetën. Duke e emëruar ministër të mbrojtjes atë e
zhvendosën në një detyrë krejt të veçantë e të panjohur për të, por që
po ashtu e përballoi. Atje qëndroi nga viti 1982 e deri në fund të karri
erës së tij, më 1990, kur doli në pension.

Tre postet e ministrit, ashtu si edhe katër herë deputet i Kuve
ndit Popullor si përfaqësues i Frontit Demokratik të Shqipërisë, në
legjislaturën V të (1962), për zonën e Shëngjergjit të rrethit të Tiranës,
ku kishte punuar gjatë Luftës nacionalçlirimtare, si edhe në ato të IX të
(1978), X të (1982) dhe XI të (1987), për rrethin e Tiranës, tejkalojnë
kushtet për të qenë pjesë e këtij vëllimi që i kushtohet personaliteteve
politike tiranase.

Prokopi, ky qytetar mjaft i mirë, që fliste pak dhe kurrë nuk
premtonte para kohe, po aq korrekt ishte edhe në familje. Atje nuk
merresh me politikën, aq më tepër për problemet madhore të saj, dhe
njëherësh as nuk propagandonte për të. Si i thonë ndryshe, ai ishte një
njeri që njihte punën dhe shtëpinë. Andrea, vëllai më i vogël i tij, tregon
disa episode. Ndër to, ai kujton një ditë, kur ishte i pranishëm në
shtëpinë e Prokopit, atëherë kandidat i Byrosë Politike. I biri i tij, Beni,
që shpejt do të diplomohej në fakultetin e drejtësisë, i lutej atij të ndër
hynte vetëm për vendin e praktikës mësimore. Por, kjo nuk ndodhi.
Unë e njihja tipin e tij, prandaj asnjëherë nuk i kemi kërkuar diçka,
thotë Andrea. Kështu pra, ky ishte karakteri i tij, ai i njeriut të nder
shëm dhe të drejtë.

Ky njeri i mirë nuk e harroi kurrë prejardhjen e vet, madje deri
në hapësira si ato të sportit, ku mbeti gjithnjë edhe tifoz i Tiranës,
pavarësisht nga detyra që mbante. Por, edhe tiranasit e vlerësuan gjith
një atë. Adem Rreli, profesionisti i mirënjohur fotograf, por mbi të gji
tha njeri i virtytshëm e që ka bërë për tiranasit, nuk mund të pranonte
shpërblim për përgatitjen e një portreti të Prokopit, të nevojshëm për
homazhet që do t’i bëheshin atij kur vdiq më 9 shtator të vitit 2005, në
moshën 84 vjeçare. Atë angazhim, Ademi e konsideroi veçse detyrë.

Nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, Prokop Murra është de
koruar me mjaft medalje dhe urdhëra të ndryshëm.
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ISMAIL ÇAUSHI 
- Deputet - 

- 1950, 1958, 1962 dhe 1966  - 

Ismail Çaushi ishte deputet i Kuvendit Popullor të Shqipërisë
në katër legjislatura të tij: II të (1950), për Krujën dhe IV të (1958), V të
(1962) e VI të (1966), për Tiranën. Siç ishte atëherë, në zgjedhjet parla
mentare, por edhe ato vendore, kandidati përfaqësonte Frontin Demo
kratik, organizatën më të gjërë të masave. Si pjesë e diktaturës së prole
tariatit, ajo ishte mbështetja më e fuqishme politike e Partisë së Punës
dhe përbëhej nga anëtarë ose jo të kësaj partie.

Ai lindi në vitin 1922 në një familje të njohur tiranase. I edu
kuar krahas qytetarisë dhe mirësisë edhe me dashurinë për Atdheun,
lirinë e kishte më të shtrenjtën. Ashtu si vetë populli dhe të rinjtë si
pjesë e tij, edhe Ismaili, megjithëse në moshë 17 vjeçare, e priti me
zemërim pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Por, edhe në prag të
këtij akti, ai kishte marrë pjesë në të gjitha demonstratat e organizuara
në Tiranë. Më tej, Ismaili gjendet në ballë të LANÇ it dhe për çka u
burgos për një vit. Megjithatë, pas lirimit, ai është përsëri pjesë e de
monstratave, madje edhe në udhëheqje të tyre. Me formimin e Partisë
Komuniste, e cila pas çlirimit të vendit, më 1948, do të merrte emrin
Parti e Punës, ai shumë shpejt dhe që më 1942 u bë anëtar i saj.

Duke pasë detyrën e zevendëskomisarit, Ismail Çaushi është në
udhëheqje të çetës partizane e më pas të batalionit partizan të Krujë
Ishmit që me krijimin e tyre. Në të gjitha ngjarjet dhe detyrat, ai tregoi
guxim e trimëri dhe njëherësh aftësi drejtuese, organizative dhe koma
nduese. Për të gjitha këto, ai pat fituar edhe respektin e merituar.

Pas çlirimit të vendit, duke u zgjedhur deri në në udhëheqjen
qendrore të Partisë, ai kreu detyra të rëndësishme jo vetëm të saj, por
edhe shtetërore e sidomos të nivelit lokal apo vendor.

Për të duhet përmendur edhe angazhimi në Organizatën e
veteranëve të luftës e sidomos pas daljes në pension, kur për shumë
vjet kreu edhe detyrën e kryetarit të saj për rrethin e Tiranës. Por, ai
ishte mjaft aktiv edhe si anëtar i kryesisë së Komitetit Kombëtar të
Veteranëve të LANÇ it. Ai vdiq më 18 korrik të vitit 2004.

Si njeri me karakter të qendrueshëm, besnik i idealeve të tij, por
njëherësh edhe tolerant, me ide dhe me shpirt demokratik, i thjeshtë e
zemërgjërë, për kontributin e dhënë, ai është dekoruar me shumë ur
dhëra dhe medalje, nga Presidiumi i atëhershëm i Kuvendit Popullor.
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REXHEP XHEMAL KOLLI 
- Deputet -  

- 1962, 1970, 1974 dhe 1978 - 

Gjyshi i Rexhepit, Himë Kolli, emrin e të cilit e ka mbajtur me
kohë dhe e mban një rrugë e Tiranës, ishte ai patriot simbol, i cili, që në
kohë të Turqisë, kur punonte tokën, ngrinte flamurin shqiptar në
pendën e qeve. Duke nisë prej tij, kjo familje e vogël, por e hershme dhe
mjaft e njohur tiranase, ka arritë deri tani në gjeneratën e saj të gjashtë.
Ndjenjat atdhetare dhe të lirisë të atij patrioti spikatën dukshëm deri te
nipat e vet, rinia e të cilëve përkoi me periudhën e luftës së dytë
botërore. Shima (që mbart po emrin e Himës) dhe Rexhepi, dy vëllezër
e njëherësh dy shokë me njëri tjetrin u rreshtuan në krahun e Partisë
Komuniste, anëtarë të së cilës u bënë që në vitin 1943.

Rexhepi lindi në Tiranë më 15 shtator 1926, dhe tamam në këtë
familje të thjeshtë e të respektuar vendase. I ati i tij merresh me bujqësi;
ndërsa vetë ai, krahas shkollimit punoi që në moshë fare të re. E nisi me
zanatin e marangozit (1938 1939), për të kaluar në atë të këpuctarit
(1939 1943). Formimi, idealet dhe cilësitë e larta morale, të cilat spika
tën që në rininë e tij, ishin treguesit që e karakterizuan atë edhe si një
luftëtar të vendosur për çlirimin e vendit.

Pas veprimtarisë në njësitet ilegale të qytetit të Tiranës, ai u rre
shtua në çetën partizane të Ishmit (prill korrik 1943) dhe prej andej
komisar në batalionin Krujë Ishëm, me komandant Beqir Ballukun.
Këtë detyrë e mbajti deri më 9 tetor 1943, kur sipas urdhërit të Shtabit
të Përgjithshëm, në Arbanë të Tiranës, u formua Brigada III s me
efektiv fillestar prej 367 partizanësh, kryesisht nga rrethet e Shqipërisë
së mesme: të Tiranës, Durrësit, Krujës, Elbasanit. Në të u përfshinë
batalioni “Dajti”, forca të Grupit të Pezës dhe forca të batalionit Krujë
Ishëm, që u organizuan në tri batalione dhe një bateri artilerie. Rexhepi
u emërua nënkomandant dhe më pas komandant i batalionit të parë të
saj, në kuadër të të cilit luftoi edhe jashtë kufinjve të Shqipërisë (shtator
1943 gusht 1945). Pas mbarimit të luftës, ai ishte komisar i regjimentit
të artilerisë në divizionin IV të (gusht 1945 shkurt 1946).

Më tutje, kur filloi karrierën e tij profesionale si ushtarak dhe
deri në mbarim të saj, Rexhepi punoi vetëm në organet e Ministrisë së
punëve të Brendshme (1946 1984), duke drejtuar degët nëpër rrethe,
drejtoritë e atij dikasteri e duke mbajtur deri postin e zevendësministrit.
Për një vit (shkurt 1951 deri në mars 1952), pat kryer edhe një kualifi
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kim të posaçëm në BS, në atë vend komunist me të cilën Shqipëria
socialiste kishte në atë kohë marrëdhënie të ngushta. Me këto detyra
shtetërore, ai ka dhënë kontribute të rëndësishme sidomos në organizi
min e forcave të armatosura të dikasterit. Falë aftësive të tij, megjithëse
në moshë të re, dhe vetëm 32 vjeç, ai arriti deri në gradën madhore të
gjeneralmajorit (1958). Megjithatë, veçse në plan shtetëror, Rexhepi u bë
i njohur edhe për angazhimet e tij politike në linjën partiake, e sidomos
kur do të zgjidhej në udhëheqje të saj.

Ndër angazhimet e tij politike, Rexhepi pat edhe katër mandate
të deputetit të Kuvendit Popullor: për rrethin e Krujës, në legjislaturën
V të (1962) dhe për rrethin e Tiranës, në legjislaturat VII të, VIII të dhe
IX të (1970, 1974 e 1978). Falë natyrës së tij për të ndërtuar qoftë edhe
me njerëzit më të thjeshtë marrëdhënie të drejta dhe të respektit reci
prok, këtë detyrë Rexhepi e kreu me sukses. Ai i desh tiranasit dhe po
ashtu tiranasit e respektuan atë.

Edhe pse për këto kontribute, nga partia shtet ai kishte marrë
mbi dhjetë medalje e dekorata të luftës e të punës si: “Ylli Partizan”
(1945), “Urdhëri i Trimërisë” (1945), Medalja e kujtimit” (1946), “Medalja e
Çlirimit” (1946), “Ylli Partizan (1951), “Urdhëri i Skënderbeut” III (1953) e
II (1963), “Urdhëri i Flamurit” (1955), Urdhëri i Lirisë (1966) e të tjera, ku
mbi të gjitha veçohet sidomos “Ylli i Artë Hero i Popullit” (1969),
Rexhepi nuk i shpëtoi dallgëve të politikës së diktaturës, qoftë edhe të
përmasave më të vogla. Për “mungesë vigjilence” ndaj “grupeve
puçiste”, në tetorin e vitit 1982, kohë kur për të mbaroi edhe mandati i
fundit i deputetit, atë e përjashtuan nga Komiteti Qendror i Partisë së
Punës (që më vonë, më 1991, do të kthehej në socialiste) dhe e nxorrën
në pension megjithëse në moshën vetëm 56 vjeçare.

Ai vdiq në Tiranë në vitin 1998, për çka u bë vetëm një cere
moni më se e zakonëshme.

Ky njeri që pinte shumë cigare, por asnjëherë alkool, kishte një
hobi; ishte i dhënë pas luleve, veçori për mjaft tiranas. I gjithë oborri i
shtëpisë së vjetër ku kishte banuar para çlirimit dhe shumë vite më pas,
megjithëse i vogël, ishte mbjellë me lule. Këtë angazhim, me të cilin
ndjente kënaqësi, ai e vazhdoi edhe kur në vitet 60 të, kaloi në Tiranën
e re. Pjesën e parë të oborrit e mbushi me lule nga më të ndryshmet;
ndërsa në të mbrapmen, nuk mungonte ndonjë “prodhim” simbolik
bujqësor. Në ditë të veçanta, por sidomos në fundjave, me një veshje të
vjetër ushtarake, ai i përkushtoheej totalisht këtij aktiviteti. Ndryshe
ndodhte në banesa apo në shtëpia të tjera homologe, për lulet e të cilave
kishte punëtorë të paguar nga shteti. “Shtëpia me lule” filloi të njihej
ajo banesë, pamja e së cilës ishte rrjedhojë e punës pasionante të tij.

Duke qenë njëherësh familjar i shkëlqyer, gjatë gjithë jetës së tij,
ai njeri i virtytshëm u karakterizua nga ideali, bindja, vendosmëria,
përkushtimi e disiplina, si dhe nga besnikëria, serioziteti e trimëria.
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GANI MEHMET LUZI 
- Deputet -  

- 1970 - 

Gani Luzi, u lidh me punën që në vitin 1943, kur i ati i tij ndë
rroi jetë, duke lënë katër fëmijë, ndër të cilët Ganiu ishte më i madhi.
Falë dashurisë për njerëzit, ai do të bëhej një nga emrat më të njohur e
më të respektuar tiranas. Dhe kjo, për dy arsye. Së pari, i takon kohës
kur ishte në drejtim të ndërmarjeve të ndryshme të industrisë, gjatë së
cilës te Ganiu u vu re ndershmëria, aftësia drejtuese e organizative,
largpamësia dhe sidomos shpirti novator. Me mbështetje të fuqishme të
tij, do të merrnin jetë disa njësi të tilla ekonomike e me gamë të gjerë
prodhimesh, për nevoja të ekonomisë apo të përdorimit të përditshëm
të popullsisë si: ajo e Prodhimeve artistike, e Konsumit të gjerë, Uzina
“Tirana”, Fabrika e masurave e të tjera. Së dyti, te Ganiu u pa njëherësh
kujdesi dhe dashuria për bashkëqytetarët e tij tiranas. Për këtë ndjenjë
të lartë të përkatësisë qytetare në mbështetjen e dhënë këtij komuniteti
gjatë ushtrimit prej tij të këtyre funksioneve drejtuese, edhe sot, ai mbe
tet mjaft i nderuar dhe i respektuar. Emri Gani Luzi do të kthehej në
simbol të ndërmarrjes ku ai punonte dhe këtë tiranasit e shprehnin me
kënaqësi, megjithëse ai i përkiste një force politike, me të cilën ata, për
gjithësisht, nuk ishin fort të lidhur.

Ganiu lindi në Tiranë më 1926 në një familje vendase, e cila me
forma të ndryshme ka ndihmuar luftën antifashiste, e sidomos çetën e
Pezës. Vetë ai, i bindur për idealet dhe ndjenjat antifashiste e komunis
te, ka marrë pjesë që i vogël në organizatën “Debatik”; për t’u inkua
druar më vonë në çetën e Pezës dhe më pas në radhët e brigadës XXII s,
ku edhe është plagosur. Deri në dhjetor të vitit 1945, ai ka marrë pjesë
gjithashtu në luftimet për çlirimin e tokave shqiptare në ish Jugosllavi.
Aktualisht gëzon statusin e veteranit dhe atë të invalidit të LANÇ.

Pas përfundimit të luftës dhe kthimit në Atdhe, ai refuzoi vazh
dimin e studimeve të larta ushtarake jashtë vendit dhe për këtë dety
rohet të largohet nga ushtria. Menjëherë, nisi profesionin e marangozit
në kooperativën e përpunim drurit, për të mbajtur më vonë edhe
detyrën e përgjegjësit të sektorit. Në vitin 1947, si komandant i brigadës
“Qemal Stafa”, ai mori pjesë edhe në aksionin e rinisë për ndërtimin e
hekurudhës Durrës Peqin, pas të cilit, atë e zgjedhin kryetar të koope
rativave të artizanatit. Ky akt, mund të konsiderohet për Ganiun si filli
mi i karrierës së tij profesionale.
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Nga viti 1955, Ganiu ka qenë drejtor i Ndërmarrjes Artistike
“Migjeni” e më pas i asaj të Prodhimeve të Ndryshme; pas riorganizimit
të së cilës, shkoi në drejtim të NPA 1, që, nga 150 punëtorë në fillimet e
saj, arriti në mbi 1000. Kontributi 40 vjeçar i Ganiut në udhëheqje të
ndërmarrjeve të prodhimeve artistike e të konsumit të gjerë dhe bashkë
me të edhe i stafit të tij inxhiniero teknik, ka konsistuar në:

hapjen e fronteve të reja të punës në sektorë të ndryshëm, e
sidomos në sistemimin e qindra punonjësve, veçanërisht të trevës së
Tiranës, madje deri të atyre me aftësi të kufizuara;

shfrytëzimin e mbetjeve teknologjike për prodhimin e një
game të gjerë artikujsh të imët të nevojave të përditshme të popullsisë,
artistikë apo të traditës, si dhe për sektorë të tjerë të ekonomisë;

në vlerësimin, inkurajimin, ruajtjen dhe vijimësinë e vlerave
artistike e kulturore të Tiranës e më gjërë dhe në mbështetjen fort të
veprimtarive kulturore, artistike dhe sportive, ku përgjithësisht pjesë
marrësit ishin përsëri nga familje të ndryshme vendase;

në plotësimin e nevojave për strehim. Me kontribut vullnetar,
brenda ligjeve dhe rregullave të shtetit, u ndërtua një numër i konside
rueshëm pallatesh (gjithsej 12), me të cilat u bë i mundur strehimi i
dhjetra familjeve në nevojë, brenda kolektivit të ndërmarrjes.

Me këtë karrierë profesionale, nëse mund të quhet kështu, kanë
qenë të lidhura edhe angazhimet politike të Ganiut. Për këto vlera dhe
arritje të tij, atë e kishin zgjedhur në organet e rrethit të Tiranës. Në ato
të Partisë, ai ishte anëtar i Plenumit dhe kryetar i Komisionit të revi
zionimit të partisë; ndërsa në ato shtetërore, anëtar i Këshillit Popullor
të rrethit. Nivelin më të lartë në këtë sferë, ai e arriti në vitin 1970, kur,
për rrethin e Tiranës, e zgjedhin deputet të Kuvendit Popullor për
legjislaturën VII të (1970 1974), dhe sigurisht të propozuar nga Fronti
Demokratik. Ai nuk vazhdoi më tej në të tjera mandate të këtij lloji,
megjithëse i meritonte ato. Tiranasit duhet të ishin të pakët dhe jo të
shumtë në emra; vetë ata duhet të drejtoheshin nga të tjerët.

Gjithësesi, për ato kontribute në luftë dhe në punë, ai nuk
mund të mos vlerësohesh me mjaft urdhëra, medalje e stimuj: “Medalja
e Trimërisë”, “Medalja Çlirimit”, “Nderi i Organizatës Kombëtare të Vete
ranëve të LANÇ”, “Nderi i Organizatës Kombëtare të Invalidëve të LANÇ”,
“Urdhrat e Punës” të klasit I rë e III të, dy medalje pune, distinktivi, e
deri titulli më i lartë “Hero i Punës Socialiste”. Shoqata “Tirana” e ka
nderuar atë me titullin e saj më të lartë “Fisnikëria tiranase” (2010).

Nga koha e daljes në pension në korrik të vitit 1989, ai
vazhdon jetën e një kryefamiljari të ndershëm, aktiv e kritik, duke
jetuar me kohën dhe me dëshirën për të parë një vend ku të sundojë
ligji; ndërsa veçanërisht Tiranën, sa më të bukur dhe bashkëqytetarët e
tij, në mirëqenie e të lumtur.
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VITA NAS HANXHARI (ADAMI) 
- Deputete -  

- 1958 dhe 1962 - 

Shkollimin fillor dhe të mesëm, Vita e kreu në Tiranë. Më pas,
ajo mori pjesë aktive edhe në bërthamën e Rinisë Komuniste, duke
mbajtur detyra të ndryshme kryesisht të karakterit propagandistik. Në
këtë fushë, ajo u angazhua për mobilizimin e rinisë në luftën kundër
okupatorit fashist dhe në shpërndarjen e materialeve. Diktuar nga rre
thanat e kohës, në fillim të vitit 1944, ajo kaloi në ilegalitet; por shumë
shpejt, si anëtare e BRASh it, zbriti në terren, në fshatrat Priskë,
Shëngjergj, Zall herr etj., duke u marrë gjithnjë me problemet e rinisë.
Po në vitin 1944, ajo u pranua në PKSh. Angazhimin e saj si aktiviste e
Rinisë, natyrshëm, ajo e vazhdoi edhe pas mbarimit të luftës.

Fillimi i studimeve të larta në Moskë të BS (1947) dhe mbarimi i
tyre (1952), me diplomën “Inxhiniere e tekstilit”, shënoi njëherësh edhe
fillimin e karrierës së saj profesionale, që për Vitën, si gruaja e parë in
xhiniere pas çlirimit të vendit, rezultoi mjaft e suksesshme. Menjëherë
pas studimeve, atë e emëruan drejtoreshë të Fabrikës nr. 1 të filaturës
në kombinatin e tekstileve në Tiranë, që sapo kishte nisur aktivitetin.
Tetë vjet më vonë (1960), ajo ishte kryeinxhiniere e po asaj ndërmarrje;
ndërsa më 1965, drejtoreshë të tij.

Pas gjashtë vjetësh (1971), është sekretare e Komitetit të Partisë
së Tiranës për ekonominë, ku qëndroi deri më 1975. Ndërkohë, ishte
zgjedhur edhe anëtare e Këshillit popullor dhe e Plenumit të Partisë së
qytetit të Tiranës dhe e Këshillit Qendror të Gruas Shqiptare. Ndër
angazhimet më të larta politike për të ishin dy mandatet e deputetes së
Tiranës në Kuvendin Popullor, 1958 dhe 1962, dhe kandidate e Komi
tetit Qendror të PPSh, prej vitit 1970 deri në atë 1975. Në vitin 1969, asaj
iu dha titulli “Hero i punës socialiste”, më i larti për ato kohë.

Megjithate, edhe këto kontribute dhe vlera të saj patën mbyllje
po të tipit komunistolindor. Më 1975, kur lufta e klasave ishte ash
përsuar së tepërmi, Mihal Hanxhari, vëllai i saj, ishte përjashtuar nga
Partia, si “përhapës i ideologjisë borgjeze e revizioniste”. Vitën e lar
guan nga ajo detyrë dhe e emëruan në Drejtorinë e paganormave të
Komisionit të planit të shtetit, ku qëndroi deri në pension, më 1982.

Tani, bashkë me familjen e saj, ajo jeton në ShBA, atje ku kishte
lindur më 1927 dhe ishte kthyer prej andej në moshën katërvjeçare. Nga
viti 1907, i ati kishte qenë emigrant; rast, ndoshta i vetëm për tiranasit.
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NIKOLLA GRIGOR ZORAQI 
- Deputet -  

- 1970 dhe 1974 - 

Në këtë vëllim të serialit “Tirana Personalite”, Artisti i popullit
Nikolla Zoraqi përfshihet me “statusin e politikanit”. Ai ishte dy herë
deputet i Tiranës, në legjislaturën e shtatë (1970) dhe të tetë (1974) të
Kuvendit Popullor. Para tij, dhe po në këtë serial, kishte edhe dy të tjerë
Zoraqë: Maria, pjesë e vëllimit “Intelektualë të hershëm” dhe më përpara,
Melpomeni, e atij “Sport”. Është e vështirë të shkruhet për Nikollën
politikan, se ai nuk ishte i tillë. Në atë kohë, përveç funksionarëve të
lartë të shtetit, deputetët e tjerë nuk vinin nga politika. Ata caktoheshin
nga njerëz shumë të njohur në angazhimet e tyre ekonomike e shoqë
rore, por sigurisht të afërt edhe me sistemin në fuqi.

Në këtë grup ishte edhe Nikolla, që lindi në Tiranë më 24 janar
të vitit 1929. Për të, tregojnë se, në shtëpinë e tij, fizarmonika kishte
hyrë, para se ai të vinte në jetë. Këtë vegël muzikore, Grigori, babai i
Nikollës, e kishte blerë në Kretë të Greqisë. Tingujt e saj të ëmbël
vazhduan gjatë, e sidomos kur familjes Zoraqi iu shtua edhe djali i
dytë, Nikolla. Me kohë, e ëma kishte vënë re, se i biri, qumështin e
shijonte më shumë, atëherë kur Grigori i binte harmonikës. Në çastet
që, i ati mbaronte një melodi dhe pushonte pak, fëmija linte gjirin,
lëvizte me trup dhe hidhte vështrimin andej nga vinin tingujt. Edhe se i
ati, kishte lënë porosi që ajo vegël nuk ngitet se prishet , për Nikollën e
vogël, kjo ishte lodra më e dashur. Pas pune, i ati kujdesej për atë
instrument. Priste rripa bezesh e gazetash dhe i ngjiste me qullin që
përgatiste nga mielli me ujë të valuar, deri sa një ditë, ai doli krejt jashtë
përdorimit. Grigori ishte ai që e ndjeu më shumë këtë, pasi i biri tashmë
kishte filluar ta hidhte vëmendjen edhe më tej.

Afër shtëpisë së tyre ishte kinema Nacional , ku shfaqeshin
filma pa zë, por të shoqëruar me piano. Herë pas here, jepeshin edhe
koncerte muzikore, e aty ishte edhe Nikolla. Në vitin 1934, kur familja
Zoraqi ndërroi shtëpi dhe nga Rruga e Veriut u vendos diku në rru
gën Fortuzi , më shumë se kushdo këtë e ndjeu përsëri Nikolla pesë
vjeçar. Në mungesë të mjedisit që i krijonte kinemaja, ai lëvizte i për
humbur, në atë lagje me shtëpi qerpiçi.

Një ditë dhe në afërsi të shtëpisë së tij, Nikolla dalloi një fëmijë
dhjetëvjeçar, që po i binte një violine të vjetër. I shkoi pranë e dëgjonte,
por vetëm errësira e mbrëmjes e kujtoi se ishte bërë vonë dhe se duhej
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të kthehej në shtëpi. Ditët në vazhdim shtuan miqësinë dhe muhabetin
ndërmjet tyre Ajo vegël i kishte pëlqyer më shumë se fisarmonika e të
atit. Nuk i kishte ndjerë shpirti kënaqësi më të madhe, se sa kur ata
tinguj më pas filloi t i nxirrte me duart e tij.

Më tutje, Nikolla, jo vetëm se nisi të punojë me të, por filloi të
mësojë edhe pak solfezh, ashtu sikurse edhe disa ushtrime fillestare. E
nëse deri tani, ai marrosej pas atyre që kishin një violinë, prej këtij çasti,
do të ishte ai që do të tërhiqte vëmendjen e të tjerëve. Fillimisht, çuditi
fëmijët e fshatit Bërzhitë të Tiranës, në shtator të vitit 1943. Gjatë luftës,
familja e tij, si edhe mjaft të tjera tiranase, ishte detyruar të largohej nga
qyteti. E ndërsa të tjerët mbanin në shpinë ushqime apo veshmbathje,
Nikolla 14 vjeçar kishte hedhur në krah violinën. Atje, argëtoi edhe të
tjerët me këngë të ndryshme.

Ka edhe një episod të dytë dhe mjaft interesant për të. Vite më
vonë, kur vazhdonte Liceun Artistik, ai i kërkoi të vëllait, Kastriotit,
mësues në Prell të Burrelit, që të kalonte atje pak ditë. Gjithë jetën nuk
do t i shlyhej nga kujtesa veçanërisht një darkë në shtëpinë e kovaçit të
fshatit, usta Rexhepit, ku krahas këngës së Halil Garisë, u kërcyen edhe
vallë dasme. Nxënësi i Liceut Artistik u mahnit, kur për herë të parë
dëgjonte muzikë nga treva e veriut, me një “orkestrinë” të përbërë nga
tre instrumenta: cyrlja, lauria (një lloj tjetër çiftelie) dhe një thupër e
hollë e me një shkop në rolin e një baterie të plotë. Bashkë me violinën e
tij, ata krijuan një “orkestër”, duke shkuar madje deri te interpretimi
me përsosmëri i të famshmes valle matjane Zebekshe . Vazhduan më
tutje me Napolonin , Karagjylin e deri te Faja ra prej fiku . Dhe kur më
pas, orkestrina filloi të luajë vallet hungareze, sllave e rumune, ajo odë
dukej shumë e vogël. Në oborr, duke kërcyer valle, edhe pjestarët e
tjerë u bënë pjesë e muzikës. Mbase aty i lindi, dhe për të mos u shuar
kurrë, dashuria për artin e popullit. Ishte vetëm 19 vjeç dhe një djalosh
ende pa emër.

Nikolla, gjatë karrierës së tij, dha një kontribut të veçantë në
zhvillimin e muzikës së re shqiptare: kompozitor i njohur, autor i mjaft
pjesëve dramatike për solist, kor e orkestër, i shumë baladave, opere
tave për fëmijë, bashkë me gjashtë uvertura, gjashtë koncerte për
violinë dhe orkestër, katër balete, opera e të tjera. Provoi thuajse në të
gjitha gjinitë muzikore, që nga kënga e deri te opera, nga miniatura
instrumentale te koncerti, baleti e simfonia. Në të gjitha gjinitë pati
arritje të rëndësishme.

Ashtu siç ndodh rëndom, një vëmendje të veçantë, ai i kushtoi
krijimit të një muzike me karakter të theksuar kombëtar dhe po kështu
edhe karaktereve shqiptare e figurave të rëndësishme kombëtare. Ndër
to mund të përmendim vepra të tilla si “Komisari”, “Shota e Azem
Galica”, “Cuca e maleve”, “Gjorg Golemi”, etj.

E, kështu vazhdoi ai edhe më tej deri sa u nda nga jeta më1991.
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LUTFIJE RAMAZAN KUBATI (OHRI) 
- Deputete -  

- 1962 - 

Familja tiranase Kubati, që ka banuar aty ku tani është pallati
prapa Bankës së Shtetit, është sa e hershme, po aq edhe me tradita. Po
këtu ka qenë edhe Teqja e kubatëve, një nga institucionet e mirënjohura
myslimane. Në vitin 1711, pra, një shekull pas themelimit të qytetit, apo
tre shekuj para ditëve të sotme, evidentohet juristi Rexhep Kubati, pje
sëtar i kësaj familje; e cila, gjatë okupimit të vendit, do të ishte mjaft
aktive, si bazë e lëvizjes antifashiste dhe si shpërndarëse e shtypit.

Megjithëse e re në moshë, në këtë lëvizje u përfshi edhe Lutfija,
protagoniste në këtë vëllim, e lindur në Tiranë më 15 gusht të vitit 1929.
Pas fillores, ajo kreu po këtu edhe arsimimin e mesëm.

Karrierën profesionale, Lutfija e nisi në vitin 1953, pasi kishte
mbaruar studimet e larta në Fakultetin e farmakologjisë të Universite
tit “Karlovi Vari” në Pragë të Çekosllovakisë. Filloi së pari në Labora
torin farmaceutik të Spitalit Civil të Tiranës, i cili më vonë u kthye në
Ndërmarje të prodhimit të medikamenteve mjekësore (Profarma).

Më tutje e po në Profarma, Lutfija ishte shefe e repartit galenik
(1954 1955) e më pas nëndrejtore (1955 1960) dhe drejtore (1960 1981).
Gjatë kësaj periudhe gati tridhjetëvjeçare, ajo dha kontribute të rëndësi
shme: i ofroi ndërmarrjes dhe kolektivit të saj kapacitetet mendore dhe
shpirtërore, pjekurinë dhe eksperiencën. Për të, ndërmarrja ishte si
fëmija më i zgjedhur. Ndërkohë, ajo pat qenë gjithnjë e angazhuar edhe
në aktivitetet shoqërore dhe në organizatat e masave, në ato të rinisë e
të gruas. Si anëtare e PPSh, ajo ishte pjesë e Plenumit të Tiranës.

Për të gjitha këto vlera, krahas detyrës së drejtoreshës, Lutfija u
zgjodh edhe deputete e Legjislaturës V të (1962 1966) të Kuvendit Po
pullor për zonën 176 të rrethit të Tiranës, për çka, si gjithnjë, kandidatët
për këtë institucion ligjëvënës shpalleshin vetëm nga Organizata e
Frontit Demokratik. Atje ishte anëtare e Komisionit të Ligjeve.

Lutfija ishte dekoruar me disa Urdhëra dhe Medalje.
Megjithatë, edhe kjo tiranase e mirë e pësoi nga lufta e klasave

e drejtuar nga Partia e Punës, ku edhe vetë ishte anëtare. Bashkëshorti i
saj, Edip Ohri, komandant i Forcave Ajrore të Shqipërisë dhe deputet i
Kuvendit Popullor në Legjislaturën VIII të (1974); si dhe dy vëllezërit e
saj, Ali dhe Ibrahim Kubati, u dënuan për agjitacion e propagandë.

Lutfija ndërroi jetë më 26 tetor 2009.
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SKËNDER ANASTAS KOJA 
- Deputet - 

- 1978 dhe 1982 - 

Për Skënder Kojën, këtë tiranas të hershëm e të lindur më datë
9 10 1929, është shkruar edhe në vëllimin e parë të këtij seriali, por nën
këndvështrimin shkencor. I ati, Anastasi ishte nëpunës poste; njëherësh
edhe sekretar dhe futbollist i SK “Tirana” gjatë vjetëve 1920 1929; ndër
sa gjyshi tij, Pavllo, patriot i njohur, ishte remtar (bakërpunues). Krejt
arsimimin, deri në mbarim të gjimnazit, Skënderi e kreu në Tiranë.

Nuk kishte qenë asnjëherë politikan i mirëfilltë, megjithëse në
atë fushë, siç thotë edhe vetë ai, u gjend shumë shpejt. Në moshë fare të
re dhe pa e kuptuar e pa veten nën ndikimin e ideologjisë komuniste. U
inkuadrua edhe në Organizatën “Debatik”. Duke besuar verbërisht në
idealet e drejtësisë sociale dhe i bindur plotësisht në to, ai do të bëhej
deri anëtar i PPSh dhe pikërisht kur me nota shumë të mira përfundoi
shkollën e mesme. Nuk e mendonte kurrë se, ato bindje aq fisnike do të
shkeleshin me dy këmbë nga partia shtet. Shumë më vonë, dhe për dy
legjislatura rresht, në të nëntën dhe në atë të dhjetë, ai do të zgjidhej
edhe deputet i Frontit Demokratik në Kuvendin Popullor.

Sapo, më 1952, mbaroi studimet për fizikë në Universitetin e
Varshavës dhe u kthye në Atdhe, Skënderin e emëruan pedagog të
kësaj lënde në Institutin e lartë Pedagogjik dhe më pas, prej 1957, në
Universitetin Shtetëror të Tiranës, ku punoi deri sa doli në pension më
1988. Duke kryer disa specializime të fushës së tij shkencore: 1959 1961,
në Universitetin e Moskës; 1968, në Institutin e Fizikës Atomike të
Bukureshtit etj., u bë ndër specialistët më të mirë të fizikës bërthamore.
Ndërkohë, ai ka qenë edhe përgjegjës i katedrës së fizikës dhe drejtor i
Institutit të Fizikës Bërthamore, institucion ku kryhej aktivitet i gjërë
aplikativ për fushat e mjekësisë, bujqësisë, gjeologjisë, hidrologjisë etj..
Ishte ngarkuar edhe me detyrën e përfaqësuesit shqiptar në Agjencinë
Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë (IAEA).

Për të, ngjarjet e lidhura me përmbysjen e diktaturës komu
niste zenë një vend të rëndësishëm. Më 1990, atë e përjashtojnë nga
Partia sepse i biri u përfshi ndër ato që u futën në ambasadat e huaja.
Duke marrë pjesë në këtë lëvizje edhe ai vetë, bëhet anëtar i Partisë
Demokratike që me fillimet e saj.

Ka shkruar disa artikuj në gazetat e kohës “RD” e “Drita . Për
disa vjet (1992 1996) ka qenë edhe anëtar i Këshillit Drejtues të RTSh.
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XHEMAL HAMDI TAFAJ 
- Ministër i Ekonomisë Komunale - 

- 1987 - 1991 - 

Gjatë qeverisjes komuniste, por sigurisht në situata të caktuara,
ndodhte që “ndonjë nga klasa puntore” të ngrihej deri në poste të rën
dësishme e mjaft të larta në Parti dhe në Pushtet. Një ndër ta ka qenë
edhe Xhemal Tafaj. Po kush ishte ai?.

Ky njeri që, më vonë do të njihej si “frezatori që u bë ministër”
ishte lindur në Tiranë më 16 7 1931 në një familje të mirënjohur auto
ktone dhe me origjinë zanatçiu. I përgatitur si mekanik për makinat
metalprerëse, e për të cilat realisht u bë një mjeshtër i vërtetë; më vonë,
ai do të punonte si instruktor i praktikave mësimore për studentët
mekanikë në Institutin Politeknik (1954 1957) dhe në Universitetin e
Tiranës (1957 1964); kryemjeshtër në Kombinatin e Autotraktorave
(1964 1975); drejtor i Drejtorisë së Kimi Metalurgjisë në Ministrinë e
Industrisë dhe të Minierave (1975 1976) dhe Sekretar i parë i Komitetit
të Partisë së Punës për rajonin nr. 1 të Tiranës (1976 1987).

Nivelin më të lartë e arriti në detyrën e ministrit të Ekonomisë
Komunale (1987 1991). Ndërkohë, për një periudhë 15 vjeçare (1976
1991), ai ka qenë anëtar i KQPPSh dhe për gjashtë vjet të tjera edhe
kryetar i Këshillit Popullor të Tiranës (1984 1990).

Me natyrën e tij, Xhemali, që karakterizohej edhe nga një sens i
humori, u bë për qeveritë komuniste ministri më popullor e karizmatik,
njëherësh edhe pa komplekse. Ky njeri që nuk e kishte zorr të thoshte
se vinte nga prodhimi apo nga baza, me tipin e veçantë tij, ishte inte
resant edhe për masën e madhe të publikut. Ai njihej nga opinioni si
ministri që prodhonte humor në çdo vend e në çdo situatë. Kur mora
detyrën e ministrit ka treguar ai për një të përditëshme pashë se
kisha të bëja edhe me njerëz me nivel intelektual të ulët, por gjithsesi të
bardhë nga zemra dhe të pasur me humor, të cilin unë fillova ta doja
shumë. Nga dikasteri që drejtoja vareshin ndërmarrjet komunale të
rretheve, që në mes tyre kishin deri dhe zanatçinjtë më të thjeshtë apo
ata që ne ishim mësuar t i etiketonim me lloj lloj nofkash të rëndomta”.

Pikërisht mes këtyre njerëzve, veç sakrificës apo përkushtimit
për të pranuar çdo punë, ai gjeti edhe humorin dhe mes tij deri bana
litetin. Ai ka treguar gjithashtu se, atij ambienti ishte i detyruar t i për
shtatej jo vetëm shefi apo përgjegjësi, por edhe drejtori, e deri vetë
ministri. “Dhe kështu thotë ai në atë intervistë erdhi një ditë që nuk e
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vija më re sjelljen e pahijshme në mënyrën e komunikimit që bënte
ndonjë element i asaj kategorie. Madje nuk më vinte keq edhe për
fjalorin që ata përdornin ndonjëherë, pavarësisht se kush mund të ishte
prezent. Për t ju përshtatur më mirë ambientit ku punoja dhe që kisha
në vartësi, as unë si ministër, nuk mund të them se isha krejt i distan
cuar nga kjo gjuhë .

Kontaktet e para të Xhemalit me politikën mund të konside
rohen ato të viteve 1975 1976, atëherë kur te ai filluan të dalin në pah
edhe tiparet e një njeriu organizator. Në vazhdim, kur Xhemali nisi të
njihej më mirë me problemet e kohës, u përpoq për zgjidhjen e tyre. Në
këtë mënyrë, ai u bë i dashur dhe i respektuar nga opinioni në të gjitha
detyrat që mbajti ai gjatë periudhës 1976 1987.

Por, pa dyshim, vitet 1987 deri më 1991 janë më aktivet për të,
madje për të gjithë karrierën e tij politike, shoqërore e profesionale. Me
ide novatore, shpirt praktik, shije për të bukurën e punë të palodhur, ai
ndërmori një numër reformash në sektorin e ekonomisë komunale, por,
sigurisht, brenda mundësive që ofronte ai sistem i brishtë ekonomik.
Ndër to mund të përmenden ristrukturimi i artizanatit, shërbimet pub
like, ndriçimi i qyteteve, rritja e sipërfaqeve të gjelbëruara, ndërtimi i
ujësjellësave në fshat e qytet, përmirësimi i jetës urbane në lagje e
blloqe banimi, rikonceptimi i ambientit dhe i mjedisit si elementë të
rëndësishëm për një jetë më të mirë të komunitetit.

Gjatë kësaj periudhe, prezenca dhe ndihmesa e tij u ndje kudo,
në fshatra dhe qytete. Dhe pa dyshim, në këto vite, Xhemali dha kont
ribut të veçantë edhe për Tiranën e vet. Tamam nën inisiativën dhe
drejtimin e tij të drejtëpërdrejtë u bënë punime të rëndësishme komu
nale si: sistemimi me lulishte dhe ndriçim i lumit të Lanës; përmirësimi
rrënjësor i ndriçimit të qytetit e në veçanti para institucioneve qendrore
në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”; ndërtimi i pishinave dhe i kom
pleksit sportiv te Liqeni artificial; sistemimi i prroit të Palpoçes; rruga e
re te Xhamlleku; ndërtimi i shumë lulishteve nëpër blloqet e banimit,
shumica e të cilave fatkeqësisht sot nuk janë më, e shumë të tjera mjaft
të dobishme.

Xhemal Tafaj vdiq më datën 24 mars të vitit 2008.
Për kontributet e shumta të dhëna prej tij, nga institucione të

ndryshme, ai është vlerësuar me medalje dhe urdhëra, ndër të cilat:
“Novator i shquar në Profesion”, më 11 10 1969; “Hero i Punës Socialiste”,
më 27 11 1974; “Urdhëri i Flamurit i klasit të parë”, më 13 11 1989 etj..
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GËZIM SALI SHYRI 
- Deputet - 

- 1974 dhe 1978 - 

Karriera politike e Gëzim Shyrit është e thjeshtë; ajo lidhet kry
esisht me dy mandatet e tij si deputet në Kuvendin Popullor. Në emër
të Frontit Demokratik të Shqipërisë, ai përfaqësoi në këtë institucion
zonën elektorale nr 218 të Tiranës, për legjislaturat VIII të dhe IX të.

Lindi më 1933 në Tiranë në një shtëpi të hershme e diku afër
Pazarit të ri. Familja e tij patriotike u përfaqësua në breza nga Haxhiu,
Ramazani e Saliu, i ati i tij. Vëllai më i madh i Gëzimit, Myslym Shyri,
“Hero i Popullit”, bashkë me Hamit Shijakun, po ashtu “Hero i Popullit”,
pat filluar aktivitetet që në moshë të re. Ata ishin ndër themeluesit e
Shoqatës sportive “Tomson” (më vonë, “Shpresa”) dhe e grupit teatral
“Shkëndija”. Të dy shpërndanin edhe revistën përparimtare “Bota e re”,
ashtu si edhe hapën një librari në rrugën e Postës, që do të bëhej qendër
e lëvizjeve patriotike. Më pas, gjatë Luftës nacionalçlirimtare, si pjesë e
Divizionit I rë s, e deri kur u vra më 8 korrik 1944 gjatë një beteje në Fu
shë Aliaj të Dibrës, Myslymi do të ishte nga kuadrot më kryesorë të tij.

Duke zgjedhur rrugën e ushtarakut, si të rrallë tiranas, Gëzimi
nisi kështu karrierën e tij profesionale. Krahas arsimimit në Shkollën
“Skënderbej”, pat edhe detyra të organizatës së rinisë. Më tej, ai kreu në
Moskë edhe Akademinë Ushtarake. Me këtë përgatitje profesionale, ai
pat këto detyra: zevendëskomandant në repartin e aviacionit të Rinasit
e më vonë në degën politike të mbrojtjes kundërajrore (deri më 1967);
komisar i përgjithshëm i regjimentit të artilerisë tokësore në Bulqizë
(1967 1971); zevendëskomisar i Korpusit në Burrel, duke kryer ndër
kohë edhe kursin e lartë gjithëarmësh (1971 1973); komisar i korpusit të
Fierit (1973 1978); komisar i Akademisë Ushtarake (1978 1983) dhe më
tutje, deri sa doli në pension, kuadër në sektorin e përgjithshëm të Mi
nistrisë së Mbrojtjes.

Falë kulturës dhe formimit të tij, ai dijti të ruajë marrëdhëniet
dhe raportet korrekte të respektit e të mirëkuptimit ndërmjet eprorit
dhe vartësit, duke mbetur kështu përherë i nderuar dhe i respektuar.

Gëzimi është dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor me
“Urdhrin e Skënderbeut” të klasit të tretë; me “Urdhrin Ylli i Kuq”; me
“Urdhrin 40 vjetori i PPSh” dhe me “Medaljen e 10 vjetorit të ushtrisë”.

Sot në demokraci, ai kërkon dhe punon për një shoqëri toleran
te e me vlera të vërteta qytetare.
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REXHEP HAKI SHEHU 
- Deputet - 

- 1978 - 

Edhe Rexhep Shehu, si disa të tjerë, e sidomos intelektualë, nuk
ishte politikan i mirëfilltë. Ai sistem zgjidhte emra të veçantë për insti
tucione të ndryshme, madje deri në Kuvendin Popullor si organi më i
lartë legjislativ. Këtu është edhe Rexhepi, anëtar i PPSh. I ardhur nga
sfera e ekonomisë dhe e shkencës, ai u propozua dhe u zgjodh deputet i
rrethit të Tiranës në emër të Frontit Demokratik, për Legjislaturën e
nëntë (1978 1982).

Gjithnjë i mirësjellshëm me të tjerët dhe po ashtu në humor, ai
pat më parë edhe ofiqe të tjera shtetërore. Veç detyrave si kryegjeolog i
drejtorisë gjeologjike, drejtor i Minierës së Batrës e të tjera si këto, gjatë
viteve 1978 1981, ishte zevendësministër i Minierave dhe i Gjeologjisë
dhe specialist në Aparatin e Këshillit të Ministrave (1981 1986).

Rexhepi, që lindi në Petrelë të Tiranës më 17 qershor 1932 dhe
vdiq në Tiranë në vitin 2005, pas arsimit fillor e të mesëm, u diplomua
“inxhinier gjeolog” më 1957. Karrierën e tij profesionale, të gjatë e të
suksesshme, e nisi në Ndërmarrjen gjeologjike të Bulqizës menjëherë
pas mbarimin e studimeve; prej nga, pas dy vjetësh, si specialist dhe
kryespecialist, kaloi në Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë dhe më pas
në dikasterin përkatës (1960 1967). Për katër vjetët në vazhdim (1967
1971), ai ishte zevendësdrejtor në ISP të Industrisë e të Minierave.

Vlerat shkencore të Rexhepit qëndrojnë në kontributet e tij për
kërkimin dhe zbulimin e vendburimeve të reja të mineralit të kromit.
Ai bëri vlerësimin e shfaqjeve të këtij minerali në një sipërfaqe 510 km2

të masivit të Bulqizës. Me largimin e specialistëve të huaj (1961), rrje
dhojë e politikave të atëhershme të izolimit, detyrat për gjeologjinë u
rritën ndjeshëm. Në këtë sfond, Rexhepi i kushtoi vemendje së pari
problemeve të ngritjes së tij profesionale dhe shkencore. Krahas diser
tacionit “Studim për deshifrimin strukturor dhe interpretimin e strukturës
rrudhosëse të vendburimeve të kromit Bulqizë Batër, si dhe bashkimit të të dy
objekteve në një fushë xeherore”, të mbrojtur në vitin 1972, ai ka kryer disa
studime të rëndësishme e sidomos në drejtim të hartave tektonike dhe
metalogjenike. Është edhe autor dhe bashkëautor i disa botimeve. Ka
patur gradën shkencore “Doktor” dhe titullin shkencor “Profesor”.

Për të gjitha kontributet e dhëna, ishte dekoruar me katër
“Urdhëra të punës” dhe dy “Çmime të Republikës”.
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SALI ABDYL SHIJAKU 
- Deputet - 

- 1987 - 

Si edhe të tjerë paraardhës në këtë vëllim; edhe Sali Shijaku, që
lindi më 12 mars 1933 në Tiranë, në një familje vendase të tregtarit të
vogël, nuk njihet si pjesë e politikës, por më së shumti si personalitet i
fushës së artit. Megjithatë, me zgjedhjen e tij në organin ligjëvënës të
Shqipërisë, në Kuvendin Popullor, ai bëhet edhe deputet i Tiranës në
Legjislaturën XI të, të dalë nga zgjedhjet e 1 shkurtit të vitit 1987.

Pas mbarimit më 1952 të Liceut Artistik Jordan Misja , ai kreu
arsimin e lartë gjatë viteve 1956 1961 në Institutin e Arteve I. E. Rjepin
në Leningrad (sot Sankt Petërburg). Atje studioi në atelienë e profesor
B. V. Joganson, piktor i njohur dhe president të Akademisë së Arteve
Sovjetike. Punimin e diplomës Heronjtë e Vigut (1962) e mbrojti në Ins
titutin e Lartë të Arteve në Tiranë, me çka renditet në grupin e artistëve
shqiptarë që trajtuan tablonë kompozicionale, kryesisht me temë nga
historia, nga lufta, nga legjendat, por edhe nga aktualiteti i kohës.

Në rrugën e këtij arti, ai vazhdoi me pikturat e para të tij si:
Kostum tiranseje (1952), Portret vajze (1953) e të tjera si këto, duke
kaluar gradualisht drejt kërkimit të portreteve të bukurisë, të thellimit
psikologjik etj.. Vepra e Sali Shijakut karakterizohet nga gama e gjerë e
temave, që gjejnë zgjidhje të formave të ndryshme dhe shpesh të papri
tura. Kështu, në tablonë Partizanët e batalionit Hakmarrja (1966) spikat
prirja për thellimin psikologjik të personazheve, që, edhe pse me qën
drim statik, evidentojnë forcën shpirtërore dhe heroizmin e kohës. Nga
kjo mënyrë pikturimi, Saliun e shkëputi përfundimisht tabloja Mic
Sokoli 1969, ku monumentalizmi i personazhit të zgjedhur u bë primar
në një cikël tablosh njëfigurëshe, të cilat edhe pse kanë një fund tragjik,
flijimin dhe vetësakrifikimin, kthehen në simbole të adhurimit për
Atdheun (Vojo Kushi, 1969) dhe për kombin (“Mic Sokoli”, 1976, Nora
e Kelmendit 1981), virtutin njerëzor (Rozafa, 1983) etj..

Personaliteti i artistit Sali Shijaku, Piktor i Popullit (1979), është
nga më madhorët e arteve pamore shqiptare. Për vlerat e tij, ai është
nderuar katër herë me “Çmimim e Republikës”” (1956, 1970, 1984, 1989)
dhe me titullin Nderi i Qarkut të Tiranës (2004).

Veprat e Sali Shijakut janë sot pjesë e koleksioneve të ndrysh
me, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në fondin e Galerisë Kombëtare të
Arteve në Tiranë ruhen 92 punime të tij.
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KURT QAZIM XHEPA 
- Deputet -  

- 1992 - 

Me moralin dhe qytetarinë e tij, Qazim Xhepa formoi edhe
fëmijët e vet. Prej tyre, i biri i tij, Kurti, që nuk jeton më, mbaroi Fakul
tetin e Inxhinierisë të UShT në vitin 1960, përsëri si i ati, me diplomën
“inxhinier elektrik”. Ai kishte lindur më 1 dhjetor të vitit 1938, nga një
grua vjeneze dhe po në Vjenë, por që, pa mbushur vitin, më 1939, erdhi
në Tiranë. Për shkak të faktorit politik, të treguar edhe në jetëshkrimin
e të jatit, protagonist i po këtij vëllimi, ai kaloi këtu një jetë të vështirë
dhe pa i dhënë meritat dhe vlerat që i takonin.

Pas mbarimit të studimeve të larta, Kurti punoi në minierat e
hekurnikelit të Pishkashit e të Prenjasit. Me ndërgjegje e ndershmëri të
lartë si dhe me një profesionalizëm të admirueshëm, ai realizoi shumë
projekte, dhe madje me nivele të larta. Ndër to është edhe skipi i mini
erës, për të cilin, për më se një vit, punoi edhe në Tiranë, në Institutin e
Projektimit. Megjithëse, nuk ju mundësua mbyllja e procedurës së këtij
projekti në Republikën e Kinës, në tetor 1965, atë e dekoruan me
“Urdhërin e Punës” të klasit të dytë. Ai mori pjesë edhe në shtabin e
elektrifikimit të vendit, ku, përsëri u shqua për kontributet e dhëna.

Kurti ishte i ndjeshëm, miqësor e human dhe po aq dinjitoz e
kërkues sidomos në parimet themelore. Kishte njohuri të gjëra e të the
lla edhe në fusha jashtë profesionit të tij: në filozofi, histori, letërsi,
psikoanalizë, pikturë etj.. Nga e ëma trashëgoi pasionin për lulet.

Ky formim njerëzor i tij ishte faktor i rëndësishëm që, si përfa
qësues i Partisë Demokratike, më 22 mars të vitit 1992, të zgjidhesh
deputet i Librazhdit në Parlamentin e dytë pluralist. Edhe se jo me
aktivitet dhe me përvojë në fushën e politikës, në këtë legjislaturë të
XIII të (1992 1996), ai u tregua përherë deputet dinjitoz, i matur dhe i
kulturuar. Ai u dallua po ashtu për mendimet përherë të pjekura.
Diskutimin e tij për projekt ligjin mbi shitblerjen e tokës bujqësore e të
botuar në gazetën “Republika”, ai e pat filluar kështu: “Atë që dikush e
krijon me djersë e gjak, dikush tjetër nuk ka të drejtë as ta marrë e për më tepër
ta shesë”. Ai ishte edhe anëtar i komisionit të miqësisë Shqipëri
Gjermani të Kuvendit.

Në një gjendje të rënduar shëndetësore, Kurti u nda nga jeta në
një ditë pranverore të marsit (16 3 2007), duke i lënë familjes së tij një
dhimbje dhe mungesë mjaft të madhe.

 



 
 
 

POLITIKË 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

- 106 -

MAKSIM SELMAN BEGEJA 
- Deputet - 

- 2001 - 

Rrjedh nga një familje mjaft e hershme, patriotike dhe mjaft e
njohur tiranase, njëherësh e lidhur me politikën. Gjyshi i tij, Ali Begeja,
dhe për të cilin po në këtë libër ka vend të veçantë, kishte qenë deputet
në Kuvendin Kushtetues të vitit 1923, në Parlamentin e 1937 dhe në
Asamblenë Kushtetuese të vitit 1939. Gjatë periudhës 1922 1923, ai ka
qenë edhe kryetar i Bashkisë së Tiranës. Por, veç tij, edhe xhajallarët e
Maksimit ishin angazhuar në politikë, madje me qëndrime dhe pikë
pamje të ndryshme me njëri tjetrin. Ata kishin kryer shkolla të larta
jashtë shtetit apo i kishin ndërprerë për shkaqe madhore. Këtij ndikimi
nuk mund t’i shpëtonte me sa duket as Maksimi, që lindi më 17 9 1939
në Tiranë. Më tutje, këto bindje vazhduan edhe me të birin e tij, Andin,
që në vitin 1991, mori pjesë në grevën e urisë së studentëve.

Vetë Maksimi, aktivitetin politik e nisi që me fillimin e lëvizjes
demokratike dhe tamam atëherë kur ai kishte thuajse 30 vjet karrierë
profesionale si inxhinier mekanik. Në shkurt të vitit 1991, një muaj pasi
ishte krijuar Partia Republikane, ai bëhet anëtar i saj; madje, në vitin
1992, atë e zgjedhin anëtar të Komitetit Drejtues; ndërsa më 1997, edhe
nënkryetar. Më pas, në emër të po kësaj Partie dhe si pjesë e koalicionit
të djathtë “Bashkimi për fitore”, ai është deputet në Kuvendin e Shqipë
risë për legjislaturën XVI të (2001 2005).

I ndërgjegjshëm dhe i bindur për misionin që kishte marrë për
sipër, ai ka qenë gjithnjë aktiv dhe mjaft i angazhuar në debatet dhe në
diskutimet gjatë seancave plenare. Me pjesëmarrjen e tij aktive, dhe
sidomos për probleme të ekonomisë e të bujqësisë, e për çka mbart një
bilanc mjaft të pasur, Maksimi nuk u shqua vetëm brënda parlamentit,
por edhe jashtë tij. Kryesisht për çeshtje kombëtare dhe të pronës,
përmes dhjetra artikujsh dhe intervistash në konferenca të ndryshme,
në median e shkruar dhe në atë radiotelevizive, ai është bërë tashmë një
person i njohur publik në shoqërinë shqiptare, madje edhe më gjërë.

Me detyrën e deputetit dhe si pjesë e grupit parlamentar të
Partisë Republikane, ai ishte njëherësh edhe nënkryetar i këtj të fundit.
Po kështu, ishte nënkryetar edhe në komisionin e posaçëm për hartimin
e Ligjit për kthimin e pronave dhe sekretar në Komisionin parlamentar
për bujqësinë e ushqimin. Maksimi njihet edhe si autor i një projektligji
për pronën dhe për disa amendamente mbi ligje të veçanta e të disku
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tuara në atë organ legjislativ. Gjatë periudhës 2004 2005, ishte zgje
dhur edhe kryetar i grupit parlamentar të Lëvizjes për zhvillim kom
bëtar. Aktualisht, Maksimi është anëtar i kryesisë së Partisë Repub
likane dhe kryetar i degës së kësaj Partie për Tiranën.

Ndërkohë, ai shquhet edhe për një karrierë mjaft të pasur pro
fesionale. Pasi u diplomua “inxhinier mekanik” në fakultetin e inxhinieri
së të Universitetit Shtetëror të Tiranës (1962), e emëruan me detyrën e
nëndrejtorit teknik në stacionin e makinave dhe të traktorëve (SMT) të
Peshkopisë (kështu ishte në atë kohë, edhe emërtimet vinin nga mo
delet ruse). Duke qenë fare i ri dhe pa përvojë në prodhim, atij iu desh
që krahas punës së ditës në ofiçinë, natën të thellonte dijet teorike mbi
konstruksionin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e traktorëve e të maki
nave bujqësore si dhe mbi teknologjinë e riparimit të tyre. Ndërkohë, ai
jepte mësim edhe në Teknikumin e atjeshëm bujqësor, si edhe në
gjimnazin e qytetit. Për të gjitha këto, la përshtypjet më të mira, jo
vetëm profesionale por edhe njerëzore.

Prej vitit 1965, për dhjetë vjet, punoi në Drejtorinë mekanike të
Ministrisë së Bujqësisë, kohë gjatë së cilës, bashkëpunoi edhe në akti
vitetet mësimore. Për shkollat e mesme të mekanikës bujqësore, ai ka
botuar pesë libra; ndërsa për shkollat e larta, ka udhëhequr mjaft tema
diplomash duke qenë edhe anëtar i komisioneve për mbrojtjen e tyre.
Në vitin 1975, atë e kthejnë në të njëjtën ndërmarrje dhe në të njëjtin
qytet, ku kishte qenë edhe më parë (SMT e Peshkopisë). Një vit më
vonë i ngarkojnë edhe detyrën e drejtorit të saj. Gjatë kësaj kohe, Pre
sidiumi i Kuvendit Popullor e dekoroi atë me “Medaljen e Punës” (1979).

Në vitin 1982, ai rikthehet përfundimisht në Tiranë, duke
punuar si bashkëpuntor shkencor në Stacionin e Mekanizimit të Bujqë
sisë, i vetmi i këtij lloji në Shqipëri. Falë përgatitjes teorike e praktike të
tij dhe njohjes së gjuhëve ruse, frenge e italiane, Maksimi mbylli me
sukses mjaft studime shkencore, eksperimente dhe botime të ndrysh
me. Ndërkohë, u aktivizua edhe si pedagog i jashtëm në Institutin e
atëhershëm Bujqësor (sot Universiteti Bujqësor i Tiranës).

Më vonë, ai lëvizi përsëri: specialist në drejtorinë e bilancit të
Ministrisë së Bujqësisë (1989 1991) dhe drejtor i drejtorisë mekanike të
po këtij dikasteri (1991 1993), që për të ishte periudha më intensive. Me
përmbysjen e sistemit të ekonomisë socialiste dhe me kalimin në ekono
minë e tregut, u krye privatizimi i plotë i të gjithë mekanikës bujqësore.
Në fund të kësaj karriere profesionale, Maksimi ishte shef i sektorit të
kreditit afatgjatë në Bankën Kombëtare (1993 1994).
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RESHAT HAMIT ARBANA 
- Deputet -  

- 1978, 1982 dhe 1987 - 

Reshat Arbana, kjo figurë e shquar e skenës dhe e kinematogra
fisë shqiptare dhe ky njeri i çiltër e i sinqertë, lindi më 15 shtator 1940
në Tiranë në një familje zanatçiu (qeleshepunues), ku mbaroi edhe arsi
min fillor e shtatëvjeçar të atëhershëm. Megjithëse kreu të mesmen pro
fesionale dhe se për tre vjet punoi si mekanik në Peshkopi e në Tiranë,
talenti i lindur bashkë me të i dha udhë formimit të tij për aktor. Shko
llën e lartë “Aleksandër Moisiu” e mbaroi më 1965. Deri në vitin 1972,
ishte regjisor në Radio “Tirana” pranë Redaksisë së rinisë e të kulturës.

Por, edhe pse i përqendruar, i përkushtuar dhe i dashuruar pas
artit; diktatura kur kishte nevojën të detyronte të merreshe edhe me
politikë dhe nuk kishe nga t’ja mbaje. Siç thotë vetë Reshati “nëse nuk
dëshiroje të hyje në Parti, të thoshin se nuk e doje Partinë, mos edhe më
tepër”. Pas stazhit të partisë, ai rikthehet për një kohë të shkurtër në
Radio “Tirana”, prej nga në vitin 1974, kaloi përfundimisht atje ku e ki
shte dëshirën, në Teatrin Kombëtar, në gjirin e aktorëve të mrekullue
shëm të atij institucioni të shquar, ku, me mjaft sukses, qendroi gjatë
gjithë karrierës së tij, madje deri kur doli në pension.

Kështu, në ato rrethana, ai mbajti edhe ngarkesën e politikës,
por që, falë qytetarisë dhe personalitetit të padiskutueshëm të tij e për
balloi me nder. Ndër mjaft detyra, ai kreu edhe atë të sekretarit të
organizatës bazë të PPSh. Bilancin më të lartë të këtyre angazhimeve e
arriti kur tre herë rresht (1978, 1982 dhe 1987) u zgjodh deputet në
Kuvendin Popullor, duke u bërë kështu edhe pjesë e vëllimit të katërtë,
atij “Politikë” të serisë tonë “Tirana Personalitete”. Në listën e 2247 ligj
vënësve të legjislaturave të Shqipërisë (përfshirë edhe atë të XVI të);
Reshati, ky burrë i ndershëm dhe i ekuilibruar, është pjesë e një numri
krejt të vogël autoktonësh, përfaqësues të qytetit tonë të Tiranës.

Në planin artistik e profesional, që në fillim të karrierës dhe
megjithëse ende pa përvojë, atij ju besuan role kryesore. Duke punuar
me ndërgjegje dhe përgjegjësi të lartë mes korifejve të atij oborri teatror
dhe bazuar në vullnetin e palodhur të tij për krijimin e figurave artis
tike; deri në vitin 1993, Reshati interpretoi 30 role në teatër e 40 45 në
kinematografi. Kjo karrierë e shkëlqyer 20 vjeçare u vlerësua me çmime
të ndryshme. Ndër më të spikaturat në teatër janë ato të Selim Brugës te
“Familja e peshkatarit”; të Presidentit te “Intrigë e dashuri”; të Delo Sina
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nit te “Përballë vetes”; të Dajë Demit, te “Komunistët”; ndërsa në filma
mund të përmenden ai i Samiut, “Fijet që priten”, 1976; i Prefektit, 
“Gjeneral gramafoni”, 1978; i Bimbashit, “Liri a vdekje”, 1979; i Isa Boletinit, 
“Nëntori i dytë, 1982; i Ahmetit, “Dora e ngrohtë”, 1983; i Adnanit, “Hije që 
mbeten pas”, 1985; i Aliut, “Binarët”, 1987; i Emilit, “Rikonstruksioni”, 1988; 
i Kuke Meminit, “Balada e Kurbinit”, 1990 e sa e sa të tjerë. Për rolet e Dajlan 
Beut në filmin “Kush vdes në kembë” (1984) dhe të kryetarit të këshillit në atë 
“Kur hapen dyert e jetës” (1986), Reshati ka fituar më 1985 e 1987
“Medalionin e Festivalit të Filmit”.

Me kërkesën e tij, ai doli në pension të parakohshëm në vitin
1992 dhe tamam kur, në mungesë të xhirimit të filmave, kishte filluar të
merrej me artin e bukur të poezisë. E filloi me recitimin e vargjeve
patriotiko historike, çka solli një element të ri në jetën e tij artistike.
Brenda vendit, apo edhe jashtë tij, në Kosovë e Maqedoni e deri në
diasporë, në Europë dhe në Amerikë, ai pat dhe ka shumë ftesa për
tubime dhe koncerte të ndryshme. Urimet, falenderimet, vlerësimet
dhe fjalët e mira e të bukura e inkurajuan atë edhe për më tej. E kanë
përcaktuar dhe vazhdojnë ta përcaktojnë me format nga më ndryshmet:
“Varfëria më tulat, ëndrrat na hedhin në shtegtime, historia na qorton, ju i
jepni dritë jetës time” i shkruan një qytetar atij; “O Promete shqiptar, na bën
të qajmë sa herë të dëgjojmë”, i thotë një tjetër, ose “Të faleminderit Reshat
Arbana, ti më dhurove kuptimin e vërtetë të mesazhit më të lartë”. Dhe më
tutje një tjetër “Zani yt buçet sikur bijen dhjetë këmbana”.

Prej majit të vitit 2004, kur ai u rikthye në skenën e Teatrit
Kombëtar me rolin e protagonistit në dramën “Streha e të harruarve”; në
këto 20 vjet të demokracisë, në film apo në dramë, ai ka realizuar edhe
disa role të tjera, por tepër pak, pesë ose gjashtë. Dhe këtë ai e vuan
sepse e ndjen veten ende të aftë. Në Kosovë ka marrë pjesë në filmat
“Vite të rëndësishme”, “Azem Bejtja (Galica)” e të tjerë.

Siç thotë vetë, “ai nuk merret me politikë, por si të gjithë, në
mënyrë indirekte jeton me të”. Gjithsesi, sot në demokraci, ai e ndjen
veten të lirë, të qetë, të nderuar dhe të respektuar. Ai e don Shqipërinë
ashtu si edhe të tjerët. Me qetësi, shpreh bindjet e tij, ashtu siç dëgjon
me gjakftohtësi edhe ato të një tjetri. Respekti duhet të jetë gjithnjë
reciprok mendon Reshati. Në fund të fundit, këtu është thelbi i vërtetë
dhe i vetëm i demokracisë. Ai mendon se, pikëpamjet dhe mendimet
nuk duhet të mbahen brenda vetes; ndaj i lutet Zotit, t’i japë forcën e
guximin për t’i nxjerrë e për t’i shpalosë ato pa ndërprerë. Dhe për të
gjitha këto, ai mbetet mjaft i nderuar edhe në komunitetin e tij tiranas.

Për kontributet e tij, Reshati është vlerësuar me titullin “Artist i
Merituar”, “Artist i Popullit”, Çmimin “Aleksandër Moisiu” si dhe vlerësi
met “Mirënjohje e Qytetit të Tiranës” dhe “Nderi i Qarkut të Tiranës”.

Në vitin 2011, Presidenti i Republikës, z. Bamir Topi i ka akuor
duar atij Urdhrin “Nderi i Kombit”.
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FADIL TAHIR KEPI 
- Deputet -  

- 1996 - 

Fadili është aktualisht nga njerëzit më të njohur në mbarë opi
nionin. Treguesve të tij profesionalë i shtohet edhe aktiviteti politik. Ka
lindur më 5 6 1941 në fshatin Prezë të Tiranës, me tradita kulturore dhe
me vlera turistike. Nga kalaja e saj, ku, sipas historianit italian Biemmi,
është bërë edhe dasma e Mamicës, shihet larg, deri në malin e Tomorit.

Arsimin fillor e kreu po atje, në shkollën e hapur që në vitin
1914; ndërsa atë të mesëm e të lartë në Tiranë. Pas diplomimit në Fakul
tetin e Ekonomisë të UT më 1963, e emërojnë po aty, pedagog të statisti
kës. Disa muaj më vonë e transferuan në Drejtorinë ekonomike të
Ministrisë së Arsimit e të Kulturës, ku qendroi deri më 1971. Gjatë
viteve 1972 1977, kreu detyrën e drejtorit të bazës grosiste të atij dikas
teri. Duke shpalosur aftësitë organizative, Fadili mbeti gjithnjë i devot
shëm dhe i suksesshëm. Ndërkohë, asnjëherë nuk u shkëput nga më
simdhënia qoftë si pedagog i jashtëm, madje deri në Filialin e Durrësit.

Po me këto tregues të lartë punoi edhe në Drejtorinë e marrë
dhënieve me jashtë të Bankës së Shqipërisë (1978 1980) dhe si drejtor i
përgjithshëm i Institutit të Arkave të Kursimit (1981 1989). Gjatë kësaj
kohe, nisi edhe bashkëpunimin suksesiv e të gjatë me Radio Tiranën, të
përqendruar në problemet mbi kursimet dhe leverdinë e depozitimit të
tyre, ashtu si edhe në ato të sigurimit të jetës e të pasurisë.

Si specialist i njohur dhe i aftë i këtyre problemeve, ai punoi
edhe pas vendosjes së demokracisë. Në vitet 1990 1996, Fadili ishte
drejtor i Sigurimeve Shoqërore për Tiranën, post ku dha kontribute të
veçanta për reformimin e legjislacionit të pensioneve; ndërsa në bash
këpunim me RTSh, edhe për interpretimin dhe popullarizimin e tij.

Me katër libra mbi problemet sociale, disa artikuj në gazeta dhe
revista, si edhe në gazetën “Preza”, Fadili ka kontribute edhe në fushën
e botimeve. Ka referuar edhe në disa simpoziume.

Si kandidat i Partisë Demokratike, u zgjodh deputet i rrethit të
Tiranës në Kuvendin Popullor në vitin 1996. Përsëri aktiv, ai ishte i suk
sesshëm veçanërisht në detyrën e sekretarit të Komisionit të probleme
ve sociale. Për dy vjet ka qenë kryetar i Bashkisë së Vorës (1966 1968).

Fadil Kepi, ky qytetar i mirë, mbetet njohës i veçantë i proble
meve të sigurimeve shoqërore dhe i procedurave të lidhura me to,
ashtu si edhe një komunikues i durueshëm me të gjithë njerëzit.
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FIQIRETE SULEJMAN SALA (ELMAZAJ) 
- Deputete - 

- 1970, 1974 dhe 1978 - 

Fiqiretja i përket atyre intelektualëve të mirënjohur, që, gjatë
periudhës së socializmit, u përzgjodhën deri për pjesëtarë të organit më
të lartë shtetëror, atij legjislativ. Ajo lindi më datë 17 12 1941, në Tiranë,
në një familje autoktone e të njohur për nga vlerat e saj patriotike. Prej
ardhje të tillë kishte edhe nga e ëma që vinte nga familja Greblleshi, dy
vëllezërit e së cilës, Samiu dhe Shyqyriu, janë dëshmorë të luftës.
Sigurisht që po me këtë frymë u edukua dhe formoi pikëpamjet e veta
edhe Fiqiretja, që me rezultate shumë të mira dhe po në Tiranë mbaroi
arsimin parauniversitar.

Arsimin e lartë për teknologji të lëkurës e kreu gjatë viteve
1961 1966 në RP të Kinës, pranë Universitetit të industrisë së lehtë dhe
ushqimore të Pekinit, përgatitje me të cilën u emërua në Ndërmarjen e
asaj kohe të Peliçerisë në Tiranë. E filloi si inxhiniere. Duke qenë gjith
një e përkushtuar në punë dhe duke ruajtur po ashtu edhe respekt e
kujdes ndaj njerëzve; ajo mori njëra pas tjetrës, detyrat e kryeinxhinie
res dhe të drejtores së ndërmarjes, prodhimet e së cilës, të mbështetura
në vlerat e njohura të artizanatit shqiptar, ishin të destinuara kryesisht
për eksport. Kjo ishte një ndër arsyet themelore e të rëndësishme që,
për Fiqireten thellimi i njohurive shkencore në planin teknologjik dhe
ekonomik ishte nevojë e vazhdueshme dhe e domosdoshme, barrierë
që, gjithsesi, u përballua me sukses.

Falë arritjeve të lavdërueshme, ajo bëri gjithnjë e më tej: drej
tore në Ndërmarjen e Agroeksportit (1976 1978); drejtore në Ministrinë
e Tregëtisë së Jashtme (1978 1987) dhe këshilltare të tregëtisë në Amba
sadën e Shqipërisë në Pragë të Çekosllovakisë (1987 1992).

Ndërkaq, gjatë periudhës më të suksesshme të saj, 1970 1982,
ajo ishte zgjedhur për tre herë rresht deputete e Tiranës. Kjo kishte
ndodhur në legjislaturat VII të, VIII të dhe IX të të Kuvendit Popullor,
të atij organi legjislativ jo pluralist dhe që, si gjithnjë për atë kohë, e
propozuar vetëm nga Fronti Demokratik i Shqipërisë.

Nga Presidiumi i Kuvendit të atëhershëm Popullor, Fiqiretja
është dekoruar me “Urdhërin e Punës” të klasit të tretë.
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PËRPARIM HAKI BODINAKU 
-  Kryetar i njësisë bashkiake -  

- 2000, 2003 dhe 2007 - 

Ka lindur në Tiranë në prill të vitit 1942 nga prindër autoktonë
dhe familje nëpunësi prej tre brezash. Në shkollën e mesme (1955 1959),
Përparimi u arsimua për merceologji, në teknikumin ekonomik; ndërsa
në të lartën, për planifikim, në fakultetin e ekonomisë të UT (1965).

Në Uzinën “Traktori” të Kombinatit të Autotraktorëve, ku filloi
menjëherë pas mbarimit të studimeve, punoi deri në vitin 1986, duke
mbajtur detyrat e ekonomistit, të kryetarit të degës dhe të nëndrejtorit.
Për 20 vjet, në përputhje me ligjet e ekonomisë socialiste, si një drejtues
dhe ekonomist i mirëfilltë, ai u dallua për racionalitetin e hartimit të
planeve, në të cilat, duke kufizuar dhe shmangur amullinë, spontani
tetin dhe pasaktësitë, u përdorën metoda balancuese dhe studime stati
stikore. Planet e hartuara, të mbështetura në aftësitë prodhuese të maki
nerive, argumentuan njëherësh edhe bazën materiale dhe fuqinë punë
tore. Me to, krahas eliminimit të vendeve të ngushta, u realizua njëhe
rësh edhe kooperimi operacional ndërmjet njësive të vetë Kombinatit,
uzinave. U realizuan po ashtu pagat në varësi të hyrjeve në magazinë.

Në vitin 1973, kreu stazhin e Partisë në Kooperativën Bujqësore
të Baldushkut, prej nga, për rreth një vit e gjysëm, me detyrën e specia
listit, punoi në Komitetin e Punës dhe të Pagave, pranë aparatit të Kë
shillit të Ministrave. Në vazhdim, prej janarit 1986, Përparimi ishte për
gjegjës i seksionit të planit në Komitetin e atëhershëm Ekzekutiv të KP
të Tiranës. Në vitin 1991, kohë, kur, si përfaqësues të Partisë Socialiste,
e emërojnë nënkryetar të këtij institucioni tashmë pluralist, filloi për të
edhe një përvojë politike. Për dy legjislatura (1992 2000) ishte anëtar i
Këshillit Bashkiak të Tiranës; ndërkohë që, po këtu, edhe specialist i
prognozës (1992 1997) dhe sekretar i Këshillit Bashkiak (1997 2000).

Po si kandidat i Partisë Socialiste, për tre mandate rresht (2000
2011), ai u zgjodh kryetar i Njësisë Bashkiake nr. 2, detyrë të cilën me
zell dhe ndershmëri e përballoi mjaft mirë. Në mars prill të vitit 2000
kishte bërë në Hollandë një trajnim për probleme të pushtetit vendor.

Gjatë vizitës për binjakëzimin e krahinës Aurelius Township të
shtetit të Miçiganit në ShBA me njësisë bashkiake nr. 2 të Tiranës, ai
është shpallur atje “Qytetar Nderi”.

Është dekoruar me “Medaljen e Punës”, “Urdhërin e Punës” të
klasit të tretë dhe “Urdhërin e Punës” të klasit të dytë.
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ZYBER FADIL SINANI 
- Deputet -  

- 1991 - 

Zyber Sinani ka lindur në Pezë të Tiranës më 2 shkurt të vitit
1943. Pasi në Universitetin e Tiranës mbaroi studimet për Gjuhë Letërsi
në vitin 1966, ai pat më tutje një karrierë të ngjeshur profesionale. Për
tre vjet rrjesht, ishte mësues në Pezë, prej nga, në vazhdim të tyre, gjatë
viteve 1969 1975, edhe drejtor i shkollës.

Më pas, për 16 vjet të tjera (1975 1991), mbajti detyra të rëndësi
shme administrative në organet e Pushtetit lokal në rrethin dhe në
qytetin e Tiranës, ku veçohet sidomos ajo e sekretarit të Komitetit Ekze
kutiv të Tiranës, gjatë viteve 1989 1991. Po për këto njësi, ai ka punuar
edhe në organet drejtuese të Partisë.

Për karrierën politike të tij, përveç sa më sipër mund të flitet
fare pak, me që ajo nuk ka qenë e vazhdueshme. Megjithate, falë
kritereve të përcaktuara për hartimin e këtij vëllimi, pjesë e serisë
“Tirana Personalitete”, ai veçohet si deputet i Kuvendit Popullor.

Në Legjislaturën e 12 të të këtij Kuvendi, si rezultat i zgjedhjeve
të para pluraliste, të zhvilluara në Shqipëri, më datën 31 mars të vitit
1991, ai u bë përfaqësues i rrethit të Tiranës, i kandiduar nga Partia e
Punës së Shqipërisë. Në botimin “Ligjvënësit shqiptarë”, ai renditet i
1942. Dihet se, ky mandat ishte i shkurtër dhe se vazhdoi më pak se një
vit (15 4 1991 deri më 4 2 1992), kohë që shënon edhe largimin për
fundimtar të Zyberit nga politika. Zgjedhjet e reja pluraliste u mbajtën
më 22 mars 1992, kur ai nuk kandidoi më.

Prej vitit 1993, e deri sa doli në pension më 2006, ai ka punuar
në Kamëz si drejtor i shkollës së atjeshme.

Për të gjithë angazhimet e tij, për punën e mirë dhe për kontri
butet e dhëna, ai është dekoruar me urdhëra dhe medalje të ndryshme.
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LIRI RESHIT DELIU (ABAZI) 
- Deputete -  

- 1992 - 

Ndikimi i fuqishëm i familjes së Reshit Deliut në formimin e
Lirisë konvergjoi bindshëm edhe me mentalitetin dhe me botkuptimet
e të shoqit të saj, Ymer Abazit, megjithëse të dy nga krahina krejt të ve
çanta, përkatësisht nga Tirana dhe Delvina, por të dy inxhinierë. Falë
kulturës dhe urtësisë së natyrshme të të jatit, Liria mori nga ai që në
adoleshencë njohuritë e para mbi demokracinë e vërtetë, krejt e kundërt
me atë komuniste që shqiptarët e përjetuan për 50 vjet. Edhe sot, Liria
shprehet se, gjithshka ka aritur në jetë, ja dedikon këtyre njerëzve të
shtrenjtë të saj, si dy faktorë mjaft të rëndësishëm e falë të të cilëve ato
bindje, që përherë e nxorrën të nderuar, i ruajti pa ndërprerë.

I ati i saj, Reshiti (1917 1985), duhet të ishte protagonist edhe në
vëllimin e tretë “Intelektualë të hershëm” të serisë tonë “Tirana Persona
litete”; por, ashtu si edhe në ndonjë rast tjetër, ky fakt është rrjedhojë e
mungesës së informacionit. Pasi kishte mbaruar Gjimnazin e Tiranës, ai
nisi në shtator të vitit 1939 arsimin e lartë në fakultetin e ekonomisë e të
tregtisë në Universitetin e Torinos, të cilat Reshiti mundi t’i vazhdojë
deri në vitin 1943. Pikërisht, kur ishte fare afër diplomimit, situatat
politike të Luftës së dytë pamundësuan përfundimin e tyre.

Me vendosjen e pushtetit komunist, Reshiti , si “i deklasuar”,
ishte për disa kohë një puntor i thjeshtë krahu në fabrikën e maka
ronave. Falë korrektësisë, ndershmërisë dhe aftësisë së tij, më pas e deri
kur doli në pension, ju dha mundësia e ushtrimit të profesionit të
ekonomistit në sektorët e llogarisë (Fabrika e Vaj Likernave, Kombinati
Ushqimor dhe Fabrika e Tullave); por, mbi të gjitha, edhe e arsimimit të
fëmijëve të tij.

E lindur në Tiranë më 22 2 1943, ku edhe nisi arsimimin e saj,
Liria kreu me rezultate të shkëlqyera, gjatë viteve 1957 1961, Gjimnazin
“Qemal Stafa”. Me kualitetet e arritura, ajo fitoi të drejtën e studimeve
të larta. Po me vlerësime maksimale, përfundoi, në vitin 1966 Univer
sitetin Shtetëror të Tiranës, me diplomën “inxhiniere ndërtimi” për
“ndërtime qytetare e industriale”. Viti 1966 shënon kështu edhe nisjen e
karrierës së vet profesionale të cilën e mbylli më 1997.

Me detyrën e inxhinieres së zbatimit në objekte të rëndësishme
për kohën, ajo punoi në NShN e Vlorës (1966 1970), për të kaluar prej
andej në Tiranë, në Institutin Shtetëror të Projektimeve dhe në atë të
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Studimeve e të Projektimeve nr. 4, ku, deri më 1992, qëndroi plot 22
vjet. E filloi si anëtare e grupeve të projektimit, prej nga, falë vlerave të
veta, prej vitit 1981 ju besua detyra e përgjegjëses së sektorit për meta
lurgjinë. Megjithate, prejardhja e Lirisë, siç ndodhte me shumicën e
familjeve tiranase dhe e të shoqit të saj, me të cilin u martua më 1970,
mbeti e pandarë nga këndvështrimi politik. Asnjëherë nuk iu dha ndo
një vlerësim dhe as mundësia për ndonjë kualifikim brenda apo jashtë
shtetit. Titullin “bashkëpuntor shkencor” e mori vetëm në vitin 1990.

Bindjet e saj mbi nevojën e ndryshimit të atij sistemi ekonomik
e politik i forcoheshin gjithnjë e më tepër. Argumentat për këtë të vër
tetë të madhe vinin nga çdo aspekt i jetës. Ndër to, Liria kujton shpër
dorimin e madh që i bëhej mundit dhe djersës së popullit me teknolo
gjinë e vjetëruar dhe aspak produktive që po instalohej në Kombinatin
e Metalurgjisë së Elbasanit. “Ajo që flitej dhe transmetohej për këtë
objekt, thotë Liria, nuk ishte veçse një fasadë”. Megjithate, Lirija dhe fa
milja e saj kishin besim se fundi i atij rregjimi totalitar nuk do të ishte i
largët. Dhe kështu, edhe ajo e pa veten të solidarizuar dhe të bashkuar
në lëvizjen historike “E duam Shqipërinë si gjithë Europa” të viteve
1990 1991 dhe të vendosur për t’u marrë edhe me politikë, çka nuk
kishte ndodhur në asnjërën nga të dy familjet e tyre. Me bashkëshortin
e vet, ata u bënë anëtarë të Partisë Demokratike që në themelimin e saj,
duke u angazhuar madje deri në organet më të larta: anëtare e kryesisë
së PD për degën e Tiranës dhe anëtare e Këshillit Kombëtar.

Dhe rezultatet po vinin. Në zgjedhjet parlamentare pluraliste të
datës 22 mars të vitit 1992, për Legjislaturën XIII të, pas atij sundimi të
gjatë totalitar, për herë të parë fitoi një parti e djathtë, ajo demokratike.
Si pjesë e grupit parlamentar, Liria ishte deputete e Kuvendit Popullor
deri më 30 qershor 1996. Me cilësitë e anëtares së komisionit të ligjeve
dhe të kryetares së komisionit të gruas parlamentare, ajo përfaqësoi
këtë institucion në aktivitetet përkatëse brenda dhe jashtë vendit.

Pas mandatit të deputetit, me Vendimin nr. 584 të datë 4 9 1996
të Këshillit të Ministrave, Liria u emërua drejtore e përgjithëshme e
Entit Kombëtar të Banesave. Do të ishte njëherësh edhe anëtare e Kë
shillit bashkiak të Tiranës (1996 2000), forum në të cilin mbajti detyrën
e kryetares së komisionit të strehimit dhe të shërbimeve publike, ku
dha ndihmesë të çmuar për zgjidhjen e mjaft problemeve. Gjatë pe
riudhës 1993 2000, ajo ishte edhe anëtare e KRrTpër Bashkinë e Tiranës.

Megjithëse, në këtë detyrë, ajo punoi si gjithnjë me ndërgjegje
dhe përqendrim, Liria nuk mundi që t’a ushtronte më gjatë se një vit.
Me marrjen e pushtetit nga Partia Socialiste, vendimi nr. 457, datë 31
10 1997 i Këshillit të Ministrave, e liroi atë nga kjo detyrë.

Më tutje, Liri Deliu nuk e vazhdoi më karrierën e saj profesionale,
madje në asnjë nga format e saj. Atëherë ishte para moshës së pensionit;
ndërsa tani ka vetëm jetën e saj private dhe familjare.
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BILAL MUHARREM SINA 
- Deputet -  

- 1978 - 

Është një ndër katër pesë ushtarakët tiranas, protagonistë të
këtij vëllimi. Bilali lindi në Sauk të Tiranës më 25 5 1943 në një familje
të shtresës së mesme, e njohur e me tradita, dhe që kishte përkrahur
luftën nacional çlirimtare e sidomos pas Konferencës së Pezës. Vetë
Bilali, pas arsimimit fillor e shtatëvjeçar në fshatin e tij të lindjes, kreu
në Tiranë arsimin e mesëm në Shkollën Ushtarake “Skënderbej” (1958
1962) e më pas edhe arsimin e lartë në Shkollën Ushtarake të Aviacionit
në Vlorë (1962 1966), ku u diplomua “Pilot, gjuajtës bombardues”.

Me këtë përgatitje teknike, në nëntor të vitit 1966, ai nisi punën
në rregjimentin gjuajtës bombardues të Kuçovës. Niveli profesional i
Bilalit dhe përkushtimi i tij në zbatim të detyrave të përgatitjes lufta
rake, u provua shumë shpejt. Vetëm tre katër muaj më pas, dhe tamam
më datën 18 3 1967, ndodhi një ngjarje jo e zakonëshme. Gjatë një stër
vitje, duke fluturuar me aeroplamin Mig 15 në lartësi mbi 6000 metra;
si rezultat i një defekti, Bilalit iu shua motori, çka, gjithsesi, arriti t’a
përballojë pa asnjë rrjedhojë. Ulja e detyruar, por e suksesshme, pat
jehonë në mbarë vendin, sikurse edhe vemendje për vetë Bilalin.

Për këtë “akt heroik”, siç u vlerësua ai; organizata e rinisë e
zgjodhi atë delegat për në Kongresin e BRPSh që do të mbahej në qer
shor të po atij viti. Por, pat edhe më tutje: në drejtim të ngritjes profesio
nale të tij, për shtatë muaj, nga nëntori 1970 deri në qershor 1971, Bilali
studioi në Kinë; ndërsa në drejtim të ngritjes ideologjike, gjatë viteve
1974 1976 dhe 1984 1985, ai kreu përkatësisht Shkollën e lartë të Partisë
së Punës dhe kursin pranë saj. Në karrierën e mëtejshme ushtarake,
profesionale dhe politike, Bilali ishte komandant çifti e katërsheje, ko
misar skuadrilje, sekretar i komitetit të partisë dhe komisar i aviacionit.

Gjatë viteve 1978 1982, pra vetëm për një legjislaturë, Bilali u
zgjodh deputet në Kuvendin e atëhershëm Popullor, jo pluralist dhe
vetëm me kandidatë të Frontit Demokratik. Por, përherë i ndërgjegj
shëm dhe i pajisur me tiparet e një tiranasi, ai u angazhua seriozisht
edhe në këtë detyrë. I kishte të zakonëshme takimet me zgjedhësit për
zgjidhjen bashkarisht të problemeve mbi strehimin, punësimin etj..

Për punën e devotshme të tij, Bilal Sina ka mjaft vlerësime, por
mbi të gjitha qendron Urdhri “Flamuri i kuq” i klasit të parë, të akorduar
po atë vit, më 1967.
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GËZIM MURAT KARAPICI 
- Deputet -  

- 2005 - 

Gëzim Karapici ka lindur në Tiranë më 3.6.1944. Në vitin 1967
përfundoi me rezultate shkëlqyera studimet për inxhinier elektrik në
Fakultetin e Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës.

Pas katër vjet pune në Rafinerinë e naftës të Fierit dhe në Drej
torinë e Centraleve Elektrike, karriera profesionale e tij zhvendoset në
planin shkencor. Në vitin 1971, ai emërohet pedagog në institucionin
ku kishte kryer arsimin e lartë. Falë nivelit teorik dhe praktik të këtij
inxhinieri të ri e të suksesshëm, ai është bashkautor i të parës makinë
llogaritëse elektronike analoge të ndërtuar në vendin tonë; çka për ko
hën shënonte sukses të rëndësishëm e mjaft të lavdërueshëm. Për këtë
arritje, ai është dekoruar me urdhrin “Naim Frashëri” të klasit III (1974).

Në vazhdim të thellimit të mëtejshëm të njohurive të tij shken
core, gjatë periudhës 1979 1982, Gëzimi kreu në Milano studimet pas
universitare për fushën e automatikës së sistemeve elektroenergjetikë.
Ndërkohë, në vitin 1982, ai mbrojti edhe disertacionin e shkallës së parë
me temë Probleme të automatikës gjatë lidhjes në paralel të dy sistemeve
elektroenergjetike (shqiptar dhe grek) . Duke përfunduar, më 1990, edhe
doktoratën me temë Rregullimi në grup i HEC it të Komanit , Gëzimi
është ndër të paktit që, sipas legjislacionit të atëhershëm, ka kryer të dy
shkallët e doktoratës. Prej këtij viti, veç gradës së Doktorit, ai mban
edhe titullin “Profesor”, nivele që e kanë bërë atë edhe pjesë të vëllimit
të parë, atij “Shkencë” (2005), të po këtij seriali.

Si përherë i suksesshëm në përvojën pedagogjike e shkencore,
ai njihet si themelues i Katedrës së Automatikës dhe titullar i saj që nga
viti 1985; sikurse edhe autor dhe bashkëautor në botime të ndryshme
shkencore. Veç tre teksteve mësimore në fushën e automatikës, Gëzimi
ka botuar edhe artikuj shkencorë, sikurse ka bilanc të pasur edhe në
referate të ndryshme. Gjatë viteve 1989 1991, ai ka qenë dekan i Fakul
tetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike të Universitetit të Tiranës;
ndërsa më pas, në periudhën 1991 1995, do të ishte dhe futet në histori
si rektori i parë i Universitetit Politeknik të tiranës, i këtij institucioni të
ri e të sapokrijuar. Gjatë këtij mandati mbajti njëherësh edhe postin e
kryetarit të Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Shqiptare; ishte
anëtar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve të Mesdheut
(CUM) dhe deri i Konferencës së Rektorëve Evropianë (CRE).

 



 
 
 

POLITIKË 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

- 118 - 

Për Gëzim Karapicin, mjaft e çmuar është edhe përvoja politike.
Lëvizja demokratike e vitit 1990 e gjeti atë dekan të Fakultetit të Inxhi
nierisë Mekanike dhe Elektrike (FIME). Mbahet mend fare mirë se, ato
ditë, ai mblodhi pedagogët e Fakultetit që drejtonte, duke i nxitur të
shkojnë te studentët; sepse atje në konvikte ku ishin grumbulluar, ata
po luftojnë për një kauzë të drejtë.

Për tu shënuar është qëndrimi i tij edhe mbi ngjarjet e 2 prillit,
ku u vra Arben Broci, studenti diplomant i këtij fakulteti. Me inisia
tivën e tij, dhe ndryshe nga ndonjë mendim tjetër, trupa pedagogjike e
këtij fakulteti bëri në Shkodër homazhet e rastit dhe deri ngushëllimet
në familjen e këtij heroi të demokracisë. Me inisiativën e Gëzimit dhe
në nderim të këtij dëshmori të demokracisë, hyrja e fakultetit, për muaj
me radhë, u kthye në një vend pelegrinazhi. Po kështu, dhe gjithnjë me
mbështetjen e Gëzimit, u organizua edhe një “mbrojtje simbolike e
projektit të diplomës”, përgatitur nga Arben Broci, student i degës
mekanike të këtij fakulteti.

Më pas, në vitin 2003, Gëzimi rizgjidhet në postin e dekanit të
Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike të Universitetit Politeknik, tashmë të
veçuar nga inxhinieria mekanike, detyrë të cilën e mbajti deri në shtator
të vitit 2005.

Mendimet dhe analizat pro demokracisë, si simpatizant dhe më
vonë edhe si anëtar i PD, Gëzimi i ka shpalosur përmes medias, krye
sisht në intervista dhe në artikuj të ndryshëm.

Gjatë karrierës së tij politike, ai kulmoi në zgjedhjet parlamen
tare të Legjislaturës së XVII të, mbajtur më 3 korrik të vitit 2005. Duke
kandiduar për Partinë Demokratike, Gëzimi doli fitues në zonën elek
torale nr. 4 të Qarkut të Tiranës. Si deputet i Kuvendit të Shqipërisë për
këtë legjislaturë, gjatë viteve 2005 2009, ai ishte pjesë e Komisionit për
Edukimin dhe Median, madje, duke mbajtur edhe detyrën e nënkrye
tarit të tij.

Pas mbarimit të këtij mandati parlamentar, Gëzimi mban prej
vitit 2010 postin e drejtorit të të Drejtorisë së përgjithshme të akredi
timit pranë Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës, ku
përsëri dhe si gjithnjë mbetet i përkushtuar në angazhimet e tij.

Ai zotëron disa gjuhë të huaja, ndër të cilat anglishten, italish
ten dhe rusishten.
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HYSEN GANI HETA 
- Deputet -  

- 1996 - 

Sikundër disa figura të tjera tiranase e të fushave të ndryshme
të ekonomisë e të kulturës, edhe Hysen Heta, i lindur në Tiranë më
1945, bëhet për të dytën herë (vëllimi i parë dhe i katërt) protagonist i
serialit tonë “Tirana Per sonalitete”. Dhe kjo sepse, ky mjek shumë i
njohur, me një karrierë mjaft të gjatë profesionale në fushën e kirurgjisë
infantile, e njëherësh njëlloj të suksesshme e të lavdërueshme, duke
pasë titullin shkencor “Profesor i asociuar” dhe gradën shkencore
“Doktor”, është përfshirë edhe në sferën e politikës.

Në këtë hapësirë të rëndësishme shoqërore dhe ekonomike, ai
është shquar për bindjet dhe për kontributet e dhëna sidomos gjatë
zhvillimit të proceseve demokratike në vitet 90 të. Shumë shpejt (në
vitin 1991), ai bëhet edhe anëtar, madje mjaft aktiv i Partisë Demokra
tike të Shqipërisë. Për arritjet e tij në këto zhvillime të rëndësishme
politike, me propozim të strukturave të këtij subjekti, ai kandidoi në
zgjedhjet parlamentare të vitit 1996, apo në ato të Legjislaturës XIV të të
Kuvendit Popullor. Me rezultat mjaft të bindshëm dhe po ashtu të
vlerësuar, Hyseni bëhet deputet i Tiranës, i vendlindjes së tij.

Në renditjen e plotë alfabetike të deputetëve, pasqyruar në
librin tashmë të njohur “Ligjvënësit shqiptarë” (1920 2005), ai ka pozi
cionin e 813 të. Pas këtij mandati parlamentar, ai është zgjedhur anëtar
i Këshillit Bashkiak të Tiranës, institucion në të cilin, ka qenë përsëri
aktiv dhe po aq i kulturuar e parimor.

Por, pavarësisht nga angazhimet e këtij karakteri, Hyseni, i dip
lomuar më 1968 në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës,
nuk u shkëput asnjëherë nga profesioni i tij. Falë këtij fakti, megjithëse
po bëjmë edhe ndonjë përsëritje, nuk mund të mos rikujtohet diçka nga
ajo karrierë e lavdërueshme e tij. Deri në vitin 1983, ai kishte kryer disa
specializime jashtë shtetit, nga të cilët dhe më të rëndësishmin, atë në
Francë për kirurgjinë e fëmijëve apo kirurgjinë infantile, çka jo vetëm i
dha atij edhe drejtimin përfundimtar, por e bëri njëherësh edhe per
sonalitetin më të njohur të kësaj fushe në Shqipëri. Mbi këtë plan, atij i
takon merita se ishte organizatori i parë i këtij shërbimi kirurgjik. Si një
figurë e shquar shkencore e kësaj fushe, Hyseni vazhdon t’a drejtojë
edhe sot atë shërbim, duke kryer madje për të parën herë edhe ndër
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hyrje kirurgjikale bashkëkohore dhe të vështira. Më 1984, ai është
emëruar edhe pedagog i kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë.

Me përvojën dhe përgatitjen e tij shkencore e pedagogjike,
Hysen Heta është autor dhe bashkëautor në dhjetra artikuj shkencorë
botuar në revista të këtij karakteri. Po kështu, është autor dhe bashkë
autor në disa tekste mësimore të kirurgjisë së përgjithëshme, natyrisht
edhe të asaj infantile. Shumë nga punimet e tij në këtë fushë të kirur
gjisë dhe arritjet e saj në vendin tonë, i ka prezantuar edhe përmes
kumtesave dhe referateve të mbajtura në mjaft vende të botës, si në
Francë, Indi, Afrikë e Jugut, Itali etj..

Në këtë fushë të rëndësishme të mjekësisë, së cilës i është për
kushtuar totalisht dhe me mjaft pasion, Hyseni drejton edhe programet
përkatëse për përgatitjen e mjekëve kirurgë dhe pediatër, duke udhë
hequr njëherësh edhe disertantët e rinj.

Angazhuar në aktivitetet profesionale e shoqërore, ky njeri i
kulturuar, që zotëron apo përdor edhe gjuhët frenge, italiane dhe ruse,
është anëtar i Urdhërit të Mjekut, i Shoqatës kombëtare të kirurgjisë
dhe i Shoqatës botërore të kirurgëve.

Për meritat dhe kontributin shumëvjeçar dhe cilësor të tij në
mjekësinë shqiptare e në veçanti pra në atë të kirurgjisë infantile, në
vitin 2012, Hysen Heta është dekoruar nga Presidenti i Republikës me
Urdhërin “Mjeshtër i Madh”.
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LUMTURI MAHMUT REXHA (ÇEKU) 
- Deputete -  

- 1970, 1978, 1982, 1987 e 1991 - 

Prejardhja e Lumturi Rexhës, e lindur në Tiranë më 3 janar të
vitit 1946, ndikoi fuqishëm në edukimin, formimin dhe botëkuptimin e
saj. Ajo trashëgoi tiparet patriotike të të dy familjeve të hershme e të
njohura të krahinës së Pezës (nga i ati dhe e ëma). Fiset Rexha dhe
Roshi, duke banuar në zona të thella e strategjike të zonës, ishin bërë
strehë e përherëshme e forcave patriotike dhe ndër breza kishin luftuar
edhe kundër pushtimit osman..

Më vonë, dhe sidomos pas çetës së parë antifashiste të formuar
më 1940, të dy këto fise u lidhën drejtpërdrejtë me Luftën nacionalçliri
mtare. Ata vuajtën edhe internimet në burgun e Peqinit si dhe për
ndjekjen e vazhdueshme nga fashistët. Prej tyre, ranë dëshmorët Sulë
Rexha dhe Bajram Roshi. Më pas, i ati i Lumturisë, Mahmuti, dhe vëllai
i tij, Shaban Rexha, po ashtu dëshmor në luftë, do të inkuadroheshin në
brigadën 22 s e për të kaluar deri në Jugosllavi. Duke qenë nga shokët
më të afërt e më besnikë të luftëtarit të mirënjohur Myslym Peza, ata u
angazhuan edhe në forcat partizane për ruajtjen e punimeve të Konfe
rencës së Pezës. Pas luftës, familja e Lumturisë u vendos në Tiranë,
vend me të cilin kishte lidhje të hershme; gjyshja nga i ati ishte nga fisi i
mirënjohur dhe autokton Shyri.

Përveç rrethanave të mësipërme, në formimin e saj ndikoi edhe
një faktor tjetër. Si vajzë oficeri, Lumturija u rrit në mjedise të ndrysh
me e të shpërndara në krejt Shqipërinë: nga Korça, Himara, Ksamili,
Durrësi, Vermoshi, Shkodra e deri në Peshkopi, ku mbaroi shkollën e
mesme. Kjo nxënëse e mirë, që dallohej edhe si aktiviste shoqërore, e
zgjedhur në organet drejtuese të pionierëve dhe të rinisë, ashtu si edhe
familja e saj, gjeti kudo vatrën e ngrohtë, respektin dhe mirëseardhjen.

Mbarimi me sukses i degës së gjuhë letërsisë në Fakultetin e
Histori Filologjisë të UT, e më pas edhe i kursit të lartë në Shkollën e
Partisë, bëri që, Lumturia, apo Lumja siç e thërasin zakonisht, të for
mohet edhe në përgatitjen teorike për punën me organizatat shoqërore,
terren ku do të ushtronte edhe karrierën e saj profesionale, politike dhe
shoqërore. Gjatë periudhës 1964 1968, ajo punoi në detyrën e mësueses,
kohë gjatë së cilës, u zgjodh edhe sekretare në komitetin e rinisë së
rrethit të Tiranës, funksion që e mbajti deri në vitin 1969. Më tej, pat
edhe ngjarje të tjetra për të. Falë përgatitjes së saj, Lumturija drejtoi me
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sukses aksionin e rinisë për ndërtimin e hekurudhës Elbasan Prrenjas
(1969 1972), vepër në të cilën punuan rreth dhjetë mijë të rinj e të reja.
Po gjatë kësaj kohe, ajo u njoh me Bardhyl Çekun, me atë djalë nga
Dardha e Korçës dhe inxhinier të talentuar, me të cilin ka krijuar edhe
një familje model.

Për aftësitë dhe përvojën e saj organizative e drejtuese, pas
mbarimit të këtij aksioni, në Kongresin V të të BRPSh (1972), Lumturinë
e zgjedhin në një detyrë shumë të lartë, në atë të sekretares së parë të
Komitetit Qendror të Rinisë.

Prej vitit 1982, që shënon mbarimin e këtij angazhimi, e deri më
1990, ajo kalon në drejtim të organizatës së grave, BGSh. Në këtë
funksion, Lumturija ju kushtua tërësisht problemeve aktuale, siç ishin
ato mbi emancipimin e grave, mbi mbrojtjen e të drejtave të tyre, të
luftës kundër zakoneve prapanike, të ngritjes në përgjegjësi e të tjera.
Në këtë mënyrë, duke punuar me organizatat e Rinisë e më pas në atë
të gruas; ajo arriti edhe në forume të më të larta. Në Kongresin e 7 të
dhe të 8 të të PPSh, atë e zgjodhën në Komitetin Qendror të saj.

Jeta mes njerëzve e ndihmoi atë për të përgatitur disa botime
për rininë dhe gruan. Ndërkohë, në vitin 1989, ajo mbrojti edhe diser
tacionin për gradën “kandidat i shkencave”. Për kontributin, thjeshtësinë
dhe sinqeritetin që e karakterizon, gjatë gjithë veprimtarisë tridhjet
vjeçare të saj në përkushtim ndaj njerëzve, ajo është dekoruar nga
Kuvendi Popullor me “Medaljen e Punës” dhe me “Urdhërin e Punës” të
klasit të parë.

Krahas detyrave të mësipërme, Lumturia ka qenë edhe pjesë e
organit legjislativ. Me këtë angazhim, ajo është e vetmja e këtij vëllimi
që i përket dy periudhave politike. Me propozim të Frontit Demokratik,
ishte zgjedhur deputete në Legjislaturat VII të (1970), IX të (1978), X të
(1982) e XI të (1987). Në Legjislaturën e nëntë, ajo ishte edhe anëtare e
Presidiumit të atij Kuvendi. Me ardhjen e demokracisë dhe me vendos
jen e pluralizmit, Lumja pati nderin të jetë edhe një herë deputete e
Kuvendit të Shqipërisë, duke përfaqësuar këtë herë, në legjislaturën
XII të, Bashkimin e Grave të Shqipërisë.

Aktualisht, ajo nuk është e angazhuar në asnjë forcë politike,
por, megjithatë, mban të patundura pikëpamjet e majta për një shoqëri
pa shtresa, pa të pasur e pa të varfër dhe për një shtet ligjor. Me kose
guencë, ajo mbron me bindje Luftën Antifashiste dhe kundërshton të
gjithë ata që e denigrojnë atë. Shqipëria thotë Lumturia ishte pjesë e
koalicionit antifashist.

Gjithsesi, me shembullin e saj, Lumturi Rexha, kjo tiranase e
mirë dhe që mbetet po e tillë, jeton me familjen e saj në qytetin e vet të
Tiranës. Ndërkohë, me shembullin e vet, ajo provon edhe një herë se,
treva tiranase ka nxjerrë dhe mund të nxjerrë personalitete të spikatura
të politikës, jo vetëm nga burrat, por edhe nga gratë.
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ZYHDI BEQIR PEPA 
- Zevendëskryeministër -  
- Ministër i Bujqësisë - 

Për Zyhdiun, i lindur në Tiranë më 12 3 1946, dhe vlerat shken
core të tij është shkruar në vëllimin “Shkencë”, të serisë “Tirana Per
sonalitete”. Megjithate, po kujtojmë se, pasi nisi si agronom në koope
rativën bujqësore të Shëngjegjit e më pas ekonomist në Komitetin Ekze
kutiv të Tiranës, ka qenë pedagog në Fakultetin e Ekonomisë të Univer
sitetit të Tiranës (1972 1985) dhe më tutje pedagog e zevendësrektor në
Universitetin Bujqësor të Tiranës (1986 1991). Ka gradën shkencore
“doktor” dhe titullin shkencor “docent”. Në periudha të ndryshme ka
kryer jashtë shtetit disa kualifikime shkencore. Në vitet 1987 1988, ishte
kryetar i një grupi studimor mbi gjendjen e ullinjve në Tiranë dhe Krujë
e për çka iu dha “Çmimi i Republikës” së shkallës së tretë. Është autor
apo bashkëautor në nëntë monografi e në mbi njëzet artikuj shkencorë.

Ai u fut në politikë jo me ndjenjën e një partiaku (nuk ka qenë
asnjëherë anëtar i ndonjë partie), por thjesht të një intelektuali që dëshi
ron të bëjë më të mirën Veçse zevendëskryeministër dhe ministër i
bujqësisë (30 6 1991 deri më 10 4 1992), ai ka qenë edhe kryetar i Kon
trollit të Lartë të Shtetit. Si ministër i bujqësisë, është i dyti tiranas pas
Seit Toptanit (29 8 1931 deri 11 1 1933).

Në legjislaturat e 15 të (1997) e të 16 të (2001), u zgjodh dy herë
deputet i Partisë Socialiste për zonën nr. 42 të Tiranës. Gjithnjë i ndër
gjegjshëm, të gjitha detyrat që ju ngarkuan atij, të legjislativit apo të
ekzekutivit, i përballoi me sukses. Në themel të tyre ishte karakteri,
ndershmëria, kultura si dhe përgatitja e tij e lartë teorike e profesionale.
Si deputet, ishte anëtar dhe më pas nënkryetar i Komisionit për bujqë
sinë dhe ushqimin dhe për disa kohë edhe këshilltar i kryeministrit, për
të njëjtat probleme. Në institucionin e Kuvendit, ka qenë edhe kryetar i
grupit të miqësisë ndërmjet parlamenteve të Shqipërisë e të Turqisë dhe
ka përfaqësuar Shqipërinë në Parlamentin e vendeve të Mesdheut.

Në vitin 1997, Zyhdiu bëhet një nga nismëtarët e krijimit të
Shoqatës së bujqësisë organike në Shqipëri, në të cilën edhe aktualisht
është President i saj. Po në këtë plan, gjatë viteve 2001 2005, ai ka qenë
po ashtu nismëtar edhe i fushatës për sensibilizimin e opinionit vendas
mbi kujdesin që duhet treguar për OMGj të dhe për rrugën e hartimit
të legjislacionit përkatës.
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FIQIRIE SALI GRORI 
- Deputete -  

- 1978 dhe 1982 - 

Aktiviteti i përhershëm i Fiqirije Grorit, lindur në Pezë, më
datën 20 prill të vitit 1947, ka qenë bujqësia; hapësirë në të cilën, veç
aspektit ekonomik, ajo gjeti edhe kënaqësinë e saj. Me arsimin e mesëm
bujqësor, karrierën e vet profesionale, Fiqirija e nisi si kooperativiste në
sektorët e Pezës dhe të Vaqarit. Përherë u dallua për rezultatet e mira
në prodhimet bujqësore, rezultate të shprehura në të gjithë treguesit
ekonomikë. Por, ajo kishte edhe arritje të tjera e shumë të mira, duke u
shquar veçanërisht për marrëdhëniet me të gjithë ata që punoi.

Pikërisht, për këto tregues, Fiqirijen, që tashmë ishte bërë e
njohur, e zgjodhën në vitin 1975 kryetare të Kooperativës së Vaqarit,
detyrë të cilën e mbajti deri më 1980.

Pranimi i saj në Partinë e Punës që në vitin 1972 kishte shënuar
në fakt fillimin dhe përfshirjen e saj në angazhimet politike. Në vazh
dim, duke u bërë edhe pjesë e organeve të pushtetit lokal, Fiqirija, për
tre legjislatura rrjesht, është kryetare e Këshillit të bashkuar dhe
kryetare e Këshillit popullor të Vaqarit. Në punën e saj, raportet e mira
me njerëzit, me të cilët punoi, mbetën madhësi konstante, për çka edhe
sot, ajo jo vetëm se krenohet, por edhe shpreh falenderimet më të mira
për mbështetjen dhe mirëkuptimin që patën mes tyre.

Krahas angazhimeve të mësipërme, gjatë dy legjislaturave
rresht të Kuvendit Popullor, 1978 dhe 1982, Fiqirija ishte njëherësh de
putete për zonën elektorale 225, në Sauk të Tiranës. Duke qenë edhe
anëtare e Komisionit të bujqësisë të legjislaturës së këtij institucioni, ajo
ka dhënë kontribute edhe në disa rrethe të vendit, e në mënyrë të
veçantë në ato të Krujës, Lezhës e tj..

Për punën e saj, nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, Fiqirija
është vlerësuar me Medalje dhe Urdhëra të ndryshme.
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LUAN ISLAM ZHEGU 
-  Kryetar i njësisë bashkiake Nr. 9 -  

- 2000 dhe 2003 - 

Siç ndodh me politikanët jo të mirëfilltë, që siç thamë përfaqë
sojnë emra të njohur nga sferat e ndryshme të shoqërisë, Luan Zhegu, i
lindur në Tiranë më 21 shtator 1949, erdhi nga pjesa artistike e saj. Falë
zërit të tij të ëmbël dhe kumbues, ky këngëtar është pranishëm jo vetëm
në vendlindjen e tij, por edhe në mbarë Shqipërinë.

Me këto tregues të lavdërueshëm profesionalë e artistikë dhe
falë edukatës e kulturës së tij qytetare, në zgjedhjet vendore të vitit
2000, Partia Socialiste e Shqipërisë shpalli dhe mbështeti kandidaturën
e tij për kryetar të njësisë Bashkiake nr. 9 të kryeqytetit; garë në të cilën,
ai doli fitues. Ky fakt e bën atë një nga protagonistët e këtij libri.

Në detyrën e kryetarit të njësisë bashkiake, të cilën ai e ushtroi
plot angazhim, mirësjellje, kulturë qytetare dhe gjithnjë brenda kuadrit
juridik për dy mandate rradhazi (deri në vitin 2007), ai gjeti vlerësimin
e përhershëm të qytetarëve të tij. Më tej, Luani mbajti detyrën e zeven
dësdrejtorit të Drejtorisë së përgjithëshme numër 1 të Tiranës; ndërsa
prej vitit 2011 dhe deri aktualisht është drejtor i Qendrës rekreative në
Tiranë.

Është rasti që, edhe në këtë botim, të mund të evidentohen disa
nga vlerat e karrierës profesionale e artistike të Luan Zhegut. Ka kryer
studimet e larta për kantautor dhe regjisor në Akademinë e Arteve.
Gjatë periudhës 1972 1977, ai ishte këngëtar në Teatrin e Varietes së
Tiranës, prej nga me cilësinë e kantautorit punoi në këtë institucion deri
në vitin 2000. Me këto tregues të lavdërueshëm, për 28 vjet, ai meritoi
vlerësimin e masës së gjërë të artdashësve të mbarë vendit, nga skenat e
deri te mjetet radiotelevizive.

Arritjet sasiore dhe cilësore të tij, brenda shtetit dhe jashtë tij,
mund të shprehen edhe përmes disa shifrave. Është krijues i mbi 300
këngëve të muzikës së lehtë dhe të asaj popullore; si këngëtar, ka qenë
pjesëmarrës në 20 festivale të këngës në RTSh, në “Dekadat e Majit”
dhe në “Anketa muzikore”; ndërsa si kompozitor në 30 të tilla, për të
cilat ka marrë çmime të para në vitet 1992 dhe 1998. Çmime të para ka
fituar edhe në festivalet pranverorë të viteve 1992,1993 dhe 1996.

Për të gjitha këto vlera artistike, Luani është dekoruar me
Urdhrin “Naim Frashëri” të klasit I (1979), “Artist i merituar” (1982) dhe
“Mjeshtër i madh” (2009).
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FERDINAND QEMAL PETRELA 
- Deputet -  

- 1992 - 

Ferdinandi, bir i asaj familje të madhe e mjaft të njohur autok
tone, lindi në Tiranë më 24 9 1949, ku mori edhe krejt formimin arsi
mor. Në vitin 1972, sapo mbaroi fakultetin e inxhinierisë të UT me dip
lomën “Inxhinier i ndërtimit” në profilin “Hidroteknik, rrugë ura tunele”,
ai nisi karrierën e vet profesionale. Në Drejtorinë e ujërave dhe të siste
mimeve ku e emëruan, punoi në zbatim; më pas, ishte projektues në
degën teknike (1973 1975), për të vazhduar edhe si kryeinxhinier po i
kë saj drejtorie (1975 1983). Gjatë viteve 1983 1991, në stacionin bujqë
sor të rrethit u angazhua si specialist për investimet në kullim ujitje etj..

Me lëvizjen demokratike, dhe çka për Ferdinandin përbën një
element mjaft të rëndësishëm, ai u bashkua që në fillim. Në mars të vitit
1991, Ferdinandi bëhet anëtar i PD. Po në këtë vit, me krijimin e Komi
tetit Ekzekutiv pluralist, atë e emërojnë përgjegjës të sektorit ndërtim
komunale industri të rajonit nr. 4.

Nivelin më të lartë në këtë hapësirë, Ferdinandi e arriti në vitin
1992, kur, si kandidat i Partisë Demokratike, u zgjodh deputet i Kuven
dit pluralist të Shqipërisë, atij për Legjislaturën XIII. Po gjatë periudhës
1992 1996, ai ka mbajtur edhe fuksione të tjera. Duke qenë anëtar i
kryesisë së PD për Tiranën dhe kryetar i nëndegës së saj për fshatin, ka
përfaqësuar këtë subjekt në këshillin e rrethit, organ, ku njëherësh ishte
edhe anëtar i kryesisë.

Pa u ndarë nga jeta politike; më tutje pat vetëm detyra shtetë
rore: prej shtatorit 1996, drejtor i përgjithshëm i emergjencave në minis
trinë e brendshme, nga ku me nëntekst partiak e larguan më 1998; krye
inxhinier në NKB nr. 4 (deri në tetor 1999), e më tutje në ndërmarrjet e
ujësjellësit: drejtor në atë të fshatit (2000 2003) dhe kryetar dege, drejtor
teknik dhe drejtor i përgjithshëm në ShAUK të Tiranës (2003 2009).

Prej disa arritjeve të karrierës së tij profesionale mund të për
menden: bashkëautor i skemës ujitëse të rrethit të Tiranës (1981); pro
jektues digash, stacionesh të pompimit për sistemin e kullim ujitjes të
rrethit të Tiranës; drejtues i studimit për furnizimin me ujë të Tiranës
deri në vitin 2020 e mjaft të tjera. Ai është i pajisur edhe me mjaft
liçensa teknike e kryesisht, ato: nga ERRU, TU K No. 08.14, për kryerje
shërbimesh dhe nga Ministria e Punës dhe e Transporteve, për projek
tim, zbatim dhe kolaudim punimesh.
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ENVER BEQIR REÇI 
- Deputet -  

- 1997 - 

Enveri, që lindi në Tiranë më 29 dhjetor 1949, trashëgoi më së
miri vlerat qytetare dhe patriotike të familjës tiranase Reçi. Arsimin
parauniversitar e përfundoi në Korçë, atje ku i ati ishte me detyrë; për
t’u diplomuar më pas, më 1973, “inxhinier mekanik” në FI të UT.

Karrierën e tij e nisi si mësues i Shkollës së mesme profesionale
në Elbasan (1973 1976). Më tej dhe deri në 1978, në Kombinatin e Meta
lurgjisë, ai kreu stazhin e Partisë së Punës. Gjatë këtij detyrimi për të
pranuarit rishtas në parti, ai mbajti detyrën e inxhinierit për remontet
kapitale; ndërsa, më pas, deri në vitin 1985, ai ishte kryeinxhinier për
rimontet kapitale, nën drejtimin e të cilit, mjaft detyra të këtij lloji,
sidomos në uzinën e petëzimit, të çelikut, të aglomerimit, të koksit, në
atë “12”, si dhe në fonderi e në furrënaltë u bënë për herë të parë.

I transferuar në Tiranë, në vendlindjen e tij, ai ishte kryemeka
nik i uzinës “Dinamo” (1985 1986), ku punoi në projektimin e kaldajave
me shtresë vluese; ndërsa më pas (1986 1992), mbajti detyrën e drejto
rit të ndërmarjes energjetike të Tiranës. Gjatë kësaj periudhe, në Fakul
tetin e Ekonomisë të UT, kreu me sukses edhe kursin pasuniversitar me
shkëputje nga puna, me çka rriti ndjeshëm kualitetet profesionale të tij.

Angazhimet e tij shoqërore dhe politike nisin që në fillimet e
proceseve demokratike. Ai ishte pjesëmarrës aktiv në themelimin e
Shoqatës “Tirana” më 1991, aktivitetet e së cilës i konsideroi gjithnjë
mjaft të vlefshme për promovimin e traditave autoktone. Për bindjet e
tij, të shprehura në programin e PSSh, po prej këtij viti, ai u bë anëtar i
kësaj force politike. Me këtë status, ishte anëtar i KPD të PS (1991 2008),
anëtar i kryesisë së saj (1991 1992) dhe sekretar organizativ i Partisë për
Tiranën. Enveri ka qenë anëtar i Këshillit Bashkiak të qytetit për dy
mandate rresht, duke udhëhequr edhe grupin socialist (1992 1998), dhe
deputet i PS për legjislaturën e 15 të. Më pas (2001 2006), ishte sekretar
i përgjithshëm në Ministrinë e Industrisë dhe të Energjetikës.

Me këto detyra, ai ka qenë edhe anëtar i delegacionit të përher
shëm në Parlamentin Europian, kryetar i komisionit parlamentar italo
shqiptar, si dhe drejtues i delegacioneve të rëndësishme në Parlamentin
Europian, në Këshillin e Europës, në selinë e OKB në Gjenevë, në
UNIDO të Vjenës etj..

Ai njeh shumë mirë gjuhët italiane e frenge e më pak atë ruse.
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BEDRI SADIK ÇOLLAKU 
- Deputet -  

- 1996 - 

Në karrierën e tij profesionale, Bedri Çollaku, i lindur në Tiranë
më 3 5 1950, shënon vetëm detyrat e ekonomistit. Në këtë hapësirë, ai
kreu edhe arsimin e mesëm. Studimet e larta për financë i përfundoi në
vitin 1980 në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës.

Falë kësaj përgatitje, duke i shtuar asaj edhe zotërimin e gjuhës
angleze, ka punuar në Drejtorinë e kreditit të Bankës së Shtetit (1980
1989); në Shoqërinë komisionere (1989 1992); drejtor në Departamentin
e mbikqyrjes së Bankës së Shqipërisë (1992 1994); zevendësdrejtor i për
gjithshëm (1995 1997) dhe drejtor i përgjithshëm (1997 1998) në Bankën
e Kursimeve e në vazhdim “HIT” Shpk dhe më pas Administrator pri
vat (1998 2002). Prej kësaj kohe, Bedriu punon pa ndërprerje në Bankën
e Tiranës ShA. Me këtë nivel profesional, ai ka marrë pjesë në Këshillat
drejtues të Bankës së Shqipërisë (1992 1994); të Institutit të Sigurimeve
Shoqërore (1995 1998) e deri të Tirana Bank ShA (prej 2008). Ka qenë po
ashtu pjesëmarrës në disa komitete kryesore bankare.

Ndërkohë, ai ka kryer edhe kurse kualifikimi të organizuara
nga institucione financiare ndërkombëtare dhe vendase. Prania e tij e
sukseshme vihet re edhe në aktivitete me karkater edukues; ndër të
cilat: tutor në kurset e trajnimit bankar, leksionet për administrimin e
riskut të kreditit me grupe të bisnesit e të tjera. Bedriu është edhe autor
dhe bashkëautor i disa manualeve për probleme të ndryshme të admi
nistrimit bankar dhe të kreditit.

Por, Bedriu ka edhe një karrierë të ngjeshur politike. I rritur në
një mjedis ku, gjyshi nga e ëma ishte shpallur kulak dhe për këtë edhe
vetë familja e tij nuk gëzonte deri anëtarësinë në Frontin Demokratik, ai
do t’i bashkohej që në vitet 90 të lëvizjes demokratike. Si pjesë aktive e
kësaj lëvizje, ai është edhe anëtar i PD të Tiranës, që më 10.12.1990. Më
pas, u emërua kryetar i Komitetit Pluralist në bllokun nr. 1 të lagjes
nr.1, që i takon zonës ku banonte edhe vetë (1991). Po për këtë shtrirje,
ai ishte edhe kryetar i komisionit të zgjedhjeve parlamentare të vitit
1992. Njëherësh, është edhe kryetar i seksionit të PD.

Me statusin e deputetit të zgjedhur në Legjislaturën XIV të (maj
1996) për zonën elektorale Nr. 39 të Tiranës, ai është protagonist edhe i
këtij libri. Në botimin “Ligjvënësit shqiptarë” (1920 2005) të Kuvendit të
Shqipërisë, ky përfaqësues i PD renditet në pozicionin 369.
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BAKI GANI SHEHI 
- Deputet -  

- 1991 dhe 2005 - 

Baki Shehi, lindur më 28 11 1950, pas fillores, mori arsimim të
plotë ushtarak. Në vitin 1968, ai përfundoi Shkollën “Skënderbej” e më
pas, më 1971, atë të specializuar, shkollën e Bashkuar të Oficerëve; për
t’a përfunduar me arsimin e lartë, më 1980, në Akademinë e Shtabit të
Përgjithshëm. Më vonë, gjatë viteve 1989 1990, kreu pranë Akademisë
së Mbrojtjes edhe kursin pasuniversitar “Përgatitja e kuadrove madhore të
forcave të Armatosura”.

Por, kualifikimin e nevojshëm dhe bashkëkohor, ai e vazhdoi
edhe më tutje, madje jashtë shtetit. Në Stamboll të Turqisë kreu dy
kurse. Së pari, në Akadeninë e forcave tokësore (1994), ”Përgatitja e spe
cializuar për drejtim dhe komandim shtabesh e trupash”; së dyti, në Akade
minë e lartë të forcave të armatosura (gjatë periudhës 1995 1996), e
barasvlefshme me ato të vendeve të tjera, anëtare të NATO s. Me
dekret të Presidentit të Republikës, Bakiu ka gradën madhore ushta
rake “Gjeneral major” me dy yje (gjeneral divizioni).

Nga eksperienca e tij e punës mund të përmenden këto detyra:
zëvendësministër i mbrojtjes (1992 1993), zevëndës i Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm të Forcave të Armatosura (1993 1995) dhe këshilltar i
Ministrit të Drejtësisë (2009 2010).

Falë nivelit intelektual dhe bindjeve demokratike të tij, ai nuk
mbeti jashtë politikës, për çka mund të thuhet se, tashmë ka një përvojë
jo të pakët. Mbi të gjitha dhe më i rëndësishëm është fakti se, në dy
legjislatura, në atë të 12 tën (1991) dhe në të 17 tën, Bakiu ka qenë de
putet i Kuvendit të Shqipërisë. Përmes kualiteteve të tij, ai dha kontri
but të rëndësishëm edhe në këtë institucion, duke qenë përkatësisht
kryetar i Komisionit të përhershëm parlamentar Për mbrojtjen, rendin
dhe shërbimin e fshehtë dhe anëtar i komisionit parlamentar Për sigu
rinë kombëtare dhe çeshtjet sociale. I dërguar nga Kuvendi i Shqipërisë,
në gusht të vitit 2006, ai kreu edhe një kurs specializimi në Garmish të
Gjermanisë.

Veç sa më sipër, Bakiu ka kontribute të rëndësishme edhe në
fushën e botimeve. Mund të përmenden për të disa artikuj në shtypin e
përditshëm dhe periodik. Ai njeh dhe përdor gjuhët turke dhe italiane.

Prej vitit 2010, është këshilltar për sigurinë kombëtare në Ku
vendin e Shqipërisë.
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TAHSIM MUSA MEMA 
- Kryetar i Këshillit të Qarkut -  

- 2007 dhe 2011 - 

Pasi në vitin 1969 kishte kryer shkollën e mesme; arsimimin e
lartë të tij, Tahsim Mema, i lindur më 20 1 1951, e përfundoi më 1973 në
Institutin e Kulturës Fizike “Vojo Kushi” në Tiranë. Gati 20 vjet (1973
1992), ai ishte mësues në fshatin Kllojkë të Tiranës, periudhë që i përket
karrierës së mirëfilltë profesionale. Me përkushtimin dhe me ndersh
mërinë e tij, këtë detyrë, e përballoi me mjaft sukses.

Por, jeta dhe angazhimet e Tahsimit nuk mund të mos lidhe
shin me zhvillimet politike për përmbysjen e dikataturës. Për vetë prej
ardhjen familjare të tij e me tradita atdhetare, fetare dhe antikomuniste;
te ai, madje edhe mjaft më herët, ishin kultivuar bindjet e djathta. Akti
vitetet e para politike, ai i nisi në dhjetor të vitit 1990, atëherë kur
zhvillohej lëvizja e njohur studentore; duke u bërë edhe ai pjesë e gru
pit për krijimin e Partisë Demokratike dhe anëtar i saj që me theme
limin e këtij subjekti e që, për vite me rradhë, do të qeveriste vendin.
Për të, ky akt mund konsiderohet si fillimi i karrierës së tij politike.

Shumë shpejt, Tahsimi do të ishte edhe në drejtim të organeve
të Partisë. Gjatë periudhës 1997 2000 mbante detyrën e zevendëskrye
tarit të PD për degën e Tiranës, duke arritur më tutje edhe anëtar i
strukturave të larta të saj. Ai ishte edhe kandidat për deputet në zgje
dhjet parlamentare të vitit 2011.

Duke filluar me detyrën e inspektorit të Drejtorisë arsimore të
Tiranës (1992 1996), më tutje, Tahsimi ka qenë edhe në drejtim të orga
neve të tjera shtetërore: sekretar i Këshillit të Rrethit të Tiranës (1996
1997) dhe drejtor i arsimit për qarkun e Tiranës. Në vitin 2007, atë e
zgjedhin kryetar të Këshillit të qarkut të Tiranës, të atij institucioni të
rëndësishëm që ka për detyrë harmonizimin e politikave për zhvillimin
e kësaj njësie administrative, ku përfshihet edhe Kavaja.

Falë aftësive dhe meritave të tij, ndershmërisë dhe edukatës, të
cilat i ka manifestuar gjithnjë, këtë tiranas të mirë e gjithnjë të vlerësuar
nga opinioni, në vitin 2011, e rizgjedhin edhe një herë në këtë detyrë të
rëndësishme.

Sfida e tij, për këtë mandat të dytë, lidhet me angazhimet dhe
përpjekjet për zmadhimin e territorit të Bashkisë së Tiranës, qendrës së
metropolit shqiptar, si dhe me bashkërendimin e të gjithë treguesve të
nevojshëm urbanë.
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RUZHDI ISMAIL KEÇI 
- Kryetar i Bashkisë së Kamzës -  

- 1996 - 2000 - 

Ruzhdi Keçi është më i riu i atij grupi protagonistësh të këtij
libri të katërt që, falë kualiteteve të larta shkencore të tyre, ishin pjesë
edhe e vëllimit të parë të serisë tonë “Tirana Personalitete”. Lindi në
Tiranë më 12 prill të vitit 1953, ku ka kryer edhe të gjithë arsimimin e
tij. Karriera profesionale e Ruzhdiut, dhe për të cilën këtu sigurisht që
nuk do të flitet gjatë, është më se e lavdërueshme. Me diplomën “mjek
veteriner” prej vitit 1976, të shoqëruar me gradën shkencore ‘doktor” prej
vitit 1995, për një periudhe 12 vjeçare, ai punoi në disa ishkooperativa
bujqësore të rretheve të Pukës e të Tiranës. Në vitin 1988, atë e emë
rojnë pedagog në Fakultetin e Veterinarisë të Universitetit të sotëm
Bujqësor, ku qendroi deri në vitin 1996. Gjatë kësaj periudhe ka qenë
edhe përgjegjës i katedrës së mikrobiologjisë (1991 1997) dhe zevendës
dekan i fakultetit (1994 1996). Ndërkohë, ai pat kryer edhe kualifikime
dymujore, në Berlin dhe në Bari. Shumë më vonë, në vitin 2009, rikthe
het përsëri pedagog në këtë Universitet, ku është edhe tani, duke mbaj
tur lëndën “Epidemiologjia Veterinare”.

Angazhimet politike, me të cilat do të merrej gjithnjë e më
tepër, Ruzhdiu i nisi që me lëvizjet e para studentore të vitit 1990. Ai u
shqua si një mbështetës dinamik i tyre dhe njëherësh si një pjesëtar
aktiv i të gjitha aktiviteteve që mundësuan ndryshimin e sistemit ko
munist. Ai është ndër themeluesit kryesorë të Sindikatave të Pavarura
të Arsimit të Lartë në Universitetin Bujqësor. Ndërkohë, Ruzhdiu u bë
mbështetës po aq i zjarrtë i Partisë Demokratike të sapothemeluar dhe
shumë shpejt anëtar i saj. Si përfaqësues i kësaj force në zgjedhjet e
përgjithëshme të 26 majit të vitit 1996, ai mbajti detyrën e kryetarit të
Komisionit Zgjedhor të zonës elektorale numër 43.

Por, shumë shpejt pas kësaj, ai pat një arritje mjaft të rëndë
sishme. Si kandidat i Partisë Demokratike, fitoi mjaft bindshëm (76%)
në zgjedhjet lokale të mbajtura në tetor të po atij viti për kryetar të Ba
shkisë së Kamzës. Në këtë pozicion, Ruzhdiu filloi një punë pasionante
me objektivin që, kësaj qendre, me një territor tepër kaotik dhe me
mjaft probleme, t’i jepte pamjen e duhur për një bashki të mirëfilltë. Ai
u shqua për vizionet e qarta, për maturinë në marrjen e vendimeve dhe
mbi të gjitha për artin e komunikimit me njerëzit, çka ishte arma e tij
më e fuqishme për amortizimin e problemeve tejet të rënda të asaj zone.
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Kjo u evidentua sidomos gjatë vitit të mbrapshtë 1997, ngjarjet
e të cilit arritën të mirëmenaxhohen dhe të kalojnë pa eksese. Për
kontribute të shquara, veçanërisht në planin e ndihmave humanitare
dhe të investimeve në infrastrukturën arsimore po gjatë këtij viti,
Ruzhdi Keçi mundësoi titullin e parë “Qytetar Nderi” nga Bashkia e
Kamzës. Ajo ju dha z. Pier Thierry, president i Shoqatës humanitare
franceze “Premier Urgence”. Viti 1999, viti i krizës kosovare, ishte një
sfidë tjetër për Ruzhdi Keçin, të ndodhur po në detyrën e kryetarit të
Bashkisë. Falë lidhjeve të ndërtuara nga ai me shumë OJF të huaja,
familjet e varfëra të kësaj zone, arritën të strehojnë rreth shtatë mijë
kosovarë. Ndërkohë, jeta politike e tij ishte intensifikuar: anëtar i krye
sisë së Partisë Demokratike të Tiranës, gjatë periudhës 1996 2003, për të
vazhduar më tej, si anëtar i këshillit bashkiak të Tiranës, gjatë 2000
2003, dhe më në fund, anëtar i këshillit bashkiak të njësisë bashkiake
numër 2, gjatë 2003 2005.

Falë figurës dhe personalitetit të krijuar prej tij, Ruzhdiu kan
didoi më 29 qershor të vitit 1997 në emër të PD në zgjedhjet e para
kohëshme për Kuvendin e Shqipërisë. Edhe pse në zonën elektorale
numër 41 që përfshinte territorin e Kamzës, doli në balotazh, ai nuk
mundi të fitojë. Kjo ishte rrjedhojë e asaj klime të rëndë e të papërshta
tëshme që ishte krijuar në dëm të subjektit politik që përfaqësonte.

Me mbarimin e mandatit të kryetarit të Bashkisë në vitin 2000,
ai u punësua në Co Plan, Instituti për zhvillimin e habitatit, ku deri më
2004, u angazhua mbi dy projekte të lidhura me fuqizimin e pushtetit
vendor dhe me zhvillimin urban e integrimin e zonave informale. Më
pas, ai ishte përgjegjës i njësisë së menazhimit të cilësisë dhe të labora
torëve rajonalë në Institutin e kërkimeve veterinare. Kjo zgjati vetëm
një vit, kohë kur më 3 tetor 2005, ai iu rikthye detyrave politike si
Prefekt i qarkut të Tiranës.

Edhe në këtë funksion, ai po me aftësi, përkushtim dhe ndersh
mëri, përballoi me mjaft sukses të gjitha detyrat që takojnë këtij posti.
Duke qendruar për katër vjet rresht në këtë funksion, ai shënoi pas
Rexhep Jellës personin më afatgjatë në atë detyrë (1926 1935) për krejt
historinë e kësaj prefekture.

Por, gjatë jetës së tij, ai ka demonstruar edhe një hobi; falë
pasionit, por edhe frymëzimit të tij politik, Ruzhdiu është marë edhe
me artin e karikaturës. Duke botuar punimin e parë të këtij lloji në vitin
1993, ai ka vazhduar më tutje me pseudonimin “Ruke” mjaft piktura të
këtij lloji në faqet e disa gazetave. Me nismën e Shoqatës “Tirana”, ku si
anëtar i Këshillit drejtues të saj, Ruzhdiu njihet prej vitit 1993, njëherësh
si një aktivist i devotshëm i saj, ai pat hapur edhe një ekspozitë per
sonale. Në një aktivitet të Shoqatës së karikaturistëve, në vitin 1995, ai u
vlerësua me çmimin e tretë.
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HASAN GANI HOXHA 
- Deputet -  

- 1997 dhe 2001 - 

Hasan Hoxha bëhet protagonist i këtij botimi falë statusit të de
putetit të Kuvendit të Shqipërisë; të cilin, si përfaqësues i Partisë Soci
aliste të Shqipërisë, e mbajti për dy legjislatura rresht, XV të dhe XVI të.

I lindur në Ndroq të rrethit të Tiranës, më 25 1 1955, po atje
mori formimin e plotë parauniversitar. Për t’u angazhuar më tutje dhe
përfundimisht në sferën e ekonomisë, në vitin 1978, ai u diplomua
“Ekonomist Agrar” në Fakultetin e Ekonomisë Agrare të Institutit të
Lartë Bujqësor (sot, Universiteti Bujqësor i Tiranës), ngjarje që shënon
edhe nisjen e karrierës së tij profesionale.

Fillimisht, pat detyrën e ekonomistit dhe të kryetarit të degës së
punëpagave në ndërmarrjet bujqësore të asaj kohe, “Gjergj Dimitrov”
dhe “17 Nëntori” (1978 1981); për të vazhduar më pas si pedagog po në
Fakultetin e Ekonomisë Agrare (1981 1984) dhe më në fund bashkë
puntor shkencor në Institutin e Studimeve M L (njëherësh pedagog i
jashtëm). Hasani ka titullin “Profesor i asociuar” dhe gradën “Doktor”.

Ngjarjet politike të viteve 90 të ndikuan edhe në karrierën e tij.
Për shtatë vjet (1991 1997), ishte specialist për problemet e bujqësisë
dhe të zhvillimit rural në aparatin e Komitetit të përgjithshëm drejtues
të PSSh. Kjo përvojë e gjatë profesionale, që u pasurua edhe pas mba
rimit të dy mandateve të deputetit për Tiranën (1997 2005), natyrshëm
që ngriti edhe më tej nivelin shkencor të tij. Ai vazhdoi aktivitetin e vet
si pedagog i jashtëm (2005 2008); në Administratën e LSI së (2008 2009)
dhe në vazhdim zevendësdrejtor i përgjithshëm në Institutin e Siguri
meve Shoqërore (prej 2010).

Hasani ka veprimtari të pasur e të larmishme botuese me libra,
monografi, studime, artikuj shkencorë e periodikë, si dhe oponenca dhe
recensa (gjithsej 50 të këtij lloji). Në mënyrë të dokumentuar zotëron
gjuhët ruse (1980) dhe angleze (2005). Eksperienca e plotë e tij politike
mund të përmblidhet si më poshtë: anëtar i Këshillit të rrethit të Tiranës
dhe kryetar i Komisionit të ekonomi financës (1992 2000); anëtar i
Këshillit të përgjithshën drejtues të Partisë Socialiste të Shqipërisë
(1991 1992 dhe 1996 2005); anëtar i Komitetit drejtues dhe anëtar i
Kryesisë të PSSh për rrethin e Tiranës (1998 2005); sekretar i Komi
sionit të bujqësisë pranë KPD të PSSh (1994 2001); anëtar i Komitetit
drejtues të LSI dhe anëtar i Kryesisë së LSI së (prej vitit 2009).
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NDRIÇIM XHAVIT XHEPA 
- Deputet -  

- 1996 - 

Ka lindur në Tiranë më 21 janar 1957, ku, në gjirin e një familje
intelektuale arsimdashëse dhe artdashëse, u rrit dhe u edukua me pari
me të vërteta qytetare. Pas shkollës së mesme të kryer më 1975, ai
përfundoi studimet e larta për aktor në Akademinë e Arteve, gjatë
periudhës 1976 1979, për t’u angazhuar më tej në Teatrin Kombëtar.

Ndriçm Xhepa është tashmë aktor mjaft i njohur dhe po aq i
shquar. Në karrierën e tij mbi tridhjetëvjeçare ka një bilanc shumë të
pasur: rreth 75 role, nga të cilat 40 në skenën e teatrit dhe 35 në kinema
tografi. Në këto të fundit, dhjetë prej tyre, që i përkasin periudhës pas
vitit 1997, janë interpretime në prodhime me bashkëpuntorë të huaj.

Për të gjitha këto, Ndriçimi ka marrë mjaft vlerësime, madje, dy
medalje, që në fillimet e karrierës së tij. Është dekoruar edhe me
Urdhrin “Naim Frashëri” të klasit të parë (1989) dhe ka titullin “Artist i
Merituar” (1989). Ai është vlerësuar katër herë me kupën “Aktori më i
mirë”, në festivalet e filmit; tre herë, me çmimin “Kult”, si aktori më i
mirë i vitit; po kështu edhe “Aktori më i mirë” në Festivalin ndërkom
bëtar teatror “Kosova in Fest”, si dhe në festivalet mbarëkombëtare në
Tiranë (1986), Vlorë (1995), Fier (2004) etj.. Nga Presidenti i Republikës i
është nderuar me Urdhrin “Mjeshtër i Madh” (2010).

Por, ky personalitet i shquar i artit nuk mund të qëndronte
jashtë politikës. Falë bindjeve të tij liberaldemokrate, ai kishte refuzuar
të gjitha thirrjet e bëra për t’u antarësuar në Partinë e Punës së Shqi
përisë. Duke qenë, për 15 vjet edhe pedagog i Akademisë së Arteve,
megjithëse i jashtëm, ai ishte gjithnjë i pranishëm në qytetin “Studenti”
gjatë dhjetorit 1990. Në mbështetje të kësaj Lëvizje, Ndriçimi u bë ndër
nënshkruesit e parë të kërkesës për legalizimin e Partisë Demokratike.

Më tej, ai pranoi kërkesën e kësaj Partie për të qenë kandidat
për deputet në zgjedhjet e vitit 1996, por pa u shkëputur nga profesioni
i vet, me të cilin tashmë ishte i lidhur përfundimisht. Në këtë Legjis
laturë që, siç dihet zgjati vetëm një vit, ai u zgjodh anëtar i Komisionit
Parlamentar për artin dhe kulturën. Veçohet kontributi i tij në hartimin
e Ligjit për kinematografinë; aprovimi i të cilit mundësoi raportet bash
këkohore artistike e juridike në prodhimet e kësaj gjinie. Ndërkohë, ai i
kushtoi angazhimin e duhur edhe situatës problematike të infrastruk
turës rrugore në zonën ku ishte deputet.
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BAMIR MYRTEZA TOPI 
- President i Republikës -  

- Ministër, Deputet - 

Bamir Topi mbetet i pari dhe i vetmi tiranas autokton, që ka
arritur deri tani postin më të lartë shtetëror, atë të Presidentit të Repub
likës. Para tij ka pasë edhe një President tjetër, por jo me të dy prindët
tiranas, vetëm me nënën, për çka nuk mund të jetë pjesë e këtij vëllimi.
Ai ishte Ahmet Zogu, i zgjedhur në këtë detyrë në janar të vitit 1925.
Më herët, tiranasi Esat Toptani pat shkuar deri në nivelin e kryemi
nistrit; ndërsa shumë më pas Beqir Balluku, Abdyl Këllezi, Zyhdi Pepa
e Dashamir Shehi patën detyrën e zëvendëskryeministrit.

Megjithatë, në këtë libër, Bamiri hyn me status të trefishtë; veç
detyrës së Presidentit të Republikës së Shqipërisë, të mbajtur gjatë
periudhës 24 korrik 2007 deri 24 korrik 2012, ai ka qenë edhe ministër
dhe deputet, në të tjera shtrirje kohore.

Bamiri lindi në Tiranë më 24 prill të vitit 1957. Familja Topi, nga
më të vjetrat dhe nga më të njohurat në këtë trevë, ka dhënë kontribute
të rëndësishme në zhvillimet e Tiranës. Veç dyqaneve në qendër të
qytetit, ajo ka toka në Kashar, Yzberish dhe Shkozë. I ati i Bamirit,
Myrtezai (1916 2006), pjesë e vëllimit tonë të tretë, atij “Intelektualë të
hershëm” të këtij seriali, kishte studiuar në Kolegjin amerikan të Stam
bollit dhe më pas për bindjet e tij ishte dënuar nga regjimi komunist.
Familja Karapici, bijë e së cilës ishte e ëma e Bamirit, Haxhireja (1920
1992), mes shumë pronave kishte edhe Xhaminë me të njëjtin emër, që
sot nuk ekziston më. Ai është martuar me Teuta Topin dhe ka dy vajza.

Në shkollën fillore dhe më pas në atë të mesme, të kryer në
gjimnazin “Sami Frashëri” të Tiranës gjatë viteve 1971 1975, angazhi
met e Bamirit në mësime, kishin vijueshmëri të shkëlqyer. Ata nuk
njihnin nëntën; ndërsa jashtë saj dhe jashtë familjes, ata nuk sillnin as
probleme. Po i tillë ishte Bamiri edhe gjatë studimeve të larta për Vete
rinari në Institutin e Lartë Bujqësor (sot Universiteti Bujqësor i Tiranës),
të cilat me nota të shkëlqyera dhe me “Medaljen e Artë” i përfundoi në
vitin 1975; megjithëse se, për të, mjekësia kishte qenë gjithnjë ëndrra e
jetës. Ajo nuk u realizua meqë, sipas ligjeve të kohës, asaj të periudhës
komuniste, vëllezërit më të mëdhenj të tij, Flamuri, mjeku dhe gazetari i
mirënjohur, dhe Mentori kishin marrë më parë të drejtë studimi.

Pas përfundimit të studimeve dhe gjithnjë me rezultate të larta,
karriera profesionale e tij përfshin disa vjet punë veterinarie në Mullet e
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në Petrelë të Tiranës; ndërsa pas vitit 1984 në Institutin shkencor të
kërkimeve veterinare, ku më vonë do të arrinte deri drejtor i tij. Ndër
kohë, në Universitetin e Torinos, gjatë viteve 1987 1989, ai kishte kryer
një specializim të suksesshëm në Biologjinë molekulare, ku mbrojti
edhe disertacionin në fushën e Toksikologjisë. Në mbarim të këtij kua
lifikimi, me një formim të mëtejshëm shkencor, Bamiri nuk pranoi
ofertën për të punuar atje. Në Shqipëri, krahas kërkimit shkencor, ai
përballoi edhe një aktivitet të ngjeshur akademik në përgatitjen e
programeve mësimore të Toksikologjisë e të Farmakologjisë për stu
dentët dhe për pasuniversitarët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.
Njëherësh, e për një periudhë gati dhjetëvjeçare, ai ishte edhe lektor i
këtyre lëndëve në po atë fakultet.

Sot, mban titullin shkencor “Profesor” dhe gradën shkencore
“Doktor”, për çka është edhe një nga protagonistët e vëllimit të parë, atij
“Shkencë”, të serisë tonë “Tirana Personalitete”, botuar më 2005. Ai ka
shumë botime shkencore në periodikun shqiptar dhe të huaj, sikurse
edhe analiza politike të shpeshta. Bamiri zotëron gjuhët angleze, frënge
dhe italiane; ndërkohë që njeh edhe rusishten.

Me kulturën dhe me qytetarinë e tij, si dhe falë ndikimit fami
ljar, ku asnjë nga të rrethit të vet nuk kishte qenë i lidhur me pushtetin
e kohës, ai nuk mund të rrinte jashtë politikës dhe luftës për demokraci.
Bamiri dhe miqtë e tij ishin gjithnjë të pranishëm në Qytetin “Studenti”,
atje ku nisi lëvizja rinore për demokraci. Po atje dhe në atë atmosferë, ai
u njoh edhe me Sali Berishën, liderin e Partisë më të madhe opozitare,
asaj Demokratike, pjesë e fuqishme dhe kryesore e krahut të djathtë të
spektrit të politikës shqiptare. Kjo kohë e fillimeve të lëvizjes demo
kratike dhe tamam kur ai ishte në moshën 34 vjeçare, daton edhe për
fshirjen e tij në politikë dhe në vetë Partinë Demokratike.

Me mandatet e fituara në qytetin e tij të Tiranës, Bamir Topi
është zgjedhur deputet i Parlamentit të Shqipërisë në tre legjislatura:
XIV të (1996), XVI të (2001) dhe XVII të (2005), i renditur madje edhe
ndër më të suksesshmit. Më 3 korrik të vitit 2005, kandidati për deputet
Bamir Topi arriti një “rekord”, numrin më të madh të votave të fituara
brenda një zone elektorale, gjithsej 9756, çka nuk kishte ndodhur kurrë,
madje nuk ndodhi as në të gjitha zgjedhjet e mëpastajme. Duke qenë
edhe pjesë e organeve drejtuese të Partisë Demokratike, dy herë
nënkryetar i saj dhe dy herë kryetar i grupit parlamentar, ai bëhet
numri dy i këtij subjekti dhe ndër politikanët më të njohur në vend.

Më parë, gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, në vitet 1992
1997, periudhë pas së cilës ajo kaloi në opozitë, Bamiri pat qenë edhe
pjesë e kabinetit qeveritar (15 7 1996 deri 9 3 1997), ku mbante detyrën
e ministrit të Bujqësisë dhe të Ushqimit. Angazhime të këtij lloji, ai nuk
i pranoi tetë vjet më vonë, në qeverinë që doli pas zgjedhjeve parlamen
tare të vitit 2005.
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Në të gjitha këto detyra, te Bamir Topi spikatën përsëri, madje
mjaft dukshëm, po ato tipare të ekuilibruara dhe intelektuale. Gjatë
gjithë aktivitetit të tij, ai mbeti një politikan me profil të moderuar,
mjaft aktiv në zgjidhjen e krizave politike mes pozitës e opozitës, si
edhe protagonist i marrëveshjeve dhe i nismave të ndryshme parla
mentare. Ndaj kundërshtarëve të vet, ai asnjëherë nuk përdor fyerje
apo forma të tjera të këtij lloji; armët e vetme të tij në çdo betejë politike
janë gjithnjë qartësia e mendimeve dhe argumenti. Por, ai ka “folur”
edhe me heshtje; e në këto rrethana, thellësia dhe pjekuria politike e
Bamirit mbetën gjithnjë dinjitoze. Kjo është parë dhe vazhdon të shihet
ende, në debate dhe diskutime të çdo forumi. Këto tregues qëndrojnë
vazhdimisht linjë e qëndrueshme e aktivitetit të tij, në maxhorancë apo
në minorancë. Për të gjitha këto vlera, në sondazhet e organizuara nga
institucione të vendit e të huaja, ky tiranas i mirë, me meritë është
vlerësuar dhe është renditur ndër politikanët më të kuotuar.

Falë virtyteve të tij, Bamiri nuk mund të mos kishte qenë edhe
pjesë e aktiviteteve shoqërore e publike, sidomos ndaj atyre të lidhura
me qytetin dhe qytetarët e tij. Për një kohë mjaft të gjatë, dhe duke
dhënë kontribute të rëndësishme, ka qenë anëtar i kryesisë së Shoqatës
“Tirana”, tashmë mjaft e mirënjohur për aktivitetet e saj të shumta e
cilësore dhe e themeluar në vitin 1991. Ndër veprimtaritë shoqërore të
tij veçohet edhe detyra, pas vitit 2000 e Presidentit të Klubit të Futbollit
“Tirana”, e atij sporti me mjaft tradita dhe po ashtu të dashur për të
gjithë tiranasit.

Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2007, që përbën faqen më
madhore dhe më të shkëlqyer të karrierës së tij politike, Bamir Topi
kujtohet si kandidati i parë, i vetëm dhe i fundit që doli për atë post nga
Partia Demokratike. Ky President, i dyti nga kjo Parti, erdhi vetëm tre
muaj pasi kishte mbushur 50 vjeç. Kryeministri Berisha, njëherësh
kryetar i këtij subjekti politik, qysh në janar të atij viti pat thënë, se
“PD ja e ka Presidentin”. Por, edhe vetë Bamiri, madje një ditë para
votimit të katërt në Parlament, deklaroi se për asnjë shkak nuk do të
tërhiqej nga gara presidenciale.

Kështu, në orën 22oo të datës 24 korrik 2007, kur u numërua
edhe vota e 85 të pro tij, qielli mbi selinë e PD së dhe mbi një pjesë të
madhe të Tiranës u mbush me fishekzjarrë. Zgjedhja e Bamir Topit
shënonte rastin e dytë kur kandidati vinte me votat e të dy kampeve
politike, të djathtës dhe të majtës. Madje, pavarësisht nga debatet për
votat e opozitës, ai cilësohet dhe mbetet president konsensual. Me këtë
detyrë të re, dhe duke iu përgjigjur ligjit, ai u lirua nga të gjitha funk
sionet e tjera të mëparshme.

Virtytet konstante të qytetarisë e shoqëruan atë gjatë krejt de
tyrës presidenciale. Me personalitetin dhe autoritetin e vet, ai asnjë
herë dhe për asnjë shkak nuk hezitoi në shprehjen e mendimeve, pava
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rësisht nga forma e tyre. Kështu, vetëm pak muaj pas rimarrjes së
pushtetit nga PD ja (2009), ai ishte i pari që kritikoi disa nga ministrat e
kabinetit të ri; “apatikë dhe të mefshtë”, i cilësoi ata. Ndërkohë, mbësh
tetur në kompetencat kushtetuese, në bindjen ndaj drejtësisë dhe falë
forcës së karakterit, ai nuk dekretoi disa projektligje, nga të cilat
veçohen ato të lidhura me kthimin dhe legalizimin e pronave, probleme
tashmë të njohura për të gjithë.

Me tiparet e një politikani të vlerësuar; gjatë mandatit të tij
presidencial, ai u përpoq dhe arriti të jetë President i të gjithë shqipta
rëve dhe president mbi palët, ashtu siç kishte premtuar që në betimin e
tij . Në këtë kahe, edhe kur Presidenca u përball me etiketime të një
anshme e të panevojshme, ai i la mënjanë ato. Me këto realitete, vlerat
dhe meritat e tij si politikan ja kanë njohur edhe forcat kundërshtare.
Në jo pak raste, vetë liderët e tyre kanë vlerësuar Bamirin për zgji
dhjen e disa problemeve të rëndësishme.

Për të gjitha këto kualitete të tij, sa të shumta, të larmishme, po
aq edhe cilësore, ai jo vetëm se njihet si një nga figurat më të shquara,
por në opinion pranohet dhe vlerësohet si politikan mjaft popullor.

Mandati presidencial i Bamir Topit, gjatë të cilit, ai ka mbajtur
edhe leksione në disa Universitete të huaja, si në atë të Oksfordit dhe
Kembrixhit në Angli, të Kolumbias në ShBA, të La Sapienzas në Romë e
të Torinos në Itali etj., përkon me ngjarje dhe arritje të rëndësishme e
madhore të politikës së jashtme të vendit tonë; për të cilat edhe ai ka
meritën dhe kontributin e tij. Ndër to mund të përmenden sidomos
anëtarësimi i Shqipërisë në Bllokun e Atlantikut Verior, NATO; Pava
rësia e Kosovës; Lëvizja e lirë e shqiptarëve e ngjarje të tjera të rëndë
sishme si këto.

Bamir Topi mban disa tituj nderi, ndër të cilët mund të për
menden: “Doctor Honoris Causa”, nga Universiteti i Prishtinës (25 janar
2008), nga Adin University në Stamboll dhe nga Universiteti i Tetovës;
“Qytetar Nderi i Prishtinës” nga Kuvendi Komunal i Prishtinës (26 janar
2008), “Qytetar Nderi” i Ferizaj Kosovë dhe i Dibrës së madhe, si dhe
“Urdhëri i Mbretit Tomislav”, nga Kroacia. Ai është “Qytetar Nderi” edhe
për Mirditën dhe Burrelin.

Në kushtet aktuale të politikës në Shqipëri, Bamir Topi është
tani në krye të një subjekti krejt të ri politik, atij të quajtur “Fryma e Re
Demokratike”. Siç e kanë përcaktuar vetë themeluesit e saj, ajo forcë për
faqëson një parti të qendrës së djathtë dhe që ka në program kon
kurimin politik përmes zgjedhjeve, parti e lirisë dhe e barazisë, parti e
mundësive dhe e shanseve të barabarta, parti e hapur për të gjithë
shqiptarët, e shprehjes së lirë të mendimeve, e debatit dhe e diversitetit.
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REXHEP MUSTAFA KARAPICI 
-  Deputet -  

- 1996 - 

Rexhep Karapici ka lindur në Tiranë më 3 dhjetor 1957 nga një
familje autoktone dhe mjaft e njohur. Pas mbarimit të shkollës së mes
me, arsimin e lartë e nisi në vitin 1981 dhe vetëm pasi kishte kryer edhe
shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Me rezultate të shkëlqyera, mbaroi
në vitin 1986 Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike të Uni
versitetit të Tiranës, me diplomën “Inxhinier Mekanik për Industrinë”. Për
këto vlera të tij, menjëherë emërohet pedagog në katedrën e Termo
teknikës të po atij fakulteti (aktualisht Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
të Universitetit Politeknik). Karrierën gjithnjë të suksesshme të tij, e
shoqëroi me doktoratën me temë “Disa probleme për reduktimin e oksideve
të squfurit dhe të azotit në metodat e reja të termodinamikës së djegies”, të
mbrojtur në vitin 1996. Grada shkencore “Doktor” që fitoi ai, e ka bërë
atë pjesë të vëllimit të parë të kolanës “Tirana Personalitete”, botim
tashmë i njohur dhe i vazhdueshëm i Shoqatës “Tirana”.

Për vetë prejardhjen familjare të tij, te ai, madje shumë shpejt, u
formuan bindjet e thella të djathta e antikomuniste. Aktivitetet e para
politike, Rexhepi i nisi në dhjetor të vitit 1990 me lëvizjen e njohur stu
dentore për rrëzimin e sistemit komunist. Ai ishte pjesë e grupit nis
mëtar për krijimin e Partisë Demokratike dhe njëherësh anëtar theme
lues i kësaj Partie. Si i deleguar i këtij grupi, në janar të vitit 1991, ngriti
dhe organizoi në Sarandë degën e Partisë Demokratike të rrethit.

Në shkurt të po atij viti, ai është pjesë e grevës së njohur të
urisë dhe njëherësh anëtar i komisionit drejtues të saj, ku 730 studentë
kërkuan heqjen e emrit “Enver Hoxha” që mbante në atë kohë
Universiteti i Tiranës. Në këtë ngjarje, ai ka debatuar ashpër me minis
trin e Arsimit të asaj kohe, i cili kërkonte ndërprerjen e grevës dhe
cilësimin e jashtëligjshëm të saj, duke e kërcënuar Rexhepin edhe me
pushimin e tij nga puna si pedagog. Ai do të ishte po ashtu mjaft aktiv
edhe në angazhimet intensive në fushatën e PD për zgjedhjet e para
parlamentare e demokratike, që do të mbaheshin po atë vit. Rexhepi
ishte i pranishëm edhe në grevën e përgjithshme të majit 1991 për
rrëzimin e qeverisë Nano.

Duke qenë pjesë e strukturave të PD dhe pa u shkëputur asnjë
herë nga detyra e pedagogut, ai mbeti gjithnjë aktiv në këto kontribute
shoqërore. Ndërkohë, Rexhepi punoi intensivisht edhe për fushatën e
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zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 22 marsit të vitit 1992, për
të cilat ishte edhe kandidat në listën shumëemërore të PD.

Pas fitores së Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe për të
kontribuar në krijimin e sistemit të ri politikoekonomik, ai nuk është
më pedagog efektiv i Universitetit, por punonjës dhe drejtues në insti
tucione të tjera të rëndësishme shtetërore, si drejtor i Shërbimit infor
mativ të Tiranës (1993 1994) dhe Prefekt i Tiranës (1994 1996). Ndër
kohë dhe për efekte kualifikimi, Rexhepi kreu kursin për drejtues të
lartë civilë dhe ushtarakë “Mbi menaxhimin e mbrojtjes dhe hartimin e
një strategjie mbrojtjeje e të sigurisë kombëtare”, duke marrë ndërkohë
edhe “Diplomën e Kolegjit të Mbrojtjes”

Në zgjedhjet e vitit 1996, ai bëhet deputet i Kuvendit të Shqi
përisë për zonën elektorale numër 54 të qytetit të Tiranës, kriter që e
rendit atë edhe në protagonistët e këtij vëllimi të katërt. Gjatë kësaj
legjislature, Rexhepi kreu funksionin e kryetarit të Komisionit të për
hershëm parlamentar për rendin dhe sigurinë kombëtare. Më tutje, në
zgjedhjet lokale të po atij viti, për një periudhë katërvjeçare (1996 2000),
ai mandatohet këshilltar në Këshillin e rrethit të Tiranës, duke qenë
njëherësh edhe anëtar i kryesisë së këshillit të këtij rrethi dhe kryetar i
grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike.

Pjesë e aktivitetit të ngjeshur politik të tij është edhe zgjedhja në
funksionet e strukturave të Partisë Demokratike: anëtar i Kryesisë për
degën e Tiranës (1995 2001), anëtar i Këshillit kombëtar të saj dhe
anëtar i Kryesisë së këtij këshilli (1997 1999). Gjate ushtrimit të funk
sionit te tij si kryetar i degës së PD të Tiranës (1997 1998), ai ka orga
nizuar mitingjet dhe protestat e PD në Tiranë, për të cilat është ndjekur
edhe penalisht, si organizator mitingjesh të paligjshme.

Gjatë ngjarjeve të vitit 1997, ka mbajtur qëndrim mjaft të ashpër
ndaj rebelimit komunist duke qenë dhe nismëtar i ligjit Për gjendjen e
jashtëzakonshme , të miratuar nga parlamenti.

Pa ndryshuar aspak bindjet e tij, ai tashmë është tërhequr krej
tësisht nga jeta aktive politike dhe nga të gjitha angazhimet që rrjedhin
prej saj. I rikthyer përfundimisht në karrierën akademike prej vitit 2005,
ai është sot pedagog në Departamentin e Energjetikës të Universitetit
Politeknik të Tiranës.

Si pjesë e karrierës së tij po ashtu të lavdërueshme pedagogjike
e shkencore mund të përmendet fusha e botimeve, ndër të tjera edhe si
bashkautor i librave “Termoteknika”, 2007, 310 faqe dhe “Termoteknika në
shembuj”, 2008, 410 faqe.
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DASHAMIR HAMID SHEHI 
- Zevendëskryeministër  -  

- Ministër - 

Dashamiri lindi në Tiranë më 12 tetor 1957. Pasi po në qytetin e
tij të lindjes kreu arsimin parauniversitar, studimet e larta për ekonomi
në agrare i përfundoi në Institutin e Lartë të atëhershëm Bujqësor, që
sot quhet “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, në të cilin kanë studiuar
edhe emra të tjerët të njohur të ekonomisë e të politikës shqiptare.

Prej diplomimit të tij më 1982, për disa vjet rresht, dhe deri kur
u kthye në Tiranë më 1987, ai punoi në zonat e veriut, nga Hidrocen
trali i Fjerzës e deri në objekte të tjera ekonomike në Mirditë. Falë aftë
sisë së tij, ai përballoi detyrat jo të pakta të ekonomistit edhe në Ndër
marrjen pyjore të Tiranës, ku qëndroi deri në vitin 1990. Ndërkohë, i
azhurnuar me problemet shkencore të fushës së tij, në shtypin tonë si
dhe në revista të specializuara ndërkombëtare, ai ka shkruar mjaft
artikuj mbi probleme sociale dhe ekonomike të Shqipërisë. Në këtë
plan, ai punoi dhe përgatiti disertacionin me temë “Shteti social dhe
perspektivat e tij në Shqipëri”, të cilin e mbrojti në vitin 1995, akt që e ka
bërë atë protagonist edhe në vëllimin “Shkencë” (2005) të po këtij seriali.
Me këtë përgatitje profesionale e shkencore të tij, Dashamiri është
aktivizuar si lektor i jashtëm edhe në arsimin e lartë.

Falë formimit dhe bindjeve të tij liberaldemokrate, Dashamiri
nuk qendroi jashtë politikës, hapësirë në të cilën, ai u përfshi madje
herët, që në fillim të viteve 90 të. Duke qenë anëtar i Partisë Demok
ratike që në themelimin e saj, në vitin 1991 zgjidhet edhe sekretar për
Tiranën, detyrë të cilën e mbajti për një vit. Në raport me kriteret e
vendosura për hartimin e këtij vëllimi të katërt, Dashamiri, jo thjesht se
është i njohur për angazhimet e tij; por, me natyrën gjithnjë aktive gjatë
krejt karrierës së vet në këtë fushë e deri tani, pra prej më tepër se 20
vjetësh, ka një bilanc mjaft të bollshëm.

Gjatë karrierës së tij politike, ai ka përballuar edhe detyra të
larta qeverisëse. Në vitet 1992 1994, ishte Ministër i Punës, i emigra
cionit dhe i çeshtjeve sociale; ndërsa në ato 1994 1996, ministër i ndër
timit, i turizmit dhe zevendëskryeministër.

Dashamiri është zgjedhur tre herë deputet i Kuvendit të Shqi
përisë, akte që shënojnë legjislaturat XIII të, XIV të dhe XVI të. Në dy të
parat, i mbështetur nga PD ja, ishte përkatësisht deputet i Tiranës dhe i
Vlorës; ndërsa në të fundit, gjatë viteve 2001 2005, përsëri deputet i
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Tiranës; por, këtë herë, i propozuar nga PDR ja, subjekt në të cilin, ai
kishte kaluar që më 1997. Në dy legjislatura të veçanta të Kuvendit të
Shqipërisë, Dashamiri ka qenë në drejtim të komisioneve parlamentare
të ndërtimit dhe të mbrojtjes. Në këto pozicione, ai ka kontribute të
rëndësishme për ndërtimin e shtetit modern e social në Shqipëri; prej të
cilave mund të përmenden reformat mbi riorganizimin e sistemit të
pensioneve (1993); ligji mbi çeshtjet sociale për ndihmën ekonomike (po
1993); kodi i ri i punës dhe ligji mbi kompensimin e papunësisë

I aktivizuar gjithnjë po në fushat ekonomike e sociale, ai ka
qenë kryetar i disa bordeve shtetërore dhe jo shtetërore. Prej tyre mund
të përmenden ato të Institutit të sigurimeve shoqërore; i Fondacionit
për vetëpunësim, i Institutit të administratës publike, i Fondit për zhvi
llimin shqiptar e të tjerë.

Duke ju përmbajtur bindjeve të tij politike, Dashamiri nuk
vazhdoi si pjesë e Partisë Demokratike. Gjatë viteve 1997 2001, ishte
kryetar i PDR; ndërsa prej 2006, kryetar i Lëvizjes për Zhvillim Kom
bëtar, detyrë që e mban edhe aktualisht. Në Mesazhin drejtuar Kombit
Shqiptar, me rastin e shpalljes së kësaj Lëvizje, ndër të tjera, ai thotë:

“Me fjalën përshëndetëse, në përvjetorin e Kongresit historik të
Lushnjës, të Deklaratës për shtyp të dhënë disa muaj më parë dhe të
disa intervistave të mija në mediat kombëtare, i kam përcjellë popullit
shqiptar lajmin për fillimin e Lëvizjes për zhvillimin kombëtar.

Idetë e kësaj Lëvizjeje burojnë nga shqetësimi i madh për fatet e
vendit dhe të Kombit Shqiptar; ashtu si edhe nga vizioni i shqiptarëve
patriotë për ta parë Atdheun mes kombeve të zhvilluara. Ne kemi
analizuar këtë gjendje dhe kemi përgatitur projekte konkrete për të
tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Jemi konsultuar gjerësisht me
njerëz të ndryshëm nga të gjitha krahinat shqiptare, me intelektualë e
politikanë, që e duan me zemër Shqipërinë dhe Kombin shqiptar.
Prandaj kjo Lëvizje synon që të bashkojë gjithçka është për zhvillim
kombëtar dhe shoqëror.

Shqipëria ka bërë disa ndryshime pozitive, por akoma insti
tucionet e saj janë larg kuptimit të shtetit ligjor dhe të demokracisë. Ajo
sot është e ligështuar nga agresiviteti dhe konflikti politik, nga korru
psioni e krimi i organizuar, nga papunësia dhe varfëria, nga hakmarrja
dhe gjakmarrja. Po personalizohet politika dhe pushteti, duke ndërhyrë
mbi legjislativin dhe ekzekutivin, mbi drejtësinë dhe shtypin e lirë....”.
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ALBERT BEQIR BROJKA 
-  Ministër -  

- Kryetar i Bashkisë, 1996 - 2000 - 

Ka lindur në Tiranë më 19 tetor të vitit 1958 në një familje
qytetare e të njohur autoktone. Pas përfundimit të shkollës së mesme të
përgjithshme në vitin 1977, vazhdoi studimet në Fakultetin e Gjeologji
së e të Minierave të Universitetit të Tiranës. Pesë vjet më vonë, në vitin
1982, ai diplomohet “Inxhinier për shfrytëzim minierash”.

Falë rezultateve të arritura, Alberti nisi menjëherë punën në
Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Minierare, fillimisht me de
tyrën e inxhinierit, më tutje të shefit të sektorit dhe më pas deri drejtor i
atij institucioni. Aftësitë e tij profesionale dhe shkencore ishin arsyet që,
për mjaft kohë, atë e aktivizuan edhe si pedagog të jashtëm pranë po
këtij fakulteti. Ndërkohë, po për sektorin e industrisë minerare dhe për
të cilin u përgatit, ai kreu edhe dy specializime të rëndësishme dhe me
mjaft interes; tre vjet në Turqi (1988 1992) dhe gjashtë muaj në Japoni.

Duke qenë me bindje antikomuniste, si përgjithësisht tiranasit,
ai u përfshi edhe në angazhimet politike. Më 4 janar të vitit 1991, atë e
pranojnë anëtar të Partisë së sapokrijuar Demokratike, ku, shumë
shpejt, bëhet një nga figurat më aktive në strukturat e saj e sidomos në
ato të Degës së Tiranës. Me këto arritje, falë sigurisht edhe nivelit dhe
formimit të tij intelektual, gjatë viteve 1993 1999, ishte anëtar i Kryesisë
së kësaj njësie. Madje, duke u mbështetur po në këto vlera, ai qe edhe
më i suksesshëm. Gjatë periudhës 1995 1997, Albert Brojka ishte në
krye të PD për Degën e Tiranës; ndërkohë edhe anëtar i Kryesisë së
Partisë Demo kratike dhe sekretar i saj për marrëdhëniet me jashtë.

Përkundrejt përfshirjes së tij në vëllimin e katërtë të serialit
“Tirana Personalitete”; ai ka “status të shumëfishtë”. Gjatë mandatit të
parë qeveritar të PD, Alberti mbajti këto detyra: zëvendësministër i
burimeve minerare (1993) dhe këshilltar i kryeministrit për reformën
administrative (1992 1993); ministër i Industrisë, Tregtisë e Transportit
(1993 1994) dhe ministër i Punëve Publike (1996). Përherë i suksesshëm
e faqebardhë, ai shkoi edhe më tej në angazhimet e tij politike. Në maj
të vitit 1996, zgjidhet deputet i PD në Kuvendin e Shqipërisë për Legjis
laturën XIV të; ndërsa në tetor të po atij viti edhe kryetar i Bashkisë së
Tiranës, detyrë, që e mbajti me sukses për katër vjet rresht (1996 2000),
periudhë e përputhur edhe problemet e krijuara nga ardhjet masive të
kosovarëve gjatë ngjarjeve të vitit 1999.
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XHEMAL MYSLYM QEFALIA 
- Deputet -  

- 2009 - 

Xhemali, i lindur më 27 2 1963 në fshatin e vogël Tufinë me
rreth 25 30 shtëpia dhe i ndodhur në zonën verilindore të qytetit, në
rrëzë të malit të Dajtit. Ai rrjedh nga një fis i vjetër autokton, i njohur, i
madh dhe i nderuar. Pjesëtarët e tij, në traditën e vet kanë patur dhe
kanë të përhershme virtytet e miqësisë dhe të harmonisë me familje të
tjera e të mëdha të fshatit e deri të vetë qytetit. Ndërkohë, ata kanë
ruajtur pandërprerë edhe traditat patriotike deri në krijimin e gjithçkaje
të nevojshme e të rëndësishme për ruajtjen e këtyre virtyteve. Në këtë
këndvështrim, edhe gjatë viteve 90 të, qefalitë kanë qenë ndër të parët
që përkrahën proceset demokratike që po zhvilloheshin në atë kohë,
duke u angazhuar madje edhe drejtpërdrejt në to.

Arsimimi i Xhemalit është i shumanshëm. Pas shkollës së mes
me ushtarake”Skënderbej”, në vitet 1978 1982; ai vazhdoi dhe kreu Aka
deminë ushtarake, më 1982 1985; Akademinë e Policisë, më 1995 1998
dhe Fakultetin juridik të Universitetit të Tiranës, më 1995 2003. Ndër
kohë dhe po në këtë sens, në Gjermani, Angli, Itali etj., ai ka bërë edhe
disa trajnime të niveleve dhe të drejtimeve të ndryshme.

Me këtë përgatitje teorike dhe praktike, duke pasë njëherësh
edhe gradën ‘’major’’, Xhemali ka punuar me detyra te ndryshme dhe
së pari e për një kohë mjaft të gjatë në Ministrinë e mbrojtjes (1985
1996). Më tutje, karriera e tij profesionale vazhdoi në Ministrinë e Drej
tësisë si drejtor i instuticioneve peneticiare në Tiranë e në Burrel dhe
më pas zëvendësdrejtor i Burgjeve (1996 2007). Ndërkohë, ai ka qenë
edhe ekspert për të drejtat e njeriut pranë Komitetit Shqiptar të Hel
sinkit. Në qershor të vitit 2007, Xhemali nisi punën si këshilltar juridik
në Prokurorinë e përgjithshme të Shqipërisë, detyrë të cilën e vazhdoi
vetëm dy vjet.

Si anëtar i Partisë Socialiste të Shqipërisë, duke marrë përsipër
edhe angazhimet e kryetarit të partisë të rrethit të Tiranës, më 20 maj të
vitit 2009, praktikisht dhe juridikisht, ai shënoi fillimin e një karriere
tjetër, atë politike, të cilën e ndjek edhe aktualisht. Në vazhdim, më 29
qershor të vitit 2009, për subjektin “Partia Socialiste e Shqipërisë”, ai
kandidoi dhe fitoi në zgjedhjet parlamentare të atij viti. Më 24 gusht të
po atij viti, mori mandatin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, detyrë
të cilën vazhdon t’a kryej edhe sot.
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GENC YMER TAFAJ 
-  Kryetar i njësisë bashkiake Nr. 8 -  

- 2000 - 

Në zgjedhjet lokale të vitit 2000, i propozuar nga shoqëria civile
dhe i mbështetur nga Partia Socialiste, megjithëse ai nuk ka qenë dhe as
nuk është anëtar i ndonjë subjekti politik, Genci mori drejtimin e njësisë
bashkiake nr. 8 të Tiranës. Këtë detyrë e mbajti deri në vitin 2003, kur i
rikthehet angazhimeve të mëparëshme civile.

Lindi në Tiranë më 16 qershor të vitit 1960, nga familje me prej
ardhje tregëtarësh. Në vitin 1984, u diplomua për agronomi në Institu
tin e Lartë Bujqësor dhe më vonë, më 2001, edhe për drejtësi, në siste
min pa shkëputje nga puna të Universitetit të Tiranës, duke fituar edhe
liçensën për avokat.

Për karrierën e tij profesionale mund të përmenden këto de
tyra: përgjegjës sektori në kooperativën bujqësore “Dëshmorët e Tujanit”
(1984 1989); kryetar i degës së prodhimit në NB të Laknasit (1989 1991),
kryetar i degës së tregëtisë në Frigoriferin e Tiranës (1991 1992); drejtor
administrativ në firmën “Alsimex” (1993 1994); specialist në degën e
furnizimit të Kombinatit të tekstilit (1994 1996) dhe administrator i Sho
qërisë “Lisa” ShPK. Ndërkohë, ai mbeti i angazhuar edhe me detyrën e
pedagogut të jashtëm në katedrën e bujqësisë së përgjithshme në Fakul
tetin e Agronomisë të Institutit të lartë bujqësor. Prej vitit 2004, d.m.th.,
pas përfundimit të mandatit të kryetarit të njësisë bashkiake, ai mban
detyrën e sekretarit të përgjithshëm në Komisionin në mbrojtje të
legjislacionit për nëpunësin e shërbimit civil.

Ai arriti rezultate të dukshme edhe në drejtim të kualifikimit të
tij. Veç provimeve pasuniversitare të profilit të bujqësisë, ka kryer edhe
trajnime të ndryshme: Instituti “TODAIE” në Ankara të Turqisë (nëntor
2004), “ITAP” në Tiranë (shkurt 2007), në Tbilisi të Gjeorgjisë (prill
2009), Shkollat e administratës publike të Europës (ILO) në Torino të
Italisë (nëntor 2009) dhe në Danilovgrad të Malit të zi (nëntor 2011). Po
kështu, Genci është anëtar i grupit europian të administartës publike
(EGPA); i bordit të sekretarëve të përgjithshëm; i rrjetit të shkollave të
administratës publike (IIAS) dhe i bordit të qendrës rajonale të refor
mës në Administratën publike (UDNP) (RCPAR). Njeh italishten dhe
anglishten, për çka ka edhe dokumentat përkatëse.

Ai është marë edhe me volejbollin, madje deri në nivele të kë
naqëshme, kapiten i skuadrës së Tiranës dhe fitues i disa medaljeve.
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ARBEN ZYHDI TAFAJ 
-  Kryetar i njësisë bashkiake Nr. 8 -  

- 2003, 2007 dhe 2011 - 

Arben Tafaj ka lindur më 6 Korrik 1960 në Tiranë. Është bir i
një prej familjeve më të njohura dhe më të herëshme tiranase. I jati i tij,
Zyhdiu ka shërbyer për shumë vjet si mësues dhe drejtues institucio
nesh arsimore në Tiranë e në rrethe të tjera të Shqipërisë, gjatë të cilëve,
për nivelin e lartë të mësimdhënies dhe për mënyrën e komunikimit,
pat fituar vlerësimin e nxënësve dhe të kolegëve të tij.

Pas vdekjes së të atit, Arbeni 21 vjeçar u angazhua në obligimet
familjare. Gjithsesi, ky impenjim nuk e pengoi atë të synonte ngritjen e
tij të vazhdueshme arsimore, kulturore dhe profesionale. Kështu gjatë
viteve 1982 1986, kreu studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë të
Universitetit të Tiranës, ku u diplomua me rezultate shumë të mira.
Megjithë impenjimet në ndjekjen e këtyre studimeve dhe në marrëdhë
niet e punës që siguronin bazën ekonomike të familjes së tij, ai i kushtoi
kohë edhe mësimit të gjuhëve të huaja, ndër to, ata angleze dhe italiane,
si një imperativ i zhvillimeve të pritëshme në horizontin e shoqërisë
Shqiptare. Ndërkohë, në Gjermani (1994) dhe në ShBA (2000) , ai ndoqi
edhe kurse pasuniversitare të kualifikimit e të arsimimit profesional.
Më pas, mbrojti edhe Masterin e nivelit të dytë me drejtimin “Pushteti
ekzekutiv dhe lokal”.

Me ndryshimin e sistemit ekonomiko politik, në fillim të
viteve 90 të, bazuar në formimin e tij profesional si ekonomist, por
edhe në aftësitë e trashëguara për vendosjen e marrëdhëieve shumë të
mira ndërnjerëzore, Arbeni i përkushtohet sipërrmarjes së lirë, duke
hapur një nga aktivitet e para private në Tiranë. Prej vitit 1993, ai është
President i Kompanisë “Arilta”. Nga viti 1999 deri në vitin 2003, anëtar
i kryesisë së dhomës së tregtisë së Tiranës, ndërsa dhe nga viti 2003 e në
vazhdim edhe anëtar i Asamblesë së këtij institucioni.

Në vitin 2000, Arbeni zgjidhet Kryetar i Shoqatës “Tirana”, të
cilën tashmë e drejton prej dymbëdhjetë vjetësh. Për këtë njeri me
bindje të formuara dhe objektiva të qarta, ky akt mund të konsiderohet
edhe si nisje e angazhimeve të tij në jetën politikoshoqërore të vendit.
Që nga kjo periudhë, Shoqata “Tirana”, si zëdhënëse dhe promovuese e
vlerave të gjithanëshme shpirtërore, materiale, historike, kulturore të
qytetit dhe të krejt trevës së Tiranës, u shndërrua në një nga subjektet
me aktivitet tejet të dukshëm të shoqërisë civile shqiptare.
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Me këtë përvojë të vyer në sferën e Shoqërisë civile, Arbeni nisi
edhe rrugëtimin e tij politik, ku në vitin 2003 zgjidhet kryetar i njësisë
Bashkiake nr. 8 të Tiranës. Suksesi elektoral i zgjedhjeve të këtij viti dhe
mbështetja komunitare që, ai gëzonte sidomos në rradhët e bashkëqyte
tarëve të tij, e motivuan atë për një angazhim politik më të dendur. Më
vitin 2004, ai bëhet zevendëskryetar të Partisë Republikane, pozicion të
cilin e mbajti katër vjet, deri më 2008 kur kalon si sekretar politik i saj.

Me një elektorat gjithnjë e në rritje (dukuri e rrallë për politikën
lokale shqiptare), Arbeni fitoi edhe dy mandate të tjera. Në zgjedhjet e
majit të vitit 2011, ishte e treta herë rradhazi dhe po në të njëjtën njësi,
detyrë të cilën e mban edhe aktualisht. Prej vitit 2004, ai është edhe
nënkryetar i Shoqatës së njësive bashkiake të Tiranës.

Pas zhvillimeve politike të vitit 2009, Arbeni fillon t’i përkush
tohet më tepër kauzës së mbrojtjes së interesave qytetare. Në kuadër të
funksioneve të tij si kryetar i Shoqatës “Tirana”, kryetar i Njësisë bash
kiake numër 8 dhe nënkryetar i Shoqatës së njësive bashkiake të
Tiranës, ai nisi një lëvizje për mbrojtjen e interesave të qytetarëve nga
arbitrariteti, shvleftësimi i pronës, mospërfshirja në vendimmarrje etj..
Kjo lëvizje, që filloi me një sërë peticionesh, kërkesash, mbulimesh
mediatike etj., vazhdoi me tubime masive në lagje të veçanta të Tiranës
dhe përfundoi me premtimin e autoriteteve aktuale të pushtetit vendor
për një përfshirje më të gjerë të qytetarëve në vendimmarrjet në të
gjitha planet e rregullimit urban dhe në të tjerat me rëndësi jetike.

Shoqata “Tirana”, nën drejtimin e Arben Tafajt, është
tashmë pjesë e pandarë e vendimmarrjes lokale. Janë mbi dhjetë anë
tarë të saj pjesëmarrës në forumet e Bashkisë së Tiranës. Po ashtu, për
faqësuesit e saj janë të pranishëm thuajse në të gjitha komisionet
vendore të këtij institucioni, si komisioni për hartimin e planit rregu
llues të qytetit të Tiranës, për ndërtimin e Xhamisë së madhe etj..

Angazhimet me politikën lokale dhe me jetën socialkultuorore
të kryeqytetasve, në mbrotje të interesave të tyre qytetare dhe të ruajtjes
e të kultivimit të vlerave të gjithëanëshme historike, kulturore, materia
le, shpirtërore, morale e patriotike të qytetit e të trevës, përbëjnë edhe
objektivin kryesor të Arben Tafajt në aktivitetin e tij politikoshoqëror.
Ai dhe forumet e institucionet e drejtuara prej tij mbeten gjithnjë të
pranishme dhe aktive në jetën socialpolitike të Tiranës, në shërbim të
komunitetit të qytetarëve të saj dhe të interesave të tyre.

Ai është autor i shumë artikujve në shtypin e përditshëm dhe
periodik, si dhe autor e bashkëautor i disa botimeve të vetë Shoqatës.

Për këtë aktivitet të dendur shoqëror e politik, Arbeni është
vlerësuar edhe me disa çmime dhe tituj siç është ai “Ambasador for
peace” (Ambasador për paqen), akorduar nga Organizata Ndërkombë
tare “Universal Peace Federation Interreligious and International Federation
for World Peace”.
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VATH QERIM TABAKU 
-  Deputet -  

- 2012 - 

Vath Tabaku është deputeti më i ri në detyrë i subjektit të tij të
Partisë Demokratike, ashtu siç është edhe më i riu i përfshirë në këtë
vëllim të katërtë të kolanës “Tirana Personalitete”. Këtë mandat, në të
cilin është edhe anëtar i Komisionit Parlamentar të punës dhe të çesh
tjeve sociale, ai e filloi kur, duke qenë i 16 ti në listën e kësaj partie, zuri
vendin e zotit Bujar Nishani, i zgjedhur President i Republikës.

Ai është anëtar i Partisë Demokratike nga nëntori i vitit 1991
dhe është shquar gjithnjë për mbështetjen e të gjitha fushatave të saj në
komunat periferike të Tiranës: Ndroq, Pezë, Vaqar dhe Kashar.

Vathi lindi më 17 korrik të vitit 1962 në Ndroq të Tiranës. Po
atje mbaroi edhe arsimin parauniversitar. Në vitin 1987, ai kreu fakulte
tin e inxhinierisë së pyjeve. Me këtë përgatitje, vijoi përvojën e tij profe
sionale në Ndërmarrjen e shfrytëzimit të pyjeve të Fushë Arrëzit (1987
1991); në Drejtorinë e përgjithshme të pyjeve e të kullotave (1991 1992)
e më pas në Institutin e kërkimeve pyjore dhe të kullotave (1992 1993).

Nga kjo kohë, duke u emëruar pedagog në Fakultetin e shken
cave pyjore të Universitetit Bujqësor të Tiranës, ai kalon përfundimisht
në arsim. Nivelin e tij profesional dhe shkencor, ai e ngriti sidomos
gjatë viteve 1995 2000, kur në Institutin e Silvikulturës dhe ekologjisë së
pyjeve të fakultetit të shkencave pyjore në Universitetin Georg August
Gottingen të Gjermanisë, Vathi përfundoi studimet pasuniversitare të
shoqëruar edhe me gradën shkencore “Doktor”.

Në Universitetin bujqësor të Tiranës, veç detyrës së pedagogut,
ai ka mbajtur edhe disa pozicione drejtuese: përgjegjës i seksionit të
silvoekologjisë (2001 2003); drejtor i ShPU (nga janari 2001); zeven
dësdekan i fakultetit të shkencave pyjore (2003 2008); dekan i fakultetit
të shkencave pyjore (nga janari i vitit 2008) dhe po për këtë periudhë
edhe anëtar i senatit akademik të këtij Universiteti. Njëherësh, në bash
këpunim me Universitete të huaja, Vathi ka kryer edhe disa aktivitete
studimore e kërkimore, duke bërë edhe disa kualifikime dhe specializi
me jashtë vendit, ku veç Gjermanisë, është edhe Hungaria, Italia dhe
Spanja. Po kështu, ai dallohet edhe për botimet pedagogjikoshkencore.

Vathi ka titullin shkencor “Profesor” dhe njeh me dëshmi gjuhët
gjermane, angleze dhe italiane.
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ARMOND IDRIZ HALEBI 
- Kryetar i njësisë bashkiake Nr. 9 -  

- 2007 - 

Armondi, i lindur në Tiranë më 20 12 1967, rrjedh nga dy fa
milje të mirënjohura autoktone, Halebi dhe Rreli. Gjatë shkollimit të tij,
përveç rezultateve shumë të mira, tregoi edhe pasionin për aktivitetet
sportive e artistike dhe për çka është vlerësuar me çmime. Me rezultate
shumë të mira mbaroi më 1985 edhe degën e përpunimit të drurit të
shkollës së mesme të ndërtimit e më pas, më 1993, edhe studimet e larta
inxhinierike, pas të cilave punoi në fabrikën e mobiljeve “Bestin”. Në
fushën e inxhinierisë dhe për projekte të tjera, ka kryer disa kualifikme
brenda dhe jashtë vendit. Në vitin 2008 mbaroi studimet e thelluara
pasuniversitare dhe tani ka në përfundim edhe doktoratën. Aktualisht
është pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor.

Pasioni për artin e fotografisë dhe tradita familjare bënë që ai të
ketë kontribute të rëndësishme edhe në këtë fushë. Në vitin 1996, është
fotografi oficial i aktivitetit “Mis Europa” të atij viti, e organizuar në
Shqipëri. Eksperienca e fituar dhe trajnimet e kryera krijuan dëshirën
dhe bindjen për mundësinë e një ndërmarje private. Më 1999, ai nisi
bisnesin e tij “Fotomondo” me qendër në Bulevardin “Zog I”, ku pas
qyrohet dukshëm ndërthurja e nivelit artistik me aftësitë manaxheriale.

Në vitin 2004, Armondi vendosi edhe angazhimin e tij në akti
vitetet shoqërore e politike. Si një përfaqësues i denjë i qytetarisë tira
nase, ai u bë pjesë e LSI së, një lëvizje e njohur me pikëpamje të majta.
Në kuadër të kësaj organizate kandidoi në zgjedhjet parlamentare të
vitit 2005. Më pas mori pjesë edhe në zgjedhjet e vitit 2007 për push
tetin vendor, ku nën siglën e koalicionit PS LSI dhe me një rezultat të
kënaqshëm, ai u zgjodh kryetar i njësisë bashkiake nr. 9 të Tiranës.

Dëshira për t’a parë Tiranën, vendlindjen dhe vendbanimin e
tij, por edhe të prindërve e të fëmijëve të tij, si çdo kryeqytet tjetër
europian, e nxitën atë për realizimin e projekteve përkatëse në hapësi
rën e asaj njësie. Gjatë gjithë mandatit, ai u shqua në përpjekjet me për
realizimin e çdo detyre që i takonte atij. Armondi ka dhënë kontribute
të rëndësishme edhe në projektet për fëmijët e kopshteve e të shkollave
si dhe ato për rininë, shoqërinë civile, moshën e tretë dhe veteranët.
Mbi të gjitha, në kontaktet me banorët e njësisë, ai u shqua për qyteta
rinë e tij, urtësinë, ndershmërinë, korrektësinë dhe besueshmërinë; veti
që, me përpikmëri, i ka shprehur edhe me institucionet përkatëse.
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BLEND BILAL FUGA 
- Kryetar i njësisë bashkiake Nr. 10 - 

- 2009 dhe 2011 - 

Ka lindur në Tiranë më 14 mars të vitit 1970. Pasi kreu arsimin
parauniversitar, gjatë viteve 1989 1996 përfundoi fakultetin e mjekësisë
së Universitetit të Tiranës, me diplomën “mjek i përgjithshëm”. Në vitin
2003 nisi specializimin për degën e imazherisë, të cilin e mbylli më
2007. Ndërkohë, deri në përfundim të studimeve të larta, ai pat punuar
si infermier në pavionin e kirurgjisë së përgjithshme në QSUT “Nënë
Tereza” dhe mjek në Urgjencën mjekësore të Tiranës, ku prej 2008 ës,
ishte edhe shef i këtij shërbimi. Njeh gjuhët angleze, italiane dhe frenge.

Ndër këto angazhime profesionale, ku ai u shqua gjithnjë për
korrektësi e devotshmëri, duke qenë gjithnjë i përgjegjshëm dhe i gat
shëm në shërbimin ndaj pacientëve, mund të përmendet angazhimi i tij
në urgjencën mjekësore dhe më pas, shef i këtij shërbimi, ku u shqua
për mbështetjen e punës në ekip (1994 2008).

Po kështu, ai mbeti i përkushtuar edhe në përvoja të tjera pune.
Në vitin 1991, ka qenë një ndër themeluesit e koalicionit të OJQV ve
rinore, që më pas u quajt Këshilli Rinor Shqiptar (KRSh) e ku vazhdon
të jetë ende anëtar i tij. Në këtë kuadër, ai ka dhënë kontributin e tij si
drejtor menazher në organizimin me profesionalizëm të disa aktivite
teve, ndër të cilat mund të përmenden ngjarjet e Kosovës në vitin 1999.

Gjatë periudhës 1995 2004, ai ka qenë anëtar i shoqatës së stu
diuesve të rinj të shkencave sociale; ndërsa gjatë viteve 1999 2004,
drejtor administrativ i Këshillit Rinor Shqiptar, ku u angazhua në harti
min e politikave dhe të planeve strategjike, si dhe në përzgjedhjen dhe
menazhimin e burimeve njerëzore e të tjera. Prej vitit 2005, ai është
anëtar i bordit në zyrën për mbrojtjen e konsumatorit, i angazhuar ve
çanërisht në planifikimin strategjik të programeve afatgjata dhe afat
mesme etj.. Ai është edhe këshilltar për vlerësimin dhe adresimin e
këtyre programeve. Falë kualiteteve profesionale të tij, prej vitit 2009,
është pedagog i jashtëm ne departamentin e mjekësisë sportive të
Universitetit Sportiv të Tiranës.

Me angazhimet e tij në sferën e politikës, kontributet janë më të
pakta. Si përfaqësues i Partisë Demokratike, ai është zgjedhur dy herë
rresht kryetar i njësisë bashkiake nr. 10 të Tiranës (2009 dhe 2011). Në
këtë detyrë, me të cilën punon edhe aktualisht, ai vlerësohet për drejti
min e këtij institucioni dhe për komunikimin me qytetarët.
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ANDIS XHEVDET HARASANI 
- Deputet -  

- 2005 dhe 2009 - 

Andis Harasani, i lindur në Tiranë më 9 8 71, nga një familje
autoktone, ka një karrierë profesionale mjaft të pasur, ashtu siç ka në
krahun tjetër edhe një karrierë politike dinjitoze. Ai është diplomuar në
dy fakultete të Universitetit të Tiranës, në të Ekonomisë dhe në atë të
Jurispundencës. Veç këtij formimi, ka kryer disa kualifikime të veçanta,
brenda dhe jashtë shtetit, e me afate të ndryshme kohore.

Për karrierën profesionale të Andisit në sektorin e ekonomisë
janë të mjaftueshme të përmenden vetëm disa prej tyre: manaxher
finance në Bankën Arabo Shqiptare (korrik 1992 qershor 1994); drej
tues investimesh në Fondin amerikan të Shqipërisë (prill 1996 korrik
1997); drejtor finance (gusht 1997 kiorrik 1998); lektor i ekonomiksit
dhe marketingut në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës
(shtator 1999 maj 2001); drejtor menaxhimi në “Albanien American
Enterprise” (gusht 1998 dhjetor 2000); këshilltar i pavarur (prill 2000
prill 2001); këshilltar financash në “Deloitte and Touche” (maj 2001
shtator 2002) dhe më në fund, drejtor i përgjithshëm në Korporatën
Elektroenergjetike Shqiptare (tetor 2002 qershor 2005).

Karriera politike e tij, dhe për çka ai është pjesë e këtij vëllimi të
katërtë të serialit tonë, përmban faktin se, si përfaqësues i Partisë
Socialiste, ai është zgjedhur dy herë deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
Në legjislaturën e 17 të (2005 2009) dhe të 18 të (2009 2013), si pjesë e
grupit parlamentar të asaj partie, ai ka përfaqësuar Qarkun e Tiranës,
duke qenë edhe anëtar i komisionit për financat dhe ekonominë, detyra
të cilat i ka përballuar gjithnjë me mjaft seriozitet dhe përkushtim.

Përveç sa më sipër, Andis Harasani është tashmë tejet i njohur
edhe për këndvështrimin e politikës. Me mjaft bindje, ai vlerëson
“mendimin ndryshe” si formë e mirëfilltë e demokracisë dhe e kundërt
me ato jodemokratike dhe deri totalitariste. Me këto mendime, deputeti
Harasani njihet edhe për kritikat e forta ndaj mënyrës së drejtimit të
Partisë Socialiste. Ai ka qenë dhe është kundër bërjes opozitë në rrugë,
pra jashtë institucioneve ligjore dhe demokratike. Po ashtu, ai është
kundër përdorimit të dhunës ndaj institucioneve shtetërore, probleme
për të cilat në Partinë e tij ka shprehur edhe rezervat e rastit. Në shtator
të vitit 2012, më pak se një vit para zgjedhjeve parlamentare të radhës,
ai njoftoi se, “për arsye personale” dorëzon mandatin e deputetit.

 



 
 
 

POLITIKË 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

- 152 -

LEDI HAMIT SHAMKU (SHKRELI) 
- Deputete - 

- 2009 - 

Kjo vajzë, pinjolle e dy familjeve të njohura autoktone lindi në
Tiranë më 13 shtator të vitit 1971. Në linjë atnore, i ati i saj Hamit
Shamku, inxhinier i njohur mekanik dhe me origjinë nga Preza vjen
nga një trung familjar arsimdashës. Banesën e vet, në vitin 1914, ajo e
kishte ofruar për shkollën e parë shqipe të asaj zone. Në linjë amtare, e
ëma e Ledit, Shpresa, me profesionin e mësueses, është nga familjet po
ashtu të mirënjohura e tiranase, Bermema dhe Tafaj. 

Pas arsimimit parauniversitar të kryer në vitin 1989, si një
nxënëse gjithnjë e dalluar, ajo nisi studimet e larta në fakultetin e
Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, por që i vazhdoi
vetëm dy vjet. Më 1991, Ledi u largua nga Shqipëria dhe u vendos në
Bologna të Italisë, ku qëndroi deri në vitin 1999. E diplomuar po atje
për Gjuhë Letërsi, ajo u kthye në Shqipëri, ku në vitin 2000, falë për
gatitjes dhe nivelit të saj shkencor, ngriti pranë Fakultetit të Filozofisë,
Psikologjisë dhe të Shkencave Sociale lëndën e Sociolinguistikës, që
deri në atë kohë mungonte.

Në vazhdim të kësaj pune dhe e angazhuar në të, gjatë viteve
2000 2001, po në Universitetin e Bolonjës dhe nën drejtimin e dialek
tologes së mirënjohur italiane, prof. Bruna Badini, Ledi ndërmori dhe
kreu në Departamentin e Glottologjisë edhe studimet e thelluara të
nivelit “master”.

Viti 2001, kur ajo u punësua si kërkuese shkencore në Institutin
e Gjuhësisë dhe të Letërsisë në Tiranë, shënon realisht fillimin e rrugës
së saj profesionale, e cila, me gjithë periudhën e shkurtër kohore të
deritanishme, dallohet për një bilanc mjaft të pasur dhe dinjitoz. Ndër
këto arritje mund të përmenden themelimi i Rrethit gjuhësor të Tiranës,
me president nderi gjuhëtarin e mirënjohur, prof. Tullio De Mauro. Po
ashtu dhe njëherësh, edhe atë të gjerdanit albanologjik “Excipere” pranë
botimeve “Çabej” dhe të cilin, deri aktualisht, e drejton po vetë. Deri
më sot, ky gjerdan numëron 22 botime albanologjike të vlerësuara si
trashëgimi të së kaluarës apo si studime bashkëkohore. Të dy këto
arritje të saj i takojnë vitit 2005.

Për të, edhe viti 2006 ishte i pasur. Në drejtim të kualifikimit të
saj, ajo përmbylli studimet pasuniversitare me temën “Prirje vetëstruk
turuese të Shqipes bashkëkohore”. Duke gjykuar mbi impaktin e veprim
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tarisë së saj intensive në publicistikën gjuhësore dhe në drejtim të
demokratizimit të shqipes dhe të edukimit gjuhësor në Shqipëri, ajo u
shpall si një nga dhjetë gratë e vitit. Po në vitin 2006, në Universitetin
Europian të Tiranës, institucion ku edhe dha mësim gjatë periudhës
2006 2008, ajo ndërtoi lëndën tjetër të re, atë “Kulturë gjuhësore”. Në
vitet 2007 dhe 2009, Ledi ishte ftuar në Itali për leksione të posaçme në
Shkollën e Doktoratës të Institutit të studimeve orientale të Universi
tetit të Napolit.

Falë kualiteteve të saj, në shkurt të vitit 2012, ajo fitoi gradën
shkencore “Doktor” në Sociolinguistikë e në Filologji.

Kjo gjuhëtare, tashmë e formuar, shquhet po ashtu edhe për
punën mjaft voluminoze në fushën e botimeve, ku spikasin veçanërisht:
monografitë, përmbledhjet e studimeve; botimet tekstuale kritike; boti
me të përgatitura dhe të pajisura me studime hyrëse; botime progra
matikopolitike e mjaft të tjera.

Por, përveç sa më sipër, Ledi ka tashmë edhe përvojën dhe
aktivitetet në veprimtaritë politike. Ajo e nisi këtë angazhim, pesë vjet
më parë, më 2007, dhe pikërisht atëherë kur vendosi të bëhet pjesë e
aksionit reformues të Partisë Socialiste. Atë e zgjedhin anëtare të Asa
mblesë Kombëtare të Partisë Socialiste e më pas edhe të vetë Kryesisë
së saj. Po atë vit, ajo Asamble e caktoi Ledin kryetare të Komisionit të
edukimit në Partinë Socialiste. Me këtë detyrë dhe gjatë harkut kohor të
viteve 2007 2009, Ledi ndërmori për fushën e arsimit dialogun me
Shqipërinë. Ky aktivitet mjaft i gjerë e i shtrirë pra në mbarë vendin,
konsistoi në 97 tryeza programore.

Nga viti 2009, si deputete e Kuvendit të Shqipërisë për njësinë
numër 10 të Tiranës, për çka është edhe protagoniste e këtij vëllimi të
kolanës “Tirana Personalitete”, ajo përfaqëson Partinë Socialiste. E, po
ashtu, në këtë institucion, ajo është edhe anëtare e komisionit parla
mentar të arsimit, kulturës dhe mediave.

Ky fakt, apo ky angazhim i veçantë bëri që, kjo punonjëse e
shkencës të mos jetë më pjesë e organikës së Institutit të gjuhësisë dhe
të letërsisë. Gjithsesi, me meritë, ajo mbetet dhe vazhdon të jetë anëtare
e Këshillit Shkencor të këtij Instituti.
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INDRIT SHABAN FORTUZI 
- Kryetar i njësisë bashkiake Nr. 9 - 

- 2011 - 

Indriti, emër mjaft i shquar dhe me një eksperiencë të shkëlqyer
në futboll, bëhet për së dyti pjesë e serialit tonë. I lindur më 23 11 1973,
ai u rrit në një prej mëhallave më të njohura e më të shquara të Tiranës
për “prodhim” futbollistësh.

I dalluar për talentin e tij, Indriti shkëlqeu që i vogël. Me inteli
gjencën e tij sportive, gjallërinë, teknikën, shkathtësinë, shpejtësinë,
shpirtin e garës si dhe dëshirën për të fituar, u inkuadrua shumë shpejt
në ekipet e të rriturve. Duke “vallzuar” me topin, gjithshka e prodhuar
nga ai jepte rezultat. Me KF Tirana , ku luajti deri në vitin 2004, ka
fituar pesë kampionate, katër kupa të Shqipërisë dhe po aq superkupa.
Dy herë, 2000 2001 dhe 2001 2002, ka qenë golshënuesi më i mirë. Po
me sukses, ai u aktivizua edhe në takimet ndërkombëtare brenda dhe
jashtë vendit, të skuadrës së tij e deri të ekipit përfaqësues. Falë edhe
sjelljes së admirueshme, ai mbeti simboli i dashamirësve. Jashtë vendit
luajti me Casino Salzburg si dhe me ekipet greke Apollon dhe Iraklis
të Selanikut. .Për të gjitha këto, ka marrë një herë vlerësimin Këpuca e
Artë”; është fitues i titullit Topi i Artë për vitin 2001 dhe ka zënë vend në
“Librin e Artë” të KF “Tirana” Ka provuar edhe detyrën e ndihmëstrajnerit
me FK “Tirana” dhe atë të trajnerit me SK “Skënderbeu”.

Formimin e tij profesional, ky qytetar i mirë e kishte nisur herët.
Pas arsimit paraunivesitar; në vitin 1997, Indriti kreu për mësuesi Ins
titutin e Lartë të Kulturës Fizike (sot Universiteti Sportiv i Tiranës);
ndërsa prej vitit 2004, edhe studimet për Administrim Bisnesi në Fakul
tetin e Ekonomsë të Universitetit të Tiranës. Ndërkohë, i pandarë nga
“futbolli i tij”, në vitet 2008 dhe 2009, ka kaluar edhe në dy kurse kuali
fikimi të UEFA s, përkatësisht për Liçensat “A” dhe “B”.

Kohët e fundit, ai shquhet edhe në aktivitetet shoqërore e poli
tike, që nga anëtar i Kryesisë së KF “Tirana” (2009 2011), e më tutje
kryetar i Bordit drejtues të ShA “Qendra sportive” (2010 2012), anëtar i
Bordit drejtues të KF “Tirana” (prej vitit 2011). Falë personalitetit dhe
nivelit të tij, prej janarit të 2010 e deri në shkurt të 2012 tës, ishte kë
shilltar për sportet në MTKRS. Përdor gjuhët angleze dhe greke.

Si përfaqësues i PD, ai ishte kandidat për zgjedhjet parlamen
tare të vitit 2009; ndërsa për të njëjtin subjekt politik, në maj të vitit
2011, ai u zgjodh kryetar i Njësisë Bashkiake nr. 9 të Tiranës.
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GERT ISUF BOGDANI 
- Deputet - 

- 2009 - 

Gert Bogdani, me të cilin, për shkak të moshës së tij më të re,
mbyllet kjo listë e protagonistëve të këtij libri, ka lindur më 7 korrik të
vitit 1980 në një nga familjet e hershme tiranase. Në vitin 2000, ai
mbaroi me medalje ari arsimin e mesëm në shkollën teknike “Harry
Fultz”. Me rezultate të shkëlqyera dhe duke qenë mjaft aktiv edhe në
përfaqësimin e saj në aktivitete rajonale dhe kombëtare, mund të veço
het vendi i parë në Olimpiadën e matematikës si dhe disa kupa në
aktivitetet sportive e sidomos në basketboll.

Mundësuar nga rezultatet e larta, po këtë vit, atij ju akordua një
bursë nga Universiteti Politeknik i Nju Jorkut. Falë talentit dhe aftësive
të tij, edhe këtu, duke studjuar për degën shkencave kompjuterike, ai
arriti rezultate të larta. Krahas akordimit të medaljes së artë, Gerti u
shpall “Student i shkëlqyer”, duke marrë njëherësh Diplomën me nderi
met më të larta (Summa Cum Laude).

Pasionin dhe dëshirën, të treguara edhe gjatë studimeve të
larta, ai i tregoi edhe më tej pas kthimit të tij në Shqipëri. Gerti punoi si
pedagog efektiv në Departamentin e Informatikës të Universitetit të
Nju Jorkut në Tiranë.

Aftësitë për angazhimin e tij në problemet shoqërore, ai i kishte
treguar që kur ishte në shkollë të mesme. Atëherë, pat krijuar Rrjetin e
qeverisjes së nxënësve për qytetin e Tiranës, sot Parlamenti rinor. Në
këto aktivitete të shoqërisë civile, Gerti u përfshi edhe kur ishte stu
dent. Bashkë me vëllanë e tij Albionin, po ashtu student në Nju Jork,
por në Universitetin e Kolumbias dhe me të rinj të tjerë shqiptarë, Gerti
bëhet një nga themeluesit dhe drejtuesit e ASN Rrjeti i studentëve
shqiptarë në botë. Në verën e vitit 2004, organizoi Konventën mbarë
studentore “Ti Shqipëri më jep nder”. Në vazhdim të veprimtarive të këtij
lloji, në prill të vitit 2005, ai organizoi në Tiranë edhe Takimin Ball
kanik, ku morën pjesë 200 liderë nga Ballkani, Europa dhe Shtetet e
Bashkuara. Në këtë aktivitet, ai mori edhe ftesën për t’u antarësuar në
Partinë Demokratike të Shqipërisë, çka e pranoi me kënaqësi.

Ky vit shënoi për Gertin fillimin e aktiviteteve të tij politike. E
nisi si këshilltar për mediat, detyrë me të cilën për dy vjet rrjesht punoi
në Ministrinë e Punëve publike, transportit dhe telekomunikacionit.
Falë edhe vlerave qytetare dhe karakterit të tij tiranas, në zgjedhjet ven
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dore të vitit 2007, kur ishte vetëm 27 vjeç dhe nën logon e PD, me një
shumicë bindëse votash, atë e zgjedhin kryetar të njësisë bashkiake
numër 10. Duke qenë edhe më i riu i vendorëve të njësive bashkiake,
mbajti moton “..më mirë thuaj e bëra se të thuash do ta bëj..”

Edhe në këtë detyrë, te Gerti spikati mbi të gjitha ndjenja atdhe
tare. Ishte i vetmi që organizoi në Tiranë aktivitete kushtuar njëvjetorit
të Pavarësisë së Kosovës. Njëherësh dhe duke mos harruar kurrë prej
ardhjen dhe traditat familjare të tij, në vlerësim të autoktonisë tiranase,
ai organizoi edhe një fotoekspozitë të sukseshme me 400 fotografi të
familjeve tiranase, të titulluar “Unë e dua Tironën”.

Krahas detyrës së kryetarit të njësisë bashkiake, ai mbetet aktiv
edhe në ato të partisë, ku arriti deri anëtar i kryesisë së saj dhe përfa
qësues për marrëdhëniet ndërkombëtare. Me këtë angazhim të ri dhe,
si zëdhënës i fuqishëm i kësaj partie, gjatë viteve 2007 2009, evidentoi
me mjaft sukses vlerat e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.

Këtij politikani, që, rininë, në çdo çast, e ka në qendër të veme
ndjes; prej vitit 2009, i është besuar drejtimi i Forumit Rinor të Partisë
Demokratike, më të madhes në vend. Edhe në këtë detyrë, duke dhënë
kontribut të rëndësishëm për t’a bërë atë një organizatë aktive në mbë
shtetje të të djathtës shqiptare, ai ka treguar po ato cilësi dhe njëherësh
po ato vlera të larta organizative.

Angazhimet ndërkombëtare të Gert Bogdanit, e sidomos në
raport me Partitë Popullore Europiane dhe me Bashkimin Demokrat
ndërkombëtar, përbëjnë një pjesë të rëndësishme të kontributeve të tij.
Në këtë hapësirë spikatin edhe përpjekje të tjera, ato për promovimin e
Shqipërisë dhe të vlerave të qytetarëve të saj në arenën ndërkombëtare.
Gerti organizoi për herë të parë në Tiranë Konferencën vjetore të foru
meve rinore të Partive popullore, YEPP, me temën “Zgjerimi i Bashkimit
Europian Ballkani perëndimor”. Në këtë takim, ku morën pjesë mbi 60 li
dera të rinj europianë, me unanimitet u mbështet edhe rezoluta për
liberalizimin e vizave.

Në dhjetor të vitit 2010, ai zgjidhet zevendëspresident i Bashki
mit ndërkombëtar të të rinjve demokratë, IYDU. Me këtë arritje, Gerti
bëhet i riu i parë shqiptar i zgjedhur në një post të lartë drejtues të një
organizate botërore. Këtë mandat, ai e përsëriti edhe në zgjedhjet e vitit
2012, çka konfirmon faktin që, megjithëse vend i vogël, Shqipëria po
merr edhe vendin që i takon si një faktor stabiliteti në rajon.

Veprimtaria e tij frutdhënëse dhe cilësore, si funksionar shteti,
apo aktivist shoqëror e politik krahas përkushtimit të tij intelektual e
serioz, e bëri Gertin të njohur publikisht, madje edhe me reputacion.
Për të gjitha këto, edhe se në moshë vetëm 29 vjeçare, në zgjedhjet e
vitit 2009, ai bëhet deputet i Kuvendit të Shqipërisë, pjesë e grupit të
Partisë Demokratike, detyrë që, si përherë, e mban me dinjitet, për
kushtim dhe ndershmëri.
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Prof. Dr. Ismail DEMNERI
Lindi në Tiranë, më 15-5-1938. Në Fakultetin e Inxhinierisë të UShT është 

diplomuar “inxhinier mekanik” më 1963. Duke punuar si pedagog në katedrën e 
Termoteknikës të po atij institucioni, është profiluar për fushën e termoenergjetikës.

Ka kryer punime shkencore, studime, artikuj, etj., të paraqitura brenda e jashtë 
shtetit. Si autor e bashkautor ka botuar 12-13 tekste e libra me mbi 4100 faqe. Ka 
udhëhequr disa doktorata. 

Nga Presidenti i Republikës ka marrë Urdhrin “Mjeshtër i Madh” (2011).   
   Në kuadër të Shoqatës “Tirana”, ka nxjerrë me bashkautor vëllimet 1, 2 e 3 të serialit “Tirana-

Personalitete” dhe broshurën “Tirana dhe tiranasit kanë vlera të pamohueshme”. 
Kjo Shoqatë, në vitin 2005, e ka vlerësuar me titullin “Fisnikëria tiranase”. 

Prof. as. Dr. Shyqyri RRELI, Trajner i merituar
Ka lindur në Tiranë, më 18-5-1930. Pasi, në vitin 1964, kreu ILKF “Vojo Kushi” 

(sot UST), si pedagog i atij instituti ka kontribut të ndjeshëm në përgatitjen dhe 
kualifikimin e studentëve e të trajnerëve. Ka shkruar libra mbi probleme të 
rëndësishme të futbollit. 

Si trajner, ai është nga më rezultativët, dy herë kampion i Ballkanit me ekipin 
U-21, por i suksesshëm edhe me atë përfaqësueses. Dy herë kampion me KF “Tirana”. 

Nga Presidenti i Republikës ka marrë Urdhrin “Mjeshtër i Madh” (2006). 
       Në kuadër të Shoqatës “Tirana”, ka botuar me bashkautor vëllimet 1, 2 e 3 të serialit “Tirana-
Personalitete” dhe broshurën “Tirana dhe tiranasit kanë vlera të pamohueshme”. 

Kjo Shoqatë, në vitin 2005, e ka vlerësuar me titullin “Fisnikëria tiranase”. 

Arben TAFAJ
Ka lindur në Tiranë, më 6-7-1960. Pas mbarimit, më 1964, të Fakultetit të 

Ekonomisë të UT, kreu studimet pasuniversitare për “Master” të nivelit të dytë në 
fushën e “Pushtetit vendor”. 

Nga viti 2003, për tre mandate, është zgjedhur kryetar i njësisë bashkiake 8; 
ndërsa nga 2001 edhe kryetar i Shoqatës “Tirana”.

Në fushën e botimeve është autor i tekstit “Vendlindja ime” dhe bashkëautor 
në manualin “A balanced participation of women and men indecision-making”.

Në kuadër të Shoqatës “Tirana”, ka botuar me bashkautor vëllimin 3 të serialit “Tirana-
Personalitete”. Është vlerësuar me titullin ndërkombëtar “Ambassador for peace”, dhënë nga 
Organizata “Universal Peace Federation Interreligious and International for World Peace”. 
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