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Të nderuar qytetarë,
Këto ditë, Shkupi përkujton
vik
ti
mat e orëve të pa
ra të
mëngjesit të 26 kor
ri
kut të vi
tit 1963, kur në orën 5 e 17 mi
nuta, pas një serie tronditjesh,
u shkatërrua ajo që gjenerata të
tëra shkup
janësh nga të gjit
ha
kombësitë e kishin krijuar, kur u
shuan jetët e 1 070 banorëve të kr
yeqytetit të Republikës së Maqe
donisë, kur u lënduan rreth 3 000
bashkëqytetarë tanë dhe rreth 200
000 shkupjanë mbetën pa shtëpitë
e tyre.
Tërmeti shkatërroi Shku
pin, mo
ri shumë jetë dhe la
rrënoja dhe vajtime pas tij.
U zhdukën shumë shtëpi,
shkolla, spitale, monumente kul
turore – historike, të cilat ishin
shenjë dalluese e Shkupit dhe të
cilat me bukurinë e vet zbukuro
nin qytetin, u shuan mijëra shpre
sa, plane familjare, ëndrra indivi
duale për arsim të lartë, plane për

krijimin e familjeve, për një çast
Shkupi u shndërrua në një qytet
të shkretë.
Gjithçka ndaloi, për një
moment.
Ba
nor
ët e Shku
pit nuk u
dorëzuan. Me të gjithë zjarrin dhe
energjinë e vet menjëherë filluan
me shpëtimin e jetës së njerëzve
nga rrënojat, me sigurimin e ne
vojave elementare për të mbije
tuar, me riparimin e dëmtimeve
nga fuqia rrënuese e natyrës dhe
ndërmarrjen e aktiviteteve për
pengimin e ndonjë tragjedie më
të madhe.
Pas gjithë asaj katastro
fe, vlerat njerëzore, humaniz
mi, solidariteti dhe bashkëjete
sa ndëretnike dhanë impuls për
përkushtim ndërtimtar të inten
sifikuar. Banorët e Shkupit nga
të gjitha kombësitë, maqedonas,
shqiptarë, boshnjakë, vllahë, turq,
romë, hebre, serbë, kroatë, mala
zezë dhe të tjerë, ishin si një trup i
vetëm, krah për krah, dhe ngritën
Shkupin, duke e bërë atë që është

Shkupi u bë simbol i filli
mit të urbanizimit modern, nga
plu
hu
ri i tërmetit në një pe
ri
udhë të shkurtër qyteti u përpoq
përsëri të mbajë hapin me rrjed
hat bashkëkohore të arkitekturës
evropiane.
Nën Platformën „Shku
pi kujton”, këtë vit, në frymën e
50-vjetorit të tërmetit të Shkupit,
Qyteti i Shkupit, nëpërmjet një
varg manifestimesh, u përpoq të
rikujtonte vitin `63, që asnjëherë
të mos ndodhë më diçka e tillë.
Shku
pi nuk do të fi
ton
te epitetin „Qyteti i solidarite
tit“ nëse ndihma nuk vinte nga
të gjitha anët dhe në një masë të
tillë, duke rrëzuar kështu të gjithë
pengesat kufitare ndërmjet shte
teve në botë.
Të respektuar,
Në dhjetë vi
tet e fun
dit
Shkupi po urbanizohet me ritme
të shpejta. Po ndërtohen ndërtesa
banesore dhe shtëpi, qendra të re
ja tregtare, hotele, objekte afariste,
po ndërtohet dhe rinovohet in
frastruktura, po ndërtohen salla
koncertesh, sheshe, muze, ura dhe
teatro, po ndërtohen shkolla dhe
rrugë, po rregullohen sipërfaqet e
gjelbra ashtu siç i ka hije një met
ropoli me pamje evropiane.
Shkupi sot është qendra kr
yesore arsimore, administrative
e Republikës së Maqedonisë, ku
me bulevarde të gjera, ura të reja,
objekte të reja administrative dhe
kulturore – afariste komunikon
në një nivel të lartë me bashkësinë
ndërkombëtare dhe vendet fqinje.
Para nesh janë sfida të re
ja për krijimin e kushteve infras
trukturore për jetesë më të mirë
të qytetarëve të Shkupit të të gjit
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ha kombësive, shkallë më të lartë
bashkëjetese ndëretnike dhe tole
rance, duke plotësuar standardet
dhe duke iu afruar kryeqyteteve
me zhvillim të lartë.
Shfry
tëzoj ras
tin që në
emrin tim personal, si kryetar i
Qytetit të Shkupit dhe në emër të
banorëve të Shkupit, t’i falënderoj
vendet të cilat i dhanë jetë Shku
pit të shkatërruar në vitin 1963,

në të njëjtën kohë duke shprehur
respektin për viktimat e tërmetit.
Në të njëjtën kohë dua të
falënderoj të gjithë banorët të cilët
me humanizmin e tyre shpëtuan
dhe nxorën nga rrënojat shumë
të lënduar, disa prej tyre atëherë
fëmijë, sot qytetarë të rritur, të
cilët dëshmojnë për një nga ka
tastrofat më të mëdha natyrore të
njerëzimit.
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Shkupi kujton...

KU DO TË JETOJMË TANI KUR
NUK KEMI QYTET?

Llazar Drakul
Mëngjes i qetë korriku. At
mosfera në avionin që udhëtonte
në relacionin Athinë-Paris ishte
e zakonshme. Piloti kontrollon
te koordinatat e fluturimit edhe
njëherë, edhe pse ato i dinte edhe
po ta pyesje në gjumë. Tashmë po
afrohej drejt Shkupit. Në radios
tacion filloi të kërkojë frekuencën
për të dëgjuar kontrollin e flutu
rimit të ngarkuar për fluturimet
mbi këtë pjesë të Ma
qe
do
nisë.
Në kufje dëgjohej vetëm një lloj
shushuritje. Kjo e hutoi pak, por e
dinte që edhe teknika ndonjëherë

pëson defekt.
-	 Kontrolli i fluturimit, a
dëgjohemi, marrje?
Nga ana tjetër përsëri
vetëm shushuritje. U përpoq edhe
njëherë, por rezultati ishte i njëjtë.
Asnjë kontakt. Ko-piloti përsëriti
të njëjtën procedurë, por edhe ai
nuk arriti të realizojë kontakt. Pi
loti i hodhi në sy orës dhe vuri re
se ajo ishte saktë 5 e 17 minuta,
pastaj shikoi nga dritarja dhe ajo
që pa atje poshtë e la pa frymë.
Ndrysho frekuencën, këtu
diçka po ndodh! – i thërriti ko-pi
lotit.
Kontrolli i fluturimit, sipas
përllogaritjeve të mia du
het të
gjendemi mbi Shkup, por poshtë
shikojmë vetëm pluhur. Shkupi
nuk ekziston, a mund të na trego
ni se çfarë po ndodh, marrje?
Ky ishte informacioni i parë
që arriti te publiku botëror në vetë
momentin e katastrofës së madhe
që goditi Shkupin. Kështu e fillon
tregimin e vet Llazar М. Drakul,
shkrimtar, gazetar shumëvjeçar
dhe fotoreporter
i revistës “Ilus
trovana politika”,
dëshmitar dhe
pjesëmarrës në
shpëtimin e qyte
tarëve të cilët në
momentin e parë
pas tërmetit më
26 kor
rik të vi
tit 1963 u gjetën
poshtë rrënojave.

TREGIM PERSONAL

Në atë tragjedi më e keqja
ishte se në qytet nuk kishte të rinj
që mund të ndihmonin pas godit
jes së parë. Atëherë rrallë ndonjë
shkonte në Ohër, Prespë ose Doj
ran, por shu
mi
ca shko
nin në
fshatrat dhe qytet në brendësi. Në
atë periudhë, fshatrat ishin ako
ma plotë gjallëri. Shkupi atëherë
ishte i shkretë dhe i zbrazur. Në
qytet mbetën vetëm ata që nuk
kishin ku të shkonin. Një nga ata
isha edhe unë. Jetoja në rrugën
“Orce Nikollov”. Në vitin 1962
ndodhi përmbytje, kurse në pran
verën e vitit 1963 Shkupin e goditi
një tërmet i dobët nga i cili ranë
ox
hakët e shumë shtëpive. Por,
atë tërmet e harruam shpejt sepse
përmbytja shkaktoi përmbytjen e
kateve përdhese të objekteve, pas
dimrit dhe pranverës të gjithë is
hin të angazhuar me tharjen e
dyshemeve dhe sendeve shtëpiake
që kalbeshin nga uji, kështu që
nuk i dhamë shumë rëndësi asaj
shenje. Një ditë para tërmetit ka
tastrofik, asgjë nuk paralajmëron
te se do të ndodhte tragjedia më e
madhe në qytetin tonë.
Shen
ja e parë tek unë u
shfaq rreth orës 4 të mëngjesit.
Pikërisht, te fqinjët kishte një qen
të lidhur i cili vazhdimisht lehte,
duke u përpjekur madje edhe të
këpuste zinxhirët me të cilët is
hte lidhur. Kjo ishte diçka e pa
zakontë, sepse deri atëherë qeni
asnjëherë nuk kishte qenë agre
siv. Dola në oborr që të shikoj se
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çfarë po ndodh, duke menduar
se ndoshta është ndonjë hajdut.
Nuk vërejta asgjë të çu
dit
shme
dhe u ktheva në krevatin tim. Pas
një farë kohe, fillova të dëgjoj një
goditje nga dyshemeja, të shoq
ëru
ar me një zhur
më të fu
qis
hme. Meqenëse jetoja në katin
përdhes vrapova shpejt jashtë, por
nuk mundja të lëviz sepse toka
valëzonte. Tërmet! Shtëpitë nga
reshti ynë mbetën të plota, por nga
ana e kundërt, meqenëse të gjitha
ishin ndërtime të reja në regji pri
vate, në të njëjtin moment, nëpër
të gjithë gjatësinë, nga kryqëzimi
me bulevardin e tanishëm “Shën.
Klimenti i Ohrit”, deri në kryqëzi
min me “Le
ni
no
va”, shtëpitë u
rrënuan sikur të ishin kulla letre.
Ajo që ishte kat përdhes shkoi në
bodrume. Këtu rol të madh luaj
ti puna e keqe dhe joprofesionale
në ndërtimin e ndërtesave, si dhe
mbindërtimet e improvizuara.
Ajo anë e rrugës “Orce Nikollov”
e gjitha ishte mbetje ndërtimore
dhe pluhur. Gjëja më e tmerrs
hme në atë moment ishin klit
hmat për ndihmë që vinin nga
të gjitha anët. Pasi u ngrit pluhu
ri, nuk mund t’u besonim syve.
Menjëherë filluam me nxjerrjen e
njerëzve të bllokuar dhe të mbe
tur nën rrënoja, por nuk dinim se
nga t’ia fillonim. Pikërisht atëherë

n d j e v a
se sa më
mu ng oj n ë
shokët, të
cilët nuk is
hin atëherë
në Shkup.
U
grum
b u ll ua m
rreth pesë
ose gjashtë
vetë dhe fil
luam te ato
që mendonim se e kishin më të
ne
voj
shme ndihmën tonë. Me
të vërtetë ske
na të llah
tar
shme,
kur duke menduar se kemi ar
dhur deri te ndonjë njeri, në du
art tona mbeteshin ekstremitete
të këputura nga tru
pi i nje
ri
ut.
Depërtuam ndërmjet pllakave
poshtë, duke u përpjekur që të
vijmë deri te ata që kërkonin me
këmbëngulje ndihmën tonë. Plu
huri na hynte në sy, në gojë, por
kjo nuk na ndalonte dot. Puno
nim me duar, në mënyrë meka
nike, pa u menduar nëse ndonjë
pllakë mund të na zin
te, sep
se
trualli në Shkup edhe pas tërmetit
nuk ishte i qetë. Nuk kishte asnjë

pengesë, as frikë që të na kthen
te prapa. Atëherë kuptova se du
het t’i ndih
mojmë njëri tjet
rit.
Në atë moment e gjithë mëhalla
gjëmonte nga të bërtiturat.
Pas jo më shumë se një ore
pas goditjes erdhi ushtria nga Ku
manova dhe na u bashkua në pro
cesin e shpëtimit. Me ta ishte një
epror ushtarak Pere, të cilit nuk
ia di mbiemrin, që nuk dinte të
pushonte. Depërtonte nën pllaka,
gërmonte, nxirrte tullat. Më keq
ishte se mund të shembej dhe të
na zinte edhe ne. Por, në ato mo
mente nuk mendonim aspak për
një gjë të tillë. Kur erdhi ushtria
fituam një farë sigurie, një farë
përkrahjeje se nuk je
mi vetëm.
Pas disa orësh filluan të vijnë me
kamionë vullnetarë nga Prilepi,
Tetova, Kumanova dhe Velesi.
Problemi ishte se edhe ato ishin
pa mjete, ishim pa mekanizim.
Deri atëherë nuk kishim parë bul
dozer. U ndërpre edhe energjia
elektrike dhe uji. Ushtria me ba
norët bartën të gjithë ngarkesën
e shpëtimit. Ashtu ishte deri pas
dite. Kur u errësua u vendos edhe
ora policore dhe duhej të prisnim
të gdhi
hej për të vaz
hdu
ar me
procesin e shpëtimit. Asnjë nuk
mund të flinte sepse vazhdimisht
ndodhnin tronditje. Tashmë
ditën e tretë ushtria filloi të or
ganizohet më mirë dhe ta largojë
popullsinë civile nga rrënojat.
Qytetarët mund t’i ndiqnin punët
r
reth shpëtimit, por nuk mund
të merrnin pjesë direkt. Kjo u bë
për shkaqe sigurie. Në hapësirën
ku sot gjendet kuvendi i qytetit
ishte kampi më i madh për ata
që kishin mbetur pa strehë mbi
kokë. Aty ishte ngritur një çadër
e madhe me numra, kurse i gjithë
kompleksi ishte i ndriçuar, kishte
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kuzhinë dhe postë të improvizu
ar. Filluam të marrim qumësht
dhe bukë të vendosura në kosha
të mëdhenj – kujtohet Drakul.

TAKIMI ME TITON

Tito që ditën tjetër vizitoi
Shkupin me delegacionin e tij,
kurse takimi me të më la mbresa
shumë të mëdha. Në kohën kur
is
hte i ne
vojshëm gu
xim i jas
htëzakonshëm për t’iu drejtuar
një kolosi të tillë, unë mora guxi
min dhe i thashë:
- Shoku Tito, a mund t’ju
pyes diçka? – mërmërita.
- Pyesni lirisht shok! – mu
përgjigj ai.
- Ku do të jetojmë tani kur
nuk kemi qytet? – pyeta me sy të
përlotur.
- Mos u shqetësoni. Unë që
sot do të kthehem në Beograd, do
të shkoj në kuvendin e qytetit dhe
do t’ju drejtoj apel për të ndihmu
ar Shkupin, dhe nesër do t’u bëjë
thirrje edhe shteteve të tjera të
ndihmojnë – u përgjigj ai.
Je
ta në kamp nën çadër
filloi të zhvillohej, pak a shumë,
normalisht. Çdo takim ndërmjet
njerëzve fillonte me pyetjet nëse
të gjithë ishin gjallë, dhe pastaj
gjithçka tjetër. Pas një kohe erdhi
një njësi ushtarake nga BRSS, du
ke sjellë me vete edhe mekanizim
shumë të madh. Rusët filluan të

p a st r o j n ë
rrënojat
te shes
hi i
mëparshëm
„Sllob od a“,
duke nxjer
rë
tullat
nga grum
bujt e mbe
t ur in av e .
Q y t et a rë t
nuk e kup
tonin metodën e tyre të punës,
duke menduar se ashtu humbet
kohë shumë e çmuar. Por, në atë
mënyrë, nga rrënojat u nxor
ën
akoma të mbijetuar.
Mbresa të jashtëzakonshme
më la takimi me presidentin e
atëhershëm të PK të BRSS-së Ni
kita Hrushçov. Qëndroja duke u
fjalosur për gjëra të ndryshme me
drejtuesin e kampit në Parkun e
qytetit. Menjëherë para nesh nda
loi një automobil, pa asnjë para
lajmërim, dhe pa sigurim, nga ai
doli Nikita Hrushçov.
-	 Zdrastvujte tovarishi! Si
jeni?
Në mo
men
tin e parë
mbetëm të stapitur para lide
rit të shtetit më të madh në botë,
por shpejt e morëm ve
ten dhe
iu përgjigjëm se je
mi mirë. Ai
na shikoi, buzëqeshi pak dhe na
thërriti që t’i bashkohemi në vi
zitën e tij
në kamp.
H r u s 
hçovi er
dhi edhe
njëherë
në Shkup,
por më
vonë kur
nuk
is
hte në të
njëjtin

funksion, tregon Drakul.
Pas një ko
he të cak
tu
ar Shkupin filluan ta vizitonin
edhe shumë delegacione të tje
ra botërore, gazetarë, udhëtarë.
Qyteti dalëngadalë filloi të tran
sformohet në një kantier ndërtimi
madhor, ku nga hiri i rrënojave
filluan të mbijnë objekte të reja.
U ndërtuan lagje të tëra me ba
raka montuese, në të cilat shkup
janët filluan të rregulloheshin dhe
jeta u kthye përsëri atje ku stuhia
e natyrës e ndërpreu për një çast.
Aksionet e shumta të punës vetëm
e përshpejtuan rritjen e kryeqyte
tit tonë, kurse 26 korriku 1963 i
kobshëm mbeti si datë kujtese për
të gjitha gjeneratat e mëparshme
dhe të ardhme, përfundon tregi
min e tij Llazar M. Drakul, heroi
i ditës kur në kohën kur për të
qenë hero, duhej të kishe zemër
të vërtetë... He
ro i ci
li me
ri
ton
falënderime të mëdha!

„5 e 17"

Kujtimet e veta për
tërmetin, Drakul i përmblodhi në
romanin „5 e 17", vepra e parë dhe
e vetme prozaike për tërmetin e
kobshëm. Në të, në një mënyrë
autentike përshkruhen ngjarjet
dhe fatet dëshmitarë i të cilave is
hte ai, kurse personazhet kryesore
janë një plakë dhe një fëmijë.
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TËRMET, TËRMET!!!

KATASTROFË!
Kiril Spasovski
Më zgjoi një tronditje. I pavet
ëdijshëm se çfarë po ndodh,
dëgjova vëllanë tim që thërret
„hidhu nga dritarja, shpejt hidhu
nga dritarja!!“ Jetonim në shtëpi
private në lagjen Kisela Voda.
Nëna ime në panik vetëm thërriste
„fëmijë, fëmijë..“ pa pasur mun
dësi për të bërë diçka konkrete,
të na japë ndonjë këshillë. Jashtë
fqinjët me piz
ha
me, të mar
ro
sur, në panik. Nga qendra e qyte
tit drejt Kisella Vodës lëvizte një
re shumë e madhe pluhuri. Toka
akoma dridhej, njerëzit në panik
thërrisnin... Tërmet, tërmet!!! Ka
tastrofë!
Isha 17 vjeç, isha i frikësuar, i hu
tuar, i shqetësuar. Por, nuk kisha
kohë të mer
rem me ve
ten, is
ha i shqetësuar për kushërinjtë,
shokët ... ku is
hin,
a janë mirë, a është
lënduar ndonjëri prej
tyre! Shpre
so
ja se të
gjithë ishin mirë!
Mo
ra biçikletën dhe
u nisa për të parë se
çfarë ka ndodhur me
kus
hërinjtë e mi të
cilët atëherë jetonin
në Çair. Nëpër rrugë
të gjithë shpejtonin,
rrënoja, dyqa
ne të
shembura, ndërtesa
të përgjysmuara. Kus
hërinjtë e mi për fat

ishin shëndoshë e mirë, por në
të njëjtën kohë më informuan se
dëmet më të mëdha janë bërë në
qendër të Shkupit, ku jetonin di
sa shokë të mi. Edhe sot e kësaj
dite më kujtohet se si me zë lartë
shqiptoja emrat e tyre, duke pa
sur frikë për ta dhe jetën e tyre.
Pamja ishte e tmerrshme, nuk
mundja dhe nuk doja të besoj në
atë që shikoj! Në rrugën e sot
me “Maqedonia” ishte ndërtesa e
rrënuar në të cilën jetonte shoku
im i shkollës, Zoran Jashmak, i ci
li ishte nën rrënoja. Dëgjova zërin
e tij. Shumë njerëz ishin grumbul
luar në vendin, ku nga disa res
hta betoni dëgjuam se si kërkon
ndihmë. Me duar u përpoqëm t’i
mënjanojmë pak nga pak grum
bujt e betonit, por menjëherë u
dëgjua një zhur
më e fu
qis
hme,
betoni po rrëshqiste, kurse zëri i
shokut tim u zhduk.
Nuk mund të bënim asgjë. Vitin e
ardhshëm filluam shkollën, ai dhe
Smilja Simiq nuk u paraqitën në
shkollë, na treguan se kishin vde
kur nën rrënoja.

Njerëzit nuk ndaluan, ndihma
is
hte e ne
voj
shme nga të gjit
ha anët. Vaz
hdo
va të ec
ja me
biçikletë drejt Kar
pos
hit, gjatë
rrugës më ndaloi një njeri i cili
gërmonte nën rrënoja, „dja
losh
ndalo të lutem“ më tha. Nëna e tij
ishte nën rrënoja, dhe ai përpiqej
të ngrinte pllakën nën të cilën is
hte ajo. Ai ngrinte pllakën, kurse
unë tërhiqja gruan, duke dhënë
gjithçka nga vetja, dhe për fat disi
e tërhoqëm. Dridhesha nga lod
hja dhe tronditja, por në fund is
ha i lumtur. Gruaja rënkonte, nuk
e di nëse kishte dëmtime serioze,
por më në fund ishte e sigurt. Atë
ditë një ngjarje e tillë ishte diçka
e zakonshme në Shkup. Njerëzit
ndihmonin, kujdeseshin për njëri
tjetrin...
Flinim në batanije, në çadra, mer
rnim pjesë në aksione... donim ta
pastronim Shkupin tonë.
(tregon Kiril Spasovski. Sot pen
sionist 67 vjeçar)

9
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RAPORTI I PARË GAZETARESK NGA
QYTETI I RRËNUAR

„Mëngjesin e sotëm në
orën 5:15 tërmet me përmasa ka
tastrofike dhe fuqi uragani rrënoi
pjesën më të madhe të kryeqyte
tit të Maqedonisë, Shkupin. Tre
tërmete të fuqishme, nga të cilat
i pari në orën 5:17, kurse i fundit
në orën 5:43, e shndërruan këtë
qytet të bukur në bregun e lumit
Vardar në një pamje të tmerrs
hme rrënimi dhe shkatër
ri
mi“
– me këto fjalë ga
ze
ta
ri Jo
van
Popovski filloi raportin e parë
gazetaresk me të cilin informoi
botën për tërmetin rrënues që
sheshoi me tokën Shkupin më 26
korrik të vitit 1963.
Atë mëngjes të kobshëm në
orën 5 e 17 minuta jeta e Shku
pit dhe banorëve të tij ndryshoi
përgjithmonë. Pam
jet e frik
shme nga ndërtesat dhe shtëpitë
e rrënuara, dhe tmerri në rrugët
e Shkupit gjithmonë do mbahen

mend në atë ditë ferri. Në ato
momente ishte e rëndësishme
të reagohet shpejt dhe me gjak
ftoh
tësi. Di
kush du
hej të tran
smetonte lajmin për fatkeqësinë
që pllakosi Shkupin. Duhej të
kërkohej ndihmë. Leg
jen
da e
gazetarisë Jovan Popovski është
i pari që transmetoi lajmin për
tërmetin shkatërrimtar që goditi
qytetin tonë. Lajmin e dërgoi në
gazetën serbe „Politika“, të njëjtin
mëngjes, në orën 6 e 30 minuta.
Duke mos pasur mundësi tjetër,
ai u ngjit në një shtyllë telefonike
anës bregut të lumit Vardar dhe i
ndihmuar nga postieri i cili ven
dosi lidhjen me Beogradin, bëri
raportimin e parë. Meqenëse nuk
kishte tekst të përgatitur, Popov
ski shfrytëzoi informacionet e
qytetarëve të cilët ishin grumbul
luar rreth tij dhe i jepnin lajmet
për qytetin i cili sapo ishte zhdu

kur para syve të tyre.
Nuk e kis
hte të vështirë
të qëndrojë disa orë me radhë i
hipur në shtyllë dhe të transme
tonte lajme të reja, të cilat pastaj
përhapeshin nëpër botë. Me këtë
akt bota mori vesh më shpejt për
fatkeqësinë, dhe u arrit më shpejt
të krijoheshin mundësi për të tre
guar solidaritetin ndërkombëtar.
Menjëherë pasi lajmi
për këtë ka
tas
trofë u përhap
në mbarë botën, bashkësia
ndërkombëtare ngriti një aksion
të madhërishëm për ndihmë, në
përmasa pothuajse të papara deri
atëherë. U kthye optimizmi dhe
shpresa e këtij qyteti, kurse bota
e bashkuar e mbledhur me besim
dhe dashuri të pamasë ndihmoi
në ndërtimin e Shkupit të ri, i cili
u bë simbol i sakrificës njerëzore,
humanizmit dhe solidaritetit.
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SI E VENDOSËM LINJËN E PARË
TELEFONIKE

Tome Nikollovski
Mëngjesin e 26 korrikut të vi
tit 1963 u dëmtua seriozisht nga
tërmeti edhe posta e Shkupit. Si
drejtues i atëhershëm i seksio
nit për telekomunikacion, ndër
të parët u gjeta para objektit, i
cili në një situatë të tillë ishte i
një rëndësie të jashtëzakonshme.
Ajo ishte posta kryesore dhe nga
ajo vareshin të gjitha kontaktet
të cilat mund t’i vendosnim me
qytetet e Maqedonisë, të ish-Ju
gosllavisë, por edhe me botën.
Shkupit i duhej ndihmë urgjen
te e çfarëdo lloji qoftë dhe sa më
shumë zgjaste izolimi i tij nga
vendet më të afërta ose më të lar
gëta, aq më keq ishte. Meqenëse,
praktikisht, të gjithë që gjendes
him në qytet, në një mënyrë ose
ndonjë tjetër, ishim viktima dhe
të kërcënuar: ishte e nevojshme
ndihmë mjekësore, ilaçe, mjekë,
furnizim elementar me ushqime
dhe ujë, evakuimi i qytetarëve në
vendstrehime të sigurta, autom
jete të çfarëdo lloji pa të cilat as
që mund të mendohej komuni
kimi efikas i domosdoshëm në

atë moment. Po, por si do të ven
dosej komunikimi në kushte të
tilla?
Ne kishim central telefonik
ndërmjet qyteteve të cilin duhej
ta li
ro
nim, t’i tërheqim lid
hjet
nga godinat. Në atë kohë fun
ksiononte edhe një central, për
qëllime ushtarake, me të cilin
ne nuk kishim lidhje, dhe që me
siguri ishte instaluar nga gjer
manët në Luftën e dytë botërore.
Në ato momente të para, thërrita
montuesin tonë i cili kishte arri
tur gjithashtu, Janko me nofkën
Kmet, nga Vodno, dhe u morëm
vesh me të dhe me ko
legët e
tjer
ë të gjejë shtyllën e vo
lit
shme në afërsi, dhe nga ajo të
vendoset lidhja me Beogradin,
me ndihmën e telefonit. Ai ishte
një telefon i zakonshëm, induk
tues me rrotullim, por ai
kreu një punë të madhe.
Jan
ko gje
ti shtyllën në
afërsi, u ngjit, dhe pastaj
punoi një kohë të gjatë.
Ne poshtë pris
nim me
padurim se çfarë do të
ndodhte. Pas ca kohësh,
Janko i lumtur na infor
moi se vendosi linjën me
Beogradin. Pastaj lëshoi
një kab
llo, poshtë nën
shtyllë, që të komuniko
het më me leh
tësi. Kjo
lidhje shërbeu që të kenë
mundësi gazetarët të te
lefonojnë dhe të infor
mojnë për fatkeqësinë. I
pari në atë vend u gjend
gazetari Jovan Popovski,
reporter i gazetës së Be
ogradit „Politika“, të ci

lin, më duket sikur e dëgjoj edhe
tani, kur fliste shumë i trondi
tur: „Shkupi është rrënuar deri
në themel, Shkupi nuk ekziston
më“. Pastaj, erdhën edhe gaze
tarë të tjerë, nga Zagrebi dhe nga
qytetet e tjera të Jugosllavisë.
Meqenëse nuk kishim postë dhe
të gjithë gazetarët vinin te ne, të
nesërmen adaptuam një barakë
në të cilën ata grumbulloheshin.
Nuk është shumë e njo
hur se
me ftesë të qytetit të Shkupit, te
ne erdhi një nga ekspertët më të
mëdhenj botëror të telekomuni
kacionit suedezi Ingve Rap.
(tregon Tome Nikollovski, pensi
onist, drejtues i mëparshëm për
telekomunikacion në „Postat e
Maqedonisë“)
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53 ORË NËN RRËNOJA

për vinçin. Njeriu me këmbë
të shtypur qëndronte shtrir
ë i
palëvizur dhe merrte frymë me
vështirësi.
-A ka të gjallë? – pyeti një
nga shpëtimtarët.
– Gjallë je
mi, ne je
mi
këtu – u dëgjua një zë gruaje, në
gjuhën franceze.
- Edhe burri im është këtu,
jemi belg.
Shpëtimtarët filluan të
punojnë me fuqi akoma më të
madhe. Së shpejti vrima ishte
aq e gjer
ë, saqë gru
a
ja mund
të nxir
rej nën dritën e di
el
lit. Bëhej fjalë për një çift belg,
gruaja Zizi Zhakmer dhe bur
ri i saj Zhan Zhakmer. Tanimë
53 orë gjendeshin nën rrënojat
Një kohë të gjatë pas shem e hotelit „Maqedonia“. Që të dy
bjes të hotelit „Maqedonia“ u qëndronin shtrirë në krevate, të
dëgjuan zëra të të mbijetuarve të palëvizur. Meqenëse
cilët kërkonin ndihmë. Një ekip gruaja ishte më pak
minatorësh nga Jugosllavia me e lënduar, ajo u nxor
përpjekje mbinjerëzore kërkonin e para jashtë, në tro
të mbijetuar dhe punonin për të tuar. Me përpjekje të
gjetur vendin e saktë nga vijnë mëdha u buzëqeshi
zërat. Një nga shpëtimtarët ishte të dy shpëtimtarëve
edhe minatori Sreten Rajkoviq dhe në çast hum
nga Kostolac. Së bashku me Slo bi ndjenjat. Pastaj e
bodan Pajkoviq, anëtar i ekipit transportuan në spi
të alpinizmit, ai sipas shënimeve tal.
Zha
nin, i ci
të gazetarëve jugosllav, zbriti në
te shtrir
ë në
bodrumin e hotelit në të cilin u li rin
krevat me këmbë të
shembën disa kate të hotelit.
Në errësirë të plotë, dërmuar, me kujdes
shpëtimtarët
shikonin
me e ulën nga krevati i
llambë ba
te
ri. Në errësirë, du mbuluar me llaç dhe
ë dhe e nxor
ën
ke gërmuar, gjetën një këmbë trar
njeriu të shtypur. Bëhej fjalë për jashtë, në trotuar, ku
një burrë. Njeriu ishte gjallë, u më parë ishte nxjerrë
dëgjua zëri i tij. Nëpër vrimë ar edhe gruaja e tij. Ai
ritën ta hapin një vend qasjeje vetëm i përshëndeti

me dorë njerëzit e grumbullu
ar, duke thërritur „faleminde
rit“. Edhe pse fliste me vështirësi,
arriti të pyeste: „Ku gjendemi?
Çfarë është kjo? Tërmet? Bom
bardim? Apo vullkan?“
Ai mendonte se janë nxjer
rë nga kati i parë, edhe pse ishin
fundosur në bodrumin e hotelit.
Pastaj, ashtu si edhe gruaja e tij
më parë, me automjet special u
transportua në spitalin e impro
vizuar nën çadra. Në spital ishte
nën kontrollin e mjekut slloven
dr. Drago Pleshiviçnik.
Zhan Zhakmar me profe
sion ishte biolog dhe së bashku
me gruan e tij kishte ardhur në
Shkup për të studiuar vlerat mu
zeore dhe eksponate të lidhura
me profesionin e tij.
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GJALLË JAM, NËSE DUHET DO
TË PRESË EDHE TRE DITË
Portieri i hotelit „Maqedo
nia“, Bozho Stojanovski, arriti në
mënyrë të çuditshme të mbijetojë
tërmetin e Shkupit dhe apokalip
sin që goditi këtë hotel. Nga vendi
i punës ku gjendej, ai, së bashku
me mysafirët, u fundos në bod
rum. Sipas raporteve të reporter
ëve nga Beogradi, ai, duke kërkuar
ndihmë, thërriti: „Më shpëtoni,
gjallë jam, nëse duhet do të pres
edhe tre ditë“. Shpëtimtarët bënë
përpjekje të mëdha për të arri
tur de
ri te ai. De
ri
sa dëgjonin
zërin e tij, ekzistonte shpresë për
shpëtimin e tij.
U shemb bashkë me vendin
e portierit në bodrum, kurse po
zicioni i tij ishte jashtëzakonisht i
vështirë. Ishte i bllokuar ndërmjet
trarëve dhe dërrasave të tavanit,
në pozicion të kërrusur, që nuk
i mundësonte asnjë lëvizje. Një

Pamja e sheshit nga hoteli "Maqedonia"

nga trar
ët i kis
hte zënë qafën.
Shpëtimtarët, me shara speciale
prenë të gjitha trarët të cilët gjen
deshin aty, që të vijnë deri te ai.
Kur pas përpjekjeve të gja
ta dhe mbin
jer
ëzo
re ia dolën
mbanë, e lidhën me litar alpiniz
mi, dhe pastaj filluan të gërmojnë
nën të për të liruar një hapësirë të
mjaftueshme për tërheqjen e tru
pit. Së shpejti ai u nxor në trotuar.
Stojanovski dukej i tmerruar. Me
siguri, kishte përjetuar një traumë
psikologjike të madhe. Njerëzit që
ndodheshin atje thonë se deshi të
kryente edhe vetëvrasje.
Emri i shefit të recepcionit
të hotelit „Maqedonia“, Ratomir
Petrovski, edhe sot e kësaj dite
përmendet në lidhje me ndihmën
e madhe, altruiste që u dha të
lënduarve dhe ndihmën për
shpëtimin e tyre. Ai u bë sinonim
i sakrificës dhe humanizmit.
Në mënyrë të pazakonshme
u shpëtuan jetët e zdrukthëtarit të
hotelit „Maqedonia“, 31-vjeçarit
Vesel Avdi dhe gruas së tij e ci
la i ndihmonte. Gjatë goditjes së
parë të tërmetit, ai dhe gruaja e tij
kishin filluar me kryerjen e det

yrave të përditshme. Menjëherë,
humbën dyshemenë nën këmbë
dhe ranë në ba
rin e ho
te
lit. U
gjendën, siç e përshkruajnë edhe
vetë atë moment, në përqafimin e
vdekjes me mobiliet e shkatërrua
ra dhe tullat.
Merrnin
frymë
me
vështirësi, në atë ambient nuk kis
hte ajër të mjaftueshëm. Për çudi,
goditja e dytë e tërmetit katastro
fik bëri një vrimë të vogël në barin
në të cilin ranë dhe ajo, në fakt, u
shpëtoi jetën, sepse mund të mer
rnin frymë lirisht. Pas një ore, me
përpjekje të mëdha, së bas
hku
me gru
an, ar
ritën të da
lin nga
vendi ku ranë dhe të shpëtojnë.
U përpoqën të ndihmojnë edhe
ndonjë nga personat e tjerë të pra
nishëm në të njëjtin vend, por të
gjithë përreth tyre tashmë kishin
vdekur.
Të dy u çuan në Mitrovicë,
burri në spital, kurse gruaja te
miqtë e tyre. Këto janë vetëm di
sa nga dramat e mëdha njerëzore
që ndodhën në një nga objektet
më të shkatërruara në tërmetin e
Shkupit, hotelin dhe restorantin
„Maqedonia“.

14 |

Shkupi kujton...

HUMBI JETËN E GJITHË FAMILJA IME
Babai im ishte prift, ai vdiq në vi
tin 1959. Mbetëm të jetojmë me
nënën time, motrën Ruzha me të
birin Vlado dhe vëllanë Jovanin
i cili ishte më i ri se unë. Motra
tjetër Dragica, me vajzën Beti je
tonte në veçanti, me burrin Ceve.
Motra ime Ruzha, e cila punonte
si mësuese e gjuhës franceze në
shkollën „11 Tetori“ mori kredi
dhe me ndihmën materiale nga
nëna ime blemë ba
nesë në një
ndërtesë të re që po ndërtohej në
rrugën “29 Nëntori”, numër 46,
në afërsi të Sallës u
ni
ver
sa
le të
sotme. Ndërtesën e ndërtonte një
sipërmarrës privat.
Në ndërtesën e re u strehuam një
muaj para tërmetit të Shkupit më

26 korrik 1963, në katin e katërt.
Asnjë prej nesh as që mund ta pa
rashikonte se çfarë tragjedie do të
na ndodhte dhe se pikërisht sa ajo
ndërtesë, e cila nuk ishte ndërtuar
sipas standardeve, do të ishte fa
tale për ne. Në mbrëmje, më 25
korrik, motra ime Dragica me
vajzën dhe dhëndrin shëtisnin në
Parkun e qytetit dhe u kthyen në
banesën e re, te ne, për vizitë. Me

Ljupço Popov

Sa duhet të ishte njeriu i fuqishëm
për të rezistuar ndaj një fatkeqësie
të tillë?! Vdiqën nëna ime Veli
ka (51), motra ime Dragica (27),
vajza e saj Beti (2), vëllai im Jo
vani (21) dhe motra ime Ruzha
(31). Përderisa të tjer
ët tashmë
kishin vdekur, Ruzha ishte zënë
nga pllaka, por akoma jepte
shen
ja je
te. Të bi
rin e saj Vla
do (6,5) ajo e kishte mbërthyer
në gji dhe e kishte mbrojtur du
ke i mundësuar të merrte frymë.
Kur me shpëtimtarët iu afruam
për t’i nxjerrë në sipërfaqe, mot
ra u përpoq të më thoshte diçka,
mërmëriti diçka të paqartë dhe
vdiq. Vladon e morëm në duar
dhe së bashku me të i nxorëm nga
rrënojat.
Pastaj, të gjithë jetën Vlado ishte
me mua, e rrita së bashku me dy
fëmijët e mi. Përfundoi fakultetin
e mjekësisë dhe u bë një kirurg i
respektuar në mjekësi. Merrej me
sukses me sport, duke luajtur te
nis.

qenëse ndenjën më gjatë, motra
me vajzën mbetën për të fjetur te
ne, kurse dhëndri Ceve shkoi, që
ne të jemi më komod, sepse ishim
më shumë njerëz.
Në mëngjes, më zgjoi një goditje e
tmerrshme tërmeti, në fillim ver
tikale, kurse pastaj edhe horizon
tale. Ndërtesa sikur të ishte prej
letre fundosi në themele, kurse
unë rashë së bashku me të. Me
qenëse ndërtesa u zhvendos nga
fuqia e goditjeve, pllaka kryesore
nuk ka rra vertikalisht poshtë, por
në një kënd të pjerrët. Ai kënd
më shpëtoi jetën, sepse krijoi një
hapësirë të zbrazur ndërmjet mu
rit dhe krevatit në të cilin flija. (tregon Ljupço Popov, pensionist,
Por, prandaj, ajo pllakë fatale, as elektro-inxhinier)
htu siç binte poshtë, shfarosi gjit
hçka para saj.
Pas tërmetit, mbetën vetëm
grumbuj rrënojash, jo më të lar
ta se dy metra. Kur rashë u gjeta
në pjesën e sipërme të rrënojave,
dhe me përpjekje mbinjerëzore
arrita të dalë në sipërfaqe. Isha
lënduar lehtë dhe kisha probleme
me frymëmarrjen. Për fat të keq,
e gjithë familja ime humbi jetën
nën rrënoja. Ajo ishte një tragjedi
e tmerrshme e cila nuk mund të
përshkruhet, dhe pamja e zezë e
vdekjes më ndjek edhe sot e kësaj
dite.
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ËSHTË NJË MREKULLI E
VËRTETË SE SI MBIJETUAM

Stanislav Fajdiger
Kam lindur në Shkup dhe gjithë
jetën e kam ka
lu
ar në qyte
tin
e Vardarit. Në Shkupin e para
tërmetit e gjithë rinia jonë zhvil
lohej në xhiro, kinema, teatër.
Çdo shëtitje në rrethinat e qyte
tit gjithashtu përbënte kënaqësi.
Ishte një jetë e qetë, e relaksuar
dhe komode. Me origjinë jam
nga Sllovenia, babai im Anton,
ka ar
dhur në Shkup në vi
tin
1918.
Atë mëngjes të kobshëm të 26
korrikut 1963 kur ndodhi tërmeti
jetonim në rrugën “Nikolla Tes
la” ose 762, në ndërtesën numër
6, në lagjen Karposh.
Tërmeti shkaktoi një goditje aq të
fuqishme saqë ndërtesa lëkundej
sikur të ishte prej kartoni. Filluan
të përmbysen sendet, të bjerë su
vatimi, dyert u bllokuan dhe nuk
mund të dilnim jashtë. Me fuqitë
e fundit arritëm të zhbllokojmë
dyer
t dhe të da
lim në r
rugë.
Asnjë nga lagja ime nuk humbi

Pam
ja e ndërtesës numër 13
e cila gjendej në afërsi, dhe që
u shkatër
ru
a më shumë, is
hte
rrëqethëse. Rrënoja, kate të bas
hkuara ose të shkatërruara, gjit
hçka ishte pluhur dhe hi.
Më vonë, ndërtesa në të cilën je
toja u riparua, u kthyem prapa
dhe përsëri jetonim në të. Pastaj
e shita banesën në Karposh dhe
tani jetojmë në afërsi të Kishës
së madhe. Në vendin ku gjendej
ndërtesa me numër 11, ekziston
te ideja që përsëri të ngrihej një
objekt banesor i ri. Banorët nuk
lejuan, duke menduar se është
më mirë aty të mbetet gjelbërimi.
Kur sot, pas kaq kohësh mendoj,
me të vërtetë është fat i madh që
unë dhe familja ime mbijetuam.
Pikërisht ndërtesa jonë rezistoi
dhe nuk u shemb gjatë tërmetit.
Rrugët e jetës janë të paparashi
kueshme.

jetën. Në rrugë na priti një tmerr
i vërtetë. Kishte edhe disa goditje
të tjera, toka filloi të lëkundej, i
gjithë vendi përreth ishte mbulu
ar me pluhur. Kur pas një kohe
pluhuri ra, pamja ishte akoma më
e tmerrshme. Nuk mund tu be
sonim syve tanë, sepse ndërtesa
përballë nesh, me numër 11, me
dy katet e para pothuajse kishte
fundosur në tokë. Kishte klithma
dhe thirrje për ndihmë, përhapej
një pasiguri kobzezë dhe frikë.
Në ndërtesën prapa nesh, num
ri i së cilës nuk mund të kujto
het sot, pamja ishte akoma më
e frikshme. Meqenëse muret e
jashtme kishin rënë, shikoheshin
katet dhe brendësia e banesave të
rrënuara. Në ta shikoheshin kre
vate me të vdekurit, të zënë me
beton. Atë pamje s’kam për ta (tregon Stanislav Fajdiger, pensi
harruar asnjëherë. Vdekja njer onist)
ëzit i kishte kapur në gjumë.
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Shkupi kujton...

„VAJZË, KENI VAJZË !“

Suzana Stamatovska
„Më kuj
to
het mbrëmja e
ngrohtë e korrikut, 25 korrik 1963,
kur më shtruan në repartin e gji
nekologjisë në Spitalin shtetëror.
Isha shtatzënë në muajin e shtatë,
dhe unë, bur
ri dhe vaj
za ime
5-vjeçare prisnim me padurim
beben e cila duhej të vinte në jetë
më 18 tetor. E mendoja ardhjen
e qetë të foshnjës së re dhe jetën
tonë të rehatshme në shtëpinë fa
miljare në rrugën “Kozara 34”,
afër Spitalit shtetëror. Por, fati
donte ndryshe.... gjithë natën nuk
mund të flija nga mendimet për të
ardhmen. Menjëherë, u dëgjuan
zhurma të frikshme – mjaullimat
e maceve, ulërimat e qenve dhe
klithmat e frikshme të kafshëve
të tjera që dëgjoheshin madje ed
he nga kopshti zoologjik. Një tufë
shpendësh ngriheshin në mënyrë
kaotike në fluturim mbi tokë. Is
hte agim, u frikësova shumë dhe
pyeta se çfarë po ndodh. Dhe pas
taj qetësi e frikshme, e kobshme.
Pastaj një zhurmë e fuqishme....
Dridhesha nga frika. Menjëherë
dyshemeja filloi të dridhej fu
qishëm, shumë fu
qishëm dhe
kuptova - tërmet....në jetën time

nuk kam ndjerë ndonjëherë frikë
më të madhe... Unë, mjekët, in
fermieret dhe të gjithë pacientët
e tjerë si të llahtarisur dolëm nga
ndërtesa, du
ke u frik
ësu
ar për
jetën tonë, sundoi një panik dhe
frikë e përgjithshme... pas një ko
he shikova burrin tim, i cili vra
poi i frikësuar deri te unë, për të
qenë i sigurt nëse jam mirë. Ndje
va një lehtësim të madh kur shi
kova se ai është shëndoshë e mirë,
por në të njëjtën kohë isha shumë
e shqetësuar nëse janë mirë vajza
ime dhe prindërit, të cilët atëherë
ishin në një pushim të shkurtër
në Katlanovë. Qëndronim ashtu
në sheshin para spitalit në prit
je, kur menjëherë ndjeva dhim
bje të fuqishme lindjeje. Nëpër
të gjithë atë kaos erdhi mjeku, i
mirënjohuri dr. Antiq dhe lindja
filloi në sheshin para spitalit, nën
një pemë, pa asnjë in
stru
ment.
Edhe vetë duke pasur frikë për
jetën e tij për shkak të tërmeteve
të njëpasnjëshme, mjeku megjit
hatë tregoi profesionalizmin e tij
dhe lindja përfundoi me sukses. E
shkëlqyer ishte ndjenja e lehtësi
mit kur më tha: „Vajzë keni, vajzë!
Ishte ora 7 e 20 minuta, 2 orë pas

katastrofës që goditi Shkupin,
dhe sipas të gjitha informacione
ve vajza ime është foshnja e parë
që er
dhi në jetë në Shkup pas
tërmetit katastrofik. Ishte shumë e
vogël, Suzana ime lindi me peshë
vetëm një ki
log
ram e njëqind
gram dhe nuk mund të merrte
frymë në mënyrë të pavarur. Por,
u trimëruam dhe nuk e humbëm
shpresën, burri menjëherë filloi t’i
japë frymëmarrje artificiale për ta
mbajtur në jetë. Në këtë moment
u shfaq babai im, i cili i frikësu
ar erdhi menjëherë në këmbë nga
Katlanova dhe na tha se ai, nëna
dhe vajza ime 5 vjeçare janë mirë
dhe në vend të sigurt, për fatin
tonë të madh“, tregon shkupjania
Zlatka Krstevska. Suzana e vogël
së bashku me nënën e saj pastaj u
transportuan në spitalin e Nishit,
në vend të sigurt. Shkupjania Su
zana Stamatovska (e lindur Krs
tevska) sot është e martuar dhe
nënë krenare e dy fëmijëve. Do
shumë t’u ndih
mojë të tjer
ëve,
dhe është adhuruese e profesionit
të vet (ndërtimtarisë) dhe e qyte
tit të saj të lindjes Shkupit.
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BARAZIMI QË DO TË THOSHTE FITORE
„Kujtimet që më vijnë të
parat në mend kur mendoj për
tërmetin e Shkupit për disa arsye
të çuditshme nuk janë të lidhura
me pamjen e rrënuar të qytetit,
as me atë mëngjes të kobshëm i
cili na zgjoi të gjithëve nga gjumi
i mëngjesit... por me bashkimin,
ndjenjën e bashkësisë, solidari
tetit dhe motivit të fuqishëm për
të vazhduar më tej“, tregon To
me Tasev, shkupjan nga “Maxhir
maallo”.
„Unë atëherë isha një dja
losh 14 vjeçar i cili adhuronte
futbollin. Edhe sot e kësaj dite
emocionohem shpir
tërisht kur
më kujtohet ndeshja ndërmjet
klubeve të futbollit „Vardar“ dhe
„Dinamo“ e Zagrebit, që u mbajt
vetëm një mu
aj pas tërmetit
katastrofik. Edhe pse pastro
nim plu
hu
rin nga ndërtesat e

rrënuara dhe Shkupi akoma je
tonte me pasojat e 26 korrikut,
lajmi se kjo ndeshje nuk do të
prolongohet u prit me një gëzim
të veçantë. Ky në të njëjtën kohë
ishte edhe aktiviteti i parë me
karakter publik që u mbajt në
Shkup pas tërmetit...
Nuk ishte e lehtë të blije bi
letë, duke pasur parasysh se në
Shkup kishte një numër të madh
vullnetarësh nga ish-Jugosllavia
të cilët ndihmonin në pastrimin
e qytetit. Kolona e gjatë para bi
letarisë nuk më demoralizoi që të
blejë biletë, për mua dhe babanë
tim... dhe atë në tribunën jugore!
Ndes
hja fil
lo
i në një at
mos
fer
ë të shkëlqyer... por ajo
që na tris
hto
i të gjit
hëve dhe
na hutoi ishte mungesa e golas
hënuesit më të mirë Petar Shu
linçevski. Kështu, ashtu siç edhe

mund të pritej në pjesën e parë
pësuam edhe golin e parë. Bro
horitjet e tifozëve nuk ndalonin...
por, zhgënjimi ishte i pranishëm
tek të gjithë ne...
Në fillimin e pjesës së dytë
ndodhi çudi. E gjithë atmosfe
ra ar
ri
ti kul
min kur në ter
ren
hyri Shulinçevski, për të cilin më
vonë mësuam se vonesa e tij kis
hte të bënte me udhëtimin nga
Resnja deri në Shkup, sepse ai
e kishte origjinën pikërisht nga
ky qytet. Duartrokitje të fuqis
hme dhe brohoritjet sportive is
hin motiv për të që të jepte gol
dhe të barazojë rezultatin. Nuk
mund të përshkruaj gëzimin dhe
lumturinë në atë moment. Ndje
heshim sikur të kishim fituar atë
ditë, edhe pse ndeshja përfundoi
në barazim. Ai gol për ne do të
thoshte fitore!
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NGA GJERMANIA ME ZEMËR PËR SHKUPIN
Hum an i 
tarët gjermanë në
Shkup për herë të
parë u ballafaqu
an me pasojat e
tërmetit katas
trofik.
- Qyteti is
hte rrënuar si në
luftë. Për fat as
kund nuk kishte
flakë. Në Gjer
ma
ni pas Luftës
së Dytë Botërore
mbetën shumë
rrënoja dhe ne
ishim ambientu
ar me një situatë
tillë, por kur er
Nga e majta: Piter Giling, Armin Baer, Lote Miler dhe Konrad Mec (i dyti nga e djathta)
dhëm në Shkup
u ballafaquam
Armin Baer, Piter Gi dhe u ven
dosëm në Par
kun e
me diçka tjetër. Për herë të parë
ling, Konrad Mec dhe Lote Mi qytetit, ku montuam pajisjet to
në jetën time u takova me rrënoja
ler janë anëtarë të Kryqit të kuq na. Mbaj mend se ishte shumë
nga tërmeti, ajo për mua ishte një
gjerman të cilët më 30 korrik të nxehtë dhe se shumë njerëz që
pamje e tmerrshme. Por, ajo që
vitit 1963 arritën për të ndihmu kishin mbetur pa strehë në kokë
më mbeti në memorien time de
ar në Shkupin e rrënuar dhe së flinin në park, në qiell të hapur.
ri në ditët e sotme është miqësia
bas
hku me ko
legët e tyre ven Detyrë jonë ishte të vendosnim
që u zhvillua menjëherë me njer
dosën stacion për pastrimin e stacion për pastrimin e ujit me
ëzit që vinin në kuzhinën popul
ujit dhe kuzhinë popullore për ndihmën e të cilit do të mund të
lore tonë. Në lidhje me gatimin
bashkëqytetarët tanë të cilët gjatë siguronim ujë për të gjitha nevo
tonë merrnim këshilla vetëm nga
katastrofës humbën e shtëpitë e jat. Vendosëm edhe kuzhinë po
gratë. Burrat qëndronin në anë –
tyre. U përfshinë edhe në aksio pullore dhe filluam të përgatisim
kujton aktivisti Armin Baer.
nin për dhënien ndihmë viktima us
hqim – mëngjes, drekë dhe
Produktet e nevojshme për
ve dhe transportimin e tyre deri darkë, nga 10 000 racione në ditë.
përgatitjen e racioneve humani
në spitale. Me rastin e shënimit të Ndërkohë, në Bon sollën vendim
tarët i merrnin nga Kumanova
50-vjetorit të tërmetit të Shkupit, që të ndërtojmë
ata qëndruan në Shkup dhe kuj edhe 40 baraka,
tuan ditët e kaluara nën qiell të në
lokacionin
hapur, në aksionin humanitar për Gjorçe Petrov.
ndihmën e Shkupit dhe viktimave Barakat i sollëm
të katastrofës natyrore.
me tren, kur
se
-	 Kur arriti lajmi për ndërtimin e tyre
tërmetin katastrofik Kryqi i kuq e realizuam në
gjerman menjëherë solli ven nëntor – tregon
dim që të ndihmojë. Pas 52 orësh Konrad Mec, ak
udhëtimi me tren, më 30 korrik, tivist shumëvje
vonë në mbrëmje, ekipi ynë arri çar në Kryqin e
ti në Shkup. U organizuam shpejt kuq.
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dhe nga Tetova.
shëndoshë e mirë. Kaluam
-	 Gatuanim shumë zar
një ditë të shkëlqyer të
zavate, patate dhe shumë mish. mbushur me aktivitete – kujtohet
Ajo që për ne ishte shumë e çu Mec.
ditshme ishte fakti që shkupjanët
e pinin kafen me shumë sheqer –
tregojnë ata.
Me automjetin e tyre u tran
sportuan deri në spitale shumë
qytetarë të lënduar, të nxjerrë nga
rrënojat. Për ta interesante ishte
edhe ajo që gjatë kohës së Luftës
së ftohtë në Shkup u takuan eki
pet e Kryqit të kuq të Gjerma
nisë Lindore dhe Perëndimore të
atëhershme, por ata punonin si
një trup i vetëm, për rinovimin e
Shkupit.
EKSKURSION SI SHPËRBLIM
Pas katër javësh punë ditë
e natë, nikoqirët për miqtë e tyre
nga Gjermania organizuan ek
skursion në Ohër.
-	 Autobusi ishte shumë
i vjetër dhe as
htu siç pri
tej në
gjysmën e rrugës deri në Ohër
pësoi defekt. Gjatë kohës që sho
feri kërkonte mënyrë se si ta rre
gullonte, udhëheqësi ynë na çoi
të shëtisim në vreshtat aty afër.
U ëmbëltuam me rrush shumë të
shijshëm. Edhe vendet përreth is
hin po aq të bukura, saqë më kuj
tohet deri në ditët e sotme sikur të
ishte dje. Për fat, shoferi e rregul
loi autobusin dhe arritëm në Ohër

NJË HERË NË KRYQIN
E KUQ, TËRË JETËN NË
KRYQIN E KUQ
Humanitarët
nga
Kry
qi i kuq gjer
man pas
përfundimit të aksionit për
dhënien ndihmë Shku
pit
morën pjesë edhe në misi
one të tjera humanitare në
territorin e ish-Jugosllavisë,
në Banja Luka, në Bar dhe
në Kotor. Ata thonë se çdo
njeri humanizmin e mban
në zemër dhe se nuk mund
të jetojnë pa ndihmuar njer
ëz në nevojë.
-	Një herë në Kryqin e kuq,
tërë jetën në Kryqin e kuq – thek
son Mec.
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Shënojmë 50-vjetorin e tërmetit katastrofik

SHKUPI PËRKUJTON DHE
FALËNDERON

Këtë vit, Shkupi dhe shkup
janët shënuan 50 vje
to
rin e
tërmetit katastrofik të Shkupit
që mori 1.070 jetë dhe shkatër
roi pothuajse 80 për qind të qyte
tit tonë. Me këtë rast, Qyte
ti i
Shkupit në koordinim me Sallën
universale dhe me institucionet
e tjera publike kulturore organi
zon aktivitete disa mujore nën
moton „Shkupi kujton”, që kanë
për qëllim të përkujtojnë ngjar
jen tragjike, humbjet dhe
dhim
bjen e përjetuar,
por të përkujtojnë ed
he guximin e pamasë,
humanizmin dhe sakri
ficat e shkupjanëve për
t’iu kundërvënë fuqisë
natyrore, për të tejkaluar
pasojat dhe për të filluar
ndërtimin e Shkupit të ri.
Tërmeti i Shku
pit

dhe katastrofa që goditi qytetin
dhe qytetarët tanë ngriti një ak
sion ndërkombëtar të paparë de
ri atëherë për dhënien ndihmë
viktimave të tërmetit, për pastri
min e rrënojave dhe për siguri
min e kushteve për jetesë për ata
që mbetën pa strehë mbi kokë.
Ndihmat, ashtu siç kujtohen bas
hkëqytetarët tanë më të rritur,
arrinin nga të gjitha anët, madje
edhe nga vendet më të largëta të

planetit tonë. Bota dërgoi ushqi
me, ujë, ilaçe, mje
te shtëpiake,
ndihmoi në ndërtimin e lagjeve të
tëra, ndihmoi nga ana financiare
dhe materiale, dërgoi vullnetarë
të cilët ndihmonin pa u kursyer
Shkupin dhe shkupjanët.
Pikërisht për këtë, me ras
tin e shënimit të 50-vje
to
rit të
tërmetit të Shkupit, Shkupi dhe
shkup
janët dërgojnë një FA
LE
MINDERIT të madhe për dorën
e dhënë, për ndar
jen e
dhimbjes, për ndihmën e
treguar nga 90-të vende
dhe organizata nga bota të
cilët kontribuuan që Shku
pi të bëhet qendër e soli
daritetit ndërkombëtar. Të
gjitha shtetet dhe organi
zatat që dërguan ndihmën
e tyre altruiste pas tërmetit
katastrofik nga Qyteti i
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Shkupit do të marrin mirënjohje,
si vijon:
Australia
Republika Arabe e Egjiptit
Republika Siriane Arabe
Shteti shumë nacional i Bolivisë
Bregu i Fildishtë
Bosnja dhe Hercegovina
Vatikani
Republika Bolivare e Venezuelës
Republika e Guinesë
Gjeorgjia
Republika Federale Demokratike e
Etiopisë
Republika e Zimbabvesë
Izraeli
Indonezia
Iraku
Republika Islamike e Afganistanit
Republika Islamike e Iranit
Republika Islamike e Pakistanit
Japonia
Kanadaja
Qipro
Kongo
Republika e Kostarikës
Mbretëria e Belgjikës
Mbretëria e Danimarkës
Mbretëria e Kamboxhias
Mbretëria e Marokut
Mbretëria e Norvegjisë
Mbretëria e Holandës
Mbretëria e Suedisë
Mbretëria e Spanjës
Kuvajti
Libani
Liberia
Libia
Lihtenshtajni
Luksemburgu
Shtet e Bashkuara të Meksikës
Monako
Mongolia
Republika Popullore Demokratike
e Algjerisë

Republika Popullore e
Kinës
Zelanda e Re
Emiratet e Bashkuara
Arabe
Mbretëria e Bashkuar e
Britanisë së Madhe dhe
Irlanda e Veriut
Republika e Austrisë
Republika e Azerbaj
xhanit
Republika e Shqipërisë
Republika e Argjentinës
Republika e Bjellorusisë
Republika e Bullgarisë
Republika e Ganës
Republika e Greqisë
Republika e Ekuadorit
Republika e Armenisë
Republika e Estonisë
Republika e Indisë
Irlanda
Islanda
Republika e Italisë
Republika e Kazakistanit
Republika e Kirgistanit
Republika e Kolumbisë
Republika e Kosovës
Republika e Kubës
Republika e Letonisë
Republika e Lituanisë
Republika e Malit
Republika e Maltës
Republika e bashkuar e Mianma
rit
Republika e Moldavisë
Republika e Nigerisë
Republika e Polonisë
Republika e Portugalisë
Republika e Rumanisë
Republika e Sllovakisë
Republika e Sllovenisë
Republika e Serbisë
Republika e Taxhikistanit
Republika Tunizi
ane
Republika e Tur
qisë
Republika e
Ugandës
Republika e Uzbe
kistanit
Hungaria
Republika e Fin
landës

Republika e Francës
Republika e Kroacisë
Republika Çeke
Republika e Kilit
Federata ruse
Senegali
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Republika Federale e Gjermanisë
Sudani
Tanzania
Turkmenistani
Ukraina
Republika Orientale e Uruguait
Republika Federative e Brazilit
Mbretëria Hashemite e Jordanisë
Republika e Malit të Zi
Konfederata zvicerane
Sri Lanka
UNICEF
Kombet e Bashkuara
Kryqi i kuq ndërkombëtar dhe
Gjysmëhëna e kuqe
Shkupi kujton...
DIAMANTI I EIKO
„Studentja Eiko Muziki dërgoi
ndihmë për viktimat në Shkup –
diamant, pikërisht unazë diaman
ti të cilën e kishte si trashëgimi
nga familja, dhe e cila bartej nga
gjenerata në gjeneratë në familjen
e saj. Ajo ishte aq e tronditur nga
filmimet nga Shkupi që i kishte
parë në televizionin kombëtar të
Japonisë, saqë dhuroi gjënë më të
vlefshme që posedonte.“
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AKSIONISTËT PASTRUAN RRËNOJAT TE
STACIONI I VJETËR HEKURUDHOR

Pastruan rrënojat, nxorën
të lënduarit dhe mjekuan plagët.
Një simulim të tillë të pastrimit
të rrënojave pas tërmetit të 26
korrikut realizuan vullnetarët e
Shoqatës për punë vullnetare dhe
angazhimin edukativ në sferën e
ekologjisë „Aksionistët“, në shes
hin te Stacioni i vjetër hekurud
hor. Simulimi i tyre ishte pjesë
e programit të Qytetit të Shku
pit për shënimin e 50-vje
to
rit
nga tërmeti katastrofik që goditi
Shkupin në vitin 1963.
-	 Me
aktivitetet
tona
përcjellim me
sazh për hu
ma
nizëm dhe për solidaritet dhe
për të popullarizuar vullnetariz
min ndërmjet qyte
tar
ëve tanë,
veçanërisht ndërmjet qytetarëve
tanë më të rinj – tha Goran Iliev,
anëtar i këshillit drejtues të „Aksi
onistët“.

Aksionistët në orën 05:17
i zgjoi sirena, dhe kështu ata u
drejtuan nga Stacioni i vjetër he
kurudhor ku realizuan simuli
min e pastrimit të rrënojave pas
tërmetit, dhënien ndihmë qyte
tarëve të lënduar dhe mjekimin e
plagëve, në bashkëpunim me ak
tivistët e Kryqit të kuq të Qytetit
të Shkupit.
Një ditë më herët, ak
si

onistët te plazhi qytetit „Park“
ngritën kamp për fatkeqësi ele
mentare dhe filluan aktivitetet me
rastin e shënimit të 50-vjetorit të
tërmetit katastrofik të Shkupit në
vitin 1963. Në kamp u rregulluan
rreth 150 vullnetarë dhe anëtarë
të brigadave që morën pjesë di
rekt në pastrimin e rrënojave pas
tërmetit të Shku
pit, nga shumë
vende të ish-Jugosllavisë.
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LULE PËR VIKTIMAT E TËRMETIT

Më 26 kor
rik, në var
re
zat e qytetit në Butel, delegacio
ne zyrtare të huaja dhe nga vendi
vendosën lule para Monumentit
të viktimave të tërmetit të Shku
pit, që ndod
hi pikërisht pa
ra
pesëdhjetë vjetëve. Në shenjë res
pekti, kurorë me lule vendosi ed
he delegacioni zyrtar i Qytetit të
Shkupit, i kryesuar nga kryetari
Koce Trajanovski dhe kryetarja e
Këshillit të Qytetit të Shkupit, Ire
na Misheva.
Në shenjë respekti për vik
timat e tërmetit katastrofik të
Shkupit, vendosën lule edhe dele
gacioni nga kabineti i kryetarit të
Qeverisë së Republikës së Maqe
donisë, delegacioni nga kabineti i
presidentit të Kuvendit të Repub
likës së Maqedonisë, i kryesuar

nga Trajko Veljanovski, delega
cione nga përfaqësues të partive
politike, delegacione nga të gjit
ha komunat e qytetit të Shkupit,
përfaqësues të Kryqit të kuq të
Shkupit dhe të Republikës së Ma
qedonisë, delegacioni i ARM-së,
përfaqësues
n
g
a
ndërmarrjet
publike dhe
i ns t it uc io 
net kulturo
re të Qyte
tit
të Shkupit,
përfaqësues
nga instituci
onet në ven
din tonë dhe
qytetarë.
L u l e

në varret e viktimave të tërmetit,
vendosën edhe delegacione zyr
ta
re të hu
a
ja, ndërmjet të ci
la
ve: delegacioni nga Republika e
Shqipërisë; Republika e Austrisë;
Mbretëria e Belgjikës; Republika
e Bullgarisë; Republika Popullo
re e Kinës; Republika e Kroacisë;
Republika e Çekisë; Republika
e Francës; Republika Federale e
Gjermanisë; Hungaria; Republika
Islamike e Iranit; Italia; Japonia;
Mbretëria e Holandës; Republika
e Polonisë; Federata Ruse; Repub
lika e Serbisë; Republika e Sllove
nisë; Mbretëria e Suedisë; Mbret
ëria e Spanjës; Zvicra; Republika
e Turqisë; Ukraina; Mbretëria e
Britanisë së Madhe dhe Irlanda
e Veriut; Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, si dhe delegacioni i
Bashkimit Evropian, Kombet e
Bashkuara dhe UNICEF.

Në aksionin tradicional të dhurimit të gjakut

DHURUAN GJAK 190 GJAKDHURUES

Njëqind e nëntëdhjetë gjakdhurues dhuruan gjak në aksionin tradicional që u mbajt më 26 kor
rik në Qendrën për dhurimin e gjakut, që gjendet në SHOH „Dare Xhambaz“. Ky aksion për dhurimin
e gjakut që tradicionalisht organizohet nga Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit tashmë vite me radhë është
tregues për humanizmin dhe solidaritetin e shkupjanëve, për dhënien ndihmë atyre që janë në nevojë
për këtë lëng të çmuar.
Në suazat e shënimit të 50-vjetorit të tërmetit të Shkupit Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit nga Kryqi
i kuq i Gjermanisë, nga rajoni Baden-Vitemberg mori donacion – automjet të pajisur me pajisje sanitare.
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Me rastin e shënimit të 50-vjetorit nga tërmeti katastrofik i Shkupit

EKSPOZITA „SHKUPI, 26 KORRIK 1963“ NË
MUZEUN E QYTETIT TË SHKUPIT

Me ras
tin e shënimit të
50-vje
to
rit të tërmetit të Shku
pit më 26 korrik në Muzeun e
Qytetit të Shkupit u hap ekspo
zita e sendeve dhe fotografive që
dëshmojnë për këtë ka
tas
trofë
natyrore, të autores Zoja Bogda
novska, historian, ciceron i lartë.
Ekspozitën e hapi kryetari i Qyte
tit të Shkupit Koce Trajanovski i
cili përfaqësuesve të pranishëm të
bashkësisë ndërkombëtare u nda
u mirënjohje për ndihmën shumë
të madhe që i dhanë Shkupit në
vitin 1963.
- Sot Shkupi dhe banorët e
tij shënuan 50-vjetorin e tërmetit
trag
jik të Shku
pit. Tërmeti
shkatërroi Shkupin, mori shumë

jetë dhe la plagë, shkatër
ri
me
dhe vajtime pas vetes. Pasi lajmi
për këtë katastrofë u përhap në
botë, bashkësia ndërkombëtare
filloi me aksionin për ndihmë.
Shkupi u bë qyteti i solidaritetit
ndërkombëtar. Prandaj edhe sot,
50 vjet pas kësaj, këtu në Muzeun
e qytetit të Shku
pit, i ci
li është
monument
i
heshtur i asaj
kohe, kthehemi
dhe përkujtojmë
këtë ngjarje e ci
la është gdhen
dur në historinë
e qyte
tit tonë.
Nga pluhuri i

tërmetit në një periudhë të shkur
tër u ngritën lag
je të re
ja dhe
objekte me karakter publik, me
ndihmën altruiste nga popuj dhe
qeveri nga shtete nga të gjitha he
misferat. U kthye optimizmi dhe
shpresa në këtë qytet, kurse bota
e bashkuar me besim dhe dashuri
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të pamasë, ndihmoi në ndërtimin
e Shkupit, i cili u bë simbol i sak
rificave njerëzore, humanizmit
dhe solidaritetit. Në ndërtimin
e Shkupit morën pjesë të gjitha
kombësitë, maqedonas, shqiptarë,
turq, vllahë, romë, hebre, serbë,
kroatë, boshnjakë, malazez dhe,
krah për krah, njëri me tjet
rin
nga mëngjesi deri në darkë. Qyte
ti i Shkupit nuk ndali dhe nuk do
të ndalojë të zhvillohet si bashkësi
urbane, edhe nga pikëpamja es
tetike edhe nga ajo funksionale,
prandaj para nesh janë sfida të
reja për krijimin e kushteve in
frastrukturore për jetë më të mirë
për qytetarët e Shkupit. Pikërisht
për këtë konsiderojmë se kjo ditë
është simbol i fillimit të urbanizi
mit modern, në ecjen me të njëjtin
hap me rrjedhat bashkëkohore të

arkitekturës evropiane. Shfrytëzoj
këtë rast në emrin tim personal, si
kryetar i Qytetit të Shkupit dhe në
emrin e qytetarëve të Shkupit, të
falënderoj të gjitha vendet të cilat
i dhanë jetë Shkupit të rrënuar. Në
të njëjtën kohë dua të falënderoj
të gjithë ata të cilët me humaniz
min e tyre shpëtuan dhe nxorën
shumë
qyte
tar
ë tanë nga
rrënojat – tha
kryetari Koce
Trajanovski, në
hapjen e ekspo
zitës. Ekspozita
nëpërmjet sen
de
ve dhe fo
tografive tran
smetoi tërmetin
nëpër di
sa seg
mente,
duke

filluar nga momentet e para pas
katastrofës, deri në ndërtimin e
lagjeve të para montuese në të ci
lat, para fillimit të dimrit, u ako
moduan shkupjanët e mbetur pa
strehë mbi kokë. Ekspozita u pa
surua edhe me eksponate muzeo
re të rregulluara në vitrina dhe në
disa ambiente të konstruktuara
në lokacionet e Muzeut. U pre
zantuan edhe mjete nga koha e
tërmetit, të dhuruara Muzeut nga
ana e qytetarëve tanë.
Falë bashkëpunimit me Ob
servatorin sizmik pranë Fakultetit
të shkencave natyrore dhe në bas
hkëpunim me Kinotekën e Ma
qedonisë, Kryqin e kuq të qytetit
të Shkupit, si dhe ambasadën e
Spanjës, ambasadën e Bullgarisë
dhe Konsullatën e përgjithshme
të Mbretërisë së Danimarkës ek
spozita u pasurua me mjete që
plotësuan tregimin për tragjedinë
e Shkupit.
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Performancë multimediale në sheshin „Maqedonia“

SHKUPI PËRKUJTON KATASTROFËN
E VITIT 1963
Në sheshin „Maqedonia“
më 26 korrik u mbajt një perfo
mancë multimediale njëorëshe
me rastin e shënimit të 50-vjetorit
të tërmetit katastrofik të vitit 1963
që rrënoi deri në themel qytetin
tonë. Në evenimentin multimedi
al u përfshinë Filarmonia maqe
donase, balerinët nga Opera dhe
baleti maqedonas dhe aktorë pro
fesional, kurse ngjarja për Shku
pin tre
go
hej nëpërmjet një vi
deo dhe foto-materiali tematik të
përgatitur. Qytetarëve të mbled
hur dhe mysafirëve të shumtë nga
vendi dhe jashtë iu drejtua krye
tari i Qytetit të Shkupit, Koce Tra
janovski.
- Ky 50-vje
tor për
ne përfaqëson jubileun e
qëndrueshmërisë gjysmëshekul
lore të disa gjeneratave të shkup
janëve në përpjekjet e tyre që nga
qyteti të krijojnë një vend më të

mirë për jetesë. Sot Shkupi kuj
ton orët e para të mëngjesit, ku
më 26 korrik 1963, në orën 5 e
17 minuta, pas një serie trondit
jesh, u shkatërrua e gjithë ajo që
gjenerata të tëra shkupjanësh nga
të gjitha kombësitë kishin kriju
ar deri atëherë, ku u shuan jetët
e 1 070 ba
nor
ëve të kr
yeq
yte

tit të Republikës së Maqedonisë,
kur rreth 3 000 bashkëqytetarë
tanë u lënduan, dhe r
reth 200
000 mbetën pa shtëpitë e tyre. U
zhdukën shumë shtëpi, shkol
la, spitale, monumente kulturo
re – historike, të cilat ishin shenjë
dalluese e Shkupit dhe të cilat me
bukurinë e vet zbukuronin qyte
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tin. U shuan mijëra shpresa, plane
familjare, ëndrra individuale për
arsim të lartë, plane për krijimin
e fa
mil
je
ve, për një çast Shku
pi u shndërrua në një qytete të
shkretë. Gjithçka ndaloi, për një
mo
ment. Por, ba
nor
ët e Shku
pit nuk u dorëzuan. Me të gjithë
energjinë e tyre menjëherë fillu
an me shpëtimin e jetës së njer
ëzve nga rrënojat, me riparimin
e dëmtimeve nga fuqia rrënuese e
natyrës. Pas kësaj katastrofe, vle
rat njerëzore, humanizmi, solida
riteti dhe bashkëjetesa ndëretnike
dhanë im
puls për përkushtim
ndërtimtar të intensifikuar. Shku
pi u bë simbol i fillimit të urba
nizimit modern, nga pluhuri i
tërmetit në një periudhë të shkur
tër kohore qyteti u përpoq të ecte
me hapin e rrjedhave bashkëko
hore të arkitekturës evropiane.
Nën platformën „Shkupi
kujton”, këtë vit Qyteti i Shkupit
nëpërmjet një varg manifesti
mesh, u përpoq të rikujtonte vitin
`63, që asnjëherë të mos ndodhë
më diçka e tillë. Shkupi nuk do
të merrte epitetin Qyteti i soli
daritetit nëse ndihma nuk vinte
nga të gjitha anët, duke rrëzuar
kështu të gjithë kufijtë ndërmjet
shte
te
ve në botë. Falënderojmë
përfaqësuesit e pranishëm të Bas
hkësisë ndërkombëtare të cilët
treguan në mënyrë altruiste hu
manizmin e tyre – theksoi krye
tari Trajanovski.
Në emër të Bas
hkësisë
ndërkombëtare të pranishmëve
iu drejtua dr. Bertrand Demu
lan.
- Pa
ra gjysmë she
kul
li tërmeti tërhoqi vëmendjen
në shkallë ndërkombëtare, me
përkrahjen e fu
qis
hme nga
shtetet anëtare të Asamblesë
së Përgjithshme të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara, dhe
u soll Rezolutë e cila kishte të
bënte me grumbullimin e ndih
mave për ndihmë urgjente për
qëllime rikonstruksioni. Për ba
norët e Shkupit rikonstruksioni
i qytetit ishte me rëndësi histo

rike ashtu si edhe vetë tërmeti. Në
vitet 60-të, kur fëmijëve të Shku
pit iu dha detyra për të shkru
ar ese me temën „Cila do të is
hte ngjarja më e madhe në jetën
e tyre”, tetëdhjetë për qind e tyre
do të zgjidhnin të shkruanin për
rikonstruksionin e qytetit posttërmetit, në vend që të shkruanin
për tërmetin. Është nder i madh
për mua që në emër të Organi
zatës së Kombeve të Bashkuara
të pra
noj mirënjohjen nga ana
e kryetarit të Qytetit të Shkupit.
Kjo është mirënjohje për Orga
nizatën e Kombeve të Bashkuara,
për fuqinë e tyre për t’u bashkuar
dhe për të siguruar përkrahje për

banorët e Shkupit. Dua t’ju sigu
roj se Organizata e Kombeve të
Bashkuara është e orientuar nga
dhënia e përkrahjes për Qytetin e
Shkupit, si dhe Republikën e Ma
qedonisë në qëllimet e tyre për të
arritur sukses në zhvillimin e tyre
nga i cili përftime do të ndjejnë të
gjithë qytetarët – potencoi Demu
lan.
Pesë kompozimet të cilat
në skenën e sheshit „Maqedonia“
i interpretoi Filarmonia maqe
donase përbënin njëlloj skeleti të
per
for
mancës, nëpërmjet të ci
lit u tregua Shkupi para tërmetit,
Shkupi në kohën e katastrofës dhe
pas saj, si dhe lindja e sërishme
e qyte
tit. Anëtarët e Fi
lar
mo
nisë maqedonase interpretuan
veprat Uverturë e operës „Fla
uta magjike“ nga V. А. Moxart,
Adaxho nga Simfonia nr. 5 e G.
Maler, veprën muzikore nga Т.
Prokopiev, të titulluar si „Labini
dhe Dojrana“, pjesën muzikore
nga Simfonia nr. 5 nga L. V. Bet
hoven, si dhe Uverturën e oper
ës „Fuqia e fatit“ nga XH. Verdi.
Në kujtim të viktima
ve të tërmetit, artistët në skenë
dhe të pra
nis
hmit në shesh
qëndruan në heshtje dhe drejt
qiellit lëshuan 1 070 lanternë.
Në kohën që lanternët u ngritën
drejt qiellit, emrat e viktimave të
tërmetit u shkruan në ekranin e
madh të skenës.
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Kampionati ballkanik për të rritur në volejboll në rërë „Shkupi 2013“

MEDALJE PËR ÇIFTET
VOLEJBOLLISTE MË TË MIRA

Çift i i volejbollisteve Di
nova/Angelova nga Bullgaria,
në konkurrencën për femra dhe
volejbollistëve Nikoliq/Kikoviq
nga Serbia, në konkurrencën për
meshkuj,
fi
tuan vendet e
pa
ra në Kam
pionatin bal
lka
nik për të
rritur në vo
lej
boll në rërë
„Shkupi 2013“,
që nga da
ta
25 deri më 27
korrik u mbajt
në
terrenin
sportiv të Plaz
hit të qyte
tit
„Park“. Ky tur
ne prestigjioz
ndërkombëtar

is
hte pjesë e prog
ra
mit për Shkupit Koce Trajanovski.
shënimin e 50-vjetorit të tërmetit
- Është kënaqësi e veçantë
katastrofik në Shkup, dhe çift eve për mua që në tre ditët e kalua
volejbolliste më të mira medal ra në këto terrene shikuam gara
jet ua ndau kryetari i Qytetit të me kual itet në volejboll në rërë.
Ky
Kampio
nat ballkanik
për të rritur
hyri në kalen
darin e Fede
ratës botërore
për volejboll
në rërë – tha
kryetari Traja
novski.
Vendi i
dytë në këtë
turne u takoi
çift eve
Bus/
Smultea nga
Rumania, në
konkurrencën
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për femra dhe Antoniq/Galeshev
nga Serbia, në konkurrencën për
meshkuj. Në vendin e tretë kla

sifikuan çift et Malinova/Slançeva
nga Bullgaria, në konkurrencën
për femra dhe Kolev/Mitev nga
Bullgaria,
në
konku rre nc ë n
për meshkuj.
K a mp io 
nati
ballkanik
për të r
ri
tur në
volejboll në rërë
„Shkupi 2013“ u
mbajt nën orga
nizimin e Qytetit
të Shkupit dhe të
Federatës së vo
lejbollit të Maqe
donisë. Sponsor i
turneut është kr

yetari i Qytetit të Shkupit, Koce
Trajanovski.
Në turne, përveç dy çifteve
përfaqësuese meshkuj dhe fem
ra nga Maqedonia, morën pjesë
edhe ekipe nga 8 shtete ballkani
ke: Serbia, Rumania, Shqipëria,
Turqia, Bosnja dhe Hercegovina,
Bullgaria, Mali i Zi dhe Molda
via. Shkupi për herë të parë ishte
nikoqir i Kampionatit ballkanik
në volejboll në rërë, me numër
më të madh pjesëmarrësish, mbi
50 ga
ru
es dhe r
reth 10 per
so
na zyrtar, delegatë dhe gjyqtarë
ndërkombëtar. Ndes
hjet u lu
ajtën përpara tribunave të mbus
hura plot e përplot me spekta
torë.
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