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Të nde ru ar qyte tar ë,

Këto ditë, Shku pi 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
nu ta, pas një se ri e tron dit jesh, 
u shkatër ru a ajo që gje ne ra ta të 
tëra shkup janësh nga të gjit ha 
kom bësitë e kis hin kri ju ar , kur u 
shu an jetët e 1 070 ba nor ëve të kr
yeq yte tit të Re pub likës së Ma qe
do nisë, kur u lënduan r reth 3 000 
bas hkëqyte tar ë tanë dhe r reth 200 
000 shkup janë mbetën pa shtëpitë 
e tyre. 

Tërmeti shkatër ro i Shku
pin, mo ri shumë jetë dhe la 
rrënoja dhe vaj ti me pas tij.

U zhdukën shumë shtëpi, 
shkol la,  spi ta le,  mo nu men te kul
tu ro re – his to ri ke, të ci lat is hin 
shenjë dal lu e se e Shku pit dhe të 
ci lat me bu ku rinë e vet zbu ku ro
nin qyte tin, u shu an mijëra shpre
sa, pla ne fa mil ja re, ëndr ra in di vi
du a le për ar sim të lar të, pla ne për 

kri ji min e fa mil je ve, për një çast 
Shku pi u shndër ru a në një qytet 
të shkretë. 

Gjit hçka nda lo i, për një 
mo ment.

Ba nor ët e Shku pit nuk u 
dorëzuan. Me të gjithë zjar rin dhe 
e ner gjinë e vet  men jëher ë fil lu an 
me shpëtimin e jetës së njer ëzve 
nga rrënojat, me si gu ri min e ne
vo ja ve e le men ta re për të mbi je
tu ar , me ri pa ri min e dëmtimeve 
nga fu qi a rrënuese e natyr ës dhe 
ndërmarrjen e ak ti vi te te ve për 
pen gi min e ndonjë trag je di e më 
të mad he.

Pas gjithë a saj ka tas tro
fe, vle rat njer ëzo re, hu ma niz
mi, so li da ri te ti dhe bas hkëje te
sa ndëretnike dhanë im puls për 
përkushtim ndërtimtar të in ten
si fi ku ar . Ba nor ët e Shku pit nga 
të gjit ha kom bësitë, ma qe do nas, 
shqip tar ë, bos hnjakë, vllahë, tur q, 
romë, heb re, ser bë, kro atë, ma la
zezë dhe të tjer ë, is hin si një trup i 
vetëm, krah për krah, dhe ngritën 
Shku pin, du ke e bërë atë që është 

sot.
Shku pi u bë sim bol i fil li

mit të ur ba ni zi mit mo der n, nga 
plu hu ri i tërmetit në një pe ri
udhë të shkur tër qyte ti u përpoq 
përsëri të mbajë ha pin me rr jed
hat bas hkëko ho re të ar ki tek tur ës 
ev ro pi a ne.

Nën Plat for mën „Shku
pi kuj ton”, këtë vit, në frymën e 
50vje to rit të tërmetit të Shku pit, 
Qyte ti i Shku pit, nëpërmjet një 
var g ma ni fes ti mesh, u përpoq të 
ri kuj ton te vi tin `63, që as njëher ë 
të mos ndodhë më diçka e tillë.

Shku pi nuk do të fi ton
te e pi te tin „Qyte ti i so li da ri te
tit“ nëse ndih ma nuk vin te nga 
të gjit ha anët dhe në një masë të 
tillë, du ke rrëzuar kështu të gjithë 
pen ge sat ku fi ta re ndërmjet shte
te ve në botë.  

Të res pek tu ar , 

Në dhjetë vi tet e fun dit 
Shku pi po ur ba ni zo het me rit me 
të shpej ta. Po ndërtohen ndërtesa 
ba ne so re dhe shtëpi, qen dra të re
ja treg ta re, ho te le, ob jek te a fa ris te, 
po ndërtohet dhe ri no vo het in
fras truk tu ra, po ndërtohen sal la 
kon cer tesh, shes he, mu ze, ura dhe 
te at ro, po ndërtohen shkol la dhe 
r rugë, po r re gul lo hen sipërfaqet e 
gjel bra as htu siç i ka hi je një met
ro po li me pam je ev ro pi a ne.

Shku pi sot është qen dra kr
ye so re ar si mo re, ad mi nis tra ti ve 
e Re pub likës së Ma qe do nisë, ku 
me bu le var de të gje ra, ura të re ja, 
ob jek te të re ja ad mi nis tra ti ve dhe 
kul tu ro re – a fa ris te ko mu ni kon 
në një ni vel të lar të me bas hkësinë 
ndërkombëtare dhe ven det fqin je.

Pa ra nesh janë sfi da të re
ja për kri ji min e kus hte ve in fras
truk tu ro re për je tesë më të mirë 
të qyte tar ëve të Shku pit të të gjit
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ha kom bësi ve, shkallë më të lar të 
bas hkëje te se ndëretnike dhe to le
ran ce, du ke plot ësu ar stan dar det 
dhe du ke iu af ru ar kr yeq yte te ve 
me zhvil lim të lar të.

Shfry tëzoj ras tin që në 
em rin tim per so nal, si kr ye tar  i 
Qyte tit të Shku pit dhe në emër të 
ba nor ëve të Shku pit, t’i falënderoj 
ven det të ci lat i dhanë jetë Shku
pit të shkatër ru ar në vi tin 1963, 

në të njëjtën kohë du ke shpre hur 
res pek tin për vik ti mat e tërmetit.

Në të njëjtën kohë dua të 
falënderoj të gjithë ba nor ët të cilët 
me hu ma niz min e tyre shpëtuan 
dhe nxor ën nga rrënojat shumë 
të lënduar, di sa prej tyre atëherë 
fëmijë, sot qyte tar ë të r ri tur , të 
cilët dëshmojnë për një nga ka
tas tro fat më të mëdha nat yro re të 
njer ëzi mit.

Do të falënderoj 
përfaqësuesit e pranishëm të 
bashkësisë ndërkombëtare nga 
vendet të cilat treguan në mënyrë 
altruiste humanizmin e tyre!
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Mëngjes i qetë kor ri ku. At
mos fe ra në a vi o nin që udhëtonte 
në re la ci o nin At hinëPa ris is hte 
e za kon shme. Pi lo ti kon trol lon
te ko or di na tat e flu tu ri mit ed he 
njëherë, ed he pse ato i din te ed he 
po ta pyes je në gjumë. Tashmë po 
af ro hej drejt Shku pit. Në ra di os
ta ci on fil lo i të kërkojë fre ku encën 
për të dëgjuar kon trol lin e flu tu
ri mit të ngar ku ar për flu tu ri met 
mbi këtë pjesë të Ma qe do nisë. 
Në kuf e dëgjohej vetëm një lloj 
shus hu rit je. Kjo e hutoi pak, por e 
din te që ed he tek ni ka ndon jëher ë 

pëson de fekt. 
 Kon trol li i flu tu ri mit, a 

dëgjohemi, mar r je?
Nga ana tjetër përsëri 

vetëm shus hu rit je. U përpoq ed he 
njëherë, por re zul ta ti is hte i njëjtë. 
Asnjë kon takt. Kopi lo ti përsëriti 
të njëjtën pro ce dur ë, por ed he ai 
nuk ar ri ti të re a li zojë kon takt. Pi
lo ti i hod hi në sy orës dhe vu ri re 
se ajo is hte saktë 5 e 17 mi nu ta, 
pas taj shi ko i nga dri tar ja dhe ajo 
që pa at je poshtë e la pa frymë.

Ndry sho fre ku encën, këtu 
diçka po ndodh! – i thërriti kopi
lo tit. 

Kon trol li i flu tu ri mit, si pas 
përllogaritjeve të mia du het të 
gjen de mi mbi Shkup, por poshtë 
shi kojmë vetëm plu hur . Shku pi 
nuk ek zis ton, a mund të na tre go
ni se çfarë po ndodh, mar r je? 

Ky is hte in for ma ci o ni i parë 
që ar ri ti te pub li ku botëror në vetë 
mo men tin e ka tas trofës së mad he 
që go di ti Shku pin. Kështu e fil lon 
tre gi min e vet Lla zar М. Dra kul, 
shkrim tar , ga ze tar shum ëvje çar 

dhe fo to re por ter 
i re vistës “I lus
tro va na po li ti ka”, 
dëshmitar dhe 
pjes ëmar rës në 
shpëtimin e qyte
tar ëve të cilët në 
mo men tin e parë 
pas tërmetit më 
26 kor rik të vi
tit 1963 u gjetën 
poshtë rrënojave.

TRE GIM PER SO NAL 
Në atë trag je di më e keq ja 

is hte se në qytet nuk kis hte të rinj 
që mund të ndih mo nin pas go dit
jes së parë. Atëherë r rallë ndonjë 
shkon te në Ohër, Prespë ose Doj
ran, por shu mi ca shko nin në 
fshat rat dhe qytet në bren dësi. Në 
atë pe ri udhë, fshat rat is hin  a ko
ma plotë gjal lëri. Shku pi atëherë 
is hte i shkretë dhe i zbra zur . Në 
qytet mbetën vetëm ata që nuk 
kis hin ku të shko nin. Një nga ata 
is ha ed he unë. Je to ja në r rugën 
“Or ce Ni kol lov”. Në vi tin 1962 
ndod hi përmbytje, kur se në pran
ver ën e vi tit 1963 Shku pin e go di ti 
një tërmet i dobët nga i ci li ranë 
ox hakët e shumë shtëpive. Por, 
atë tërmet e har ru am shpejt sep se 
përmbytja shkak to i përmbytjen e 
ka te ve përdhese të ob jek te ve, pas 
dim rit dhe pran ver ës të gjithë is
hin të an gaz hu ar me thar jen e  
dyshe me ve dhe sen de ve shtëpiake 
që kal bes hin nga uji, kështu që 
nuk i dhamë shumë rëndësi a saj 
shen je. Një ditë pa ra tërmetit ka
tas tro fik, asgjë nuk pa ra laj mëron
te se do të ndod hte trag je di a më e 
mad he në qyte tin tonë.

Shen ja e parë tek unë u 
shfaq r reth orës 4 të mëngjesit. 
Pikërisht, te fqinjët kis hte një qen 
të lid hur i ci li vaz hdi misht leh te, 
du ke u përpjekur mad je ed he të 
këpuste zin xhir ët me të cilët is
hte lid hur . Kjo is hte diçka e pa
za kontë, sep se de ri atëherë qe ni 
as njëher ë nuk kis hte qenë ag re
siv. Do la në o bor r që të shi koj se 

Shku pi kuj ton...

KU DO TË JE TOJMË TA NI KUR 
NUK KE MI QYTET?

Llazar Drakul
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çfarë po ndodh, du ke men du ar 
se ndos hta është ndonjë haj dut. 
Nuk vërejta asgjë të çu dit shme 
dhe u kthe va në kre va tin tim. Pas 
një farë ko he, fil lo va të dëgjoj një 
go dit je nga dyshe me ja, të shoq
ëru ar me një zhur më të fu qis
hme. Me qen ëse je to ja në ka tin 
përdhes vra po va shpejt jashtë, por 
nuk mun dja të lëviz sep se to ka 
valëzonte. Tërmet! Shtëpitë nga 
res hti ynë mbetën të plo ta, por nga 
ana e kundër t, me qen ëse të gjit ha 
is hin ndërtime të re ja në reg ji pri
va te, në të njëjtin mo ment, nëpër 
të gjithë gjat ësinë, nga kry qëzi mi 
me bu le var din e ta nishëm “Shën. 
Kli men ti i Oh rit”, de ri në kry qëzi
min me “Le ni no va”, shtëpitë u 
rrënuan si kur të is hin kul la let re. 
Ajo që is hte kat përdhes shko i në 
bod ru me. Këtu rol të madh lu aj
ti pu na e ke qe dhe jop ro fe si o na le 
në ndërtimin e ndërtesave, si dhe 
mbindër ti met e im pro vi zu a ra. 
Ajo anë e r rugës “Or ce Ni kol lov” 
e gjit ha is hte mbet je ndërtimore 
dhe plu hur . Gjëja më e tmer rs
hme në atë mo ment is hin klit
hmat për ndihmë që vi nin nga 
të gjit ha anët. Pa si u ngrit plu hu
ri, nuk mund  t’u be so nim syve. 
Men jëher ë fil lu am me nxjer r jen e 
njer ëzve të bllo ku ar dhe të mbe
tur nën  rrënoja, por nuk di nim se 
nga t’ia fil lo nim. Pikërisht atëherë 

n d j e  v a 
se sa më 
mun gojnë 
shokët, të 
cilët nuk is
hin atëherë 
në Shkup. 
U grum
b u l  l u  a m 
r reth pesë 
ose gjashtë 
vetë dhe fil
lu am te ato 

që men do nim se e kis hin më të 
ne voj shme ndihmën tonë. Me 
të vërtetë ske na të llah tar shme, 
kur du ke men du ar se ke mi ar
dhur de ri te ndonjë nje ri, në du
ar t to na mbe tes hin ek stre mi te te 
të këputura nga tru pi i nje ri ut. 
Depërtuam ndërmjet plla ka ve 
poshtë, du ke u përpjekur që të 
vijmë de ri te ata që kërkonin me 
këmbëngulje ndihmën tonë. Plu
hu ri na hynte në sy, në gojë, por 
kjo nuk na nda lon te dot. Pu no
nim me du ar , në mënyrë me ka
ni ke, pa u men du ar nëse ndonjë 
pllakë mund të na zin te, sep se 
tru al li në Shkup ed he pas tërmetit 
nuk is hte i qetë. Nuk kis hte asnjë 

pen gesë, as frikë që të na kthen
te pra pa. Atëherë kup to va se du
het t’i ndih mojmë njëri tjet rit. 
Në atë mo ment e gjithë mëhalla 
gjëmonte nga të bërtiturat. 

Pas jo më shumë se një ore 
pas go dit jes er dhi us htri a nga Ku
ma no va dhe na u bas hku a në pro
ce sin e shpëtimit. Me ta is hte një 
ep ror us hta rak Pe re, të ci lit nuk 
ia di mbi em rin, që nuk din te të 
pus hon te. Depërtonte nën plla ka, 
gërmonte, nxir r te tul lat. Më keq 
is hte se mund të shem bej dhe të 
na zin te ed he ne. Por, në ato mo
men te nuk men do nim as pak për 
një gjë të tillë. Kur er dhi us htri a 
fi tu am një farë si gu ri e, një farë 
përkrahjeje se nuk je mi vetëm. 
Pas di sa orësh fil lu an të vijnë me 
ka mi onë vul lne tar ë nga Pri le pi, 
Te to va, Ku ma no va dhe Ve le si. 
Prob le mi is hte se ed he ato is hin 
pa mje te, is him pa me ka ni zim. 
De ri atëherë nuk kis him parë bul
do zer . U ndërpre ed he e ner gji a 
e lek tri ke dhe uji. Us htri a me ba
nor ët bar tën të gjithë ngar kesën 
e shpëtimit. As htu is hte de ri pas
di te. Kur u errësua u ven dos ed he 
ora po li co re dhe du hej të pris nim 
të gdhi hej për të vaz hdu ar me 
pro ce sin e shpëtimit. Asnjë nuk 
mund të flin te sep se vaz hdi misht 
ndod hnin tron dit je. Tashmë 
ditën e tretë us htri a fil lo i të or
ga ni zo het më mirë dhe ta lar gojë 
po pul lsinë ci vi le nga rrënojat. 
Qyte tar ët mund t’i ndiq nin punët 
r reth shpëtimit, por nuk mund 
të mer r nin pjesë di rekt. Kjo u bë 
për shka qe si gu ri e. Në hapësirën 
ku sot gjen det ku ven di i qyte tit 
is hte kam pi më i madh për ata 
që kis hin mbe tur pa strehë mbi 
kokë. Aty is hte ngri tur një çadër 
e mad he me num ra, kur se i gjithë 
kom plek si is hte i ndri çu ar , kis hte 
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kuz hinë dhe postë të im pro vi zu
ar . Fil lu am të mar rim qumësht 
dhe bukë të ven do su ra në kos ha 
të mëdhenj – kuj to het Dra kul.

TA KI MI ME TI TON  
Ti to që ditën tjetër vi zi to i 

Shku pin me de le ga ci o nin e tij, 
kur se ta ki mi me të më la mbre sa 
shumë të mëdha. Në kohën kur 
is hte i ne vojshëm gu xim i jas
htëza konshëm për t’iu drej tu ar 
një ko lo si të tillë, unë mo ra gu xi
min dhe i thashë: 

 Sho ku Ti to, a mund t’ju 
pyes diçka? – mërmërita.

 Pyes ni li risht shok! – mu 
përgjigj ai.

 Ku do të je tojmë ta ni kur 
nuk ke mi qytet? – pye ta me sy të 
përlotur.

 Mos u shqet ëso ni. Unë që 
sot do të kthe hem në Be og rad, do 
të shkoj në ku ven din e qyte tit dhe 
do t’ju drej toj a pel për të ndih mu
ar Shku pin, dhe nesër do t’u bëjë 
thir r je ed he shte te ve të tje ra të 
ndih mojnë – u përgjigj ai.

Je ta në kamp nën çadër 
fil lo i të zhvil lo hej, pak a shumë, 
nor ma lisht. Çdo ta kim ndërmjet 
njer ëzve fil lon te me pyet jet nëse 
të gjithë is hin gjallë, dhe pas taj 
gjit hçka tjetër . Pas një ko he er dhi 
një njësi us hta ra ke nga BRSS, du
ke sjellë me ve te ed he me ka ni zim 
shumë të madh. Rusët fil lu an të 

p a s  t r o j n ë 
r r ë n o j a t 
te shes hi i 
mëparshëm 
„Sllo bo da“, 
du ke nxjer
rë tul lat 
nga grum
bujt e mbe
t u  r i  n a  v e . 
Q y t e  t a r  ë t 
nuk e kup

to nin  me todën e tyre të punës, 
du ke men du ar se as htu hum bet 
kohë shumë e çmu ar . Por, në atë 
mënyrë, nga rrënojat u nxor ën 
a ko ma të mbi je tu ar . 

Mbre sa të jas htëza kon shme 
më la ta ki mi me pre si den tin e 
atëhershëm të PK të BRSSsë Ni
ki ta Hrus hçov. Qëndroja du ke u 
fa lo sur për gjëra të ndry shme me 
drej tu e sin e kam pit në Par kun e 
qyte tit. Men jëher ë pa ra nesh nda
lo i një a u to mo bil, pa asnjë pa ra
laj mërim, dhe pa si gu rim, nga ai 
do li Ni ki ta Hrus hçov.

 Zdras tvuj te to va ris hi!  Si 
je ni? 

Në mo men tin e parë 
mbetëm të sta pi tur pa ra li de
rit të shte tit më të madh në botë, 
por shpejt e morëm ve ten dhe 
iu përgjigjëm se je mi mirë. Ai 
na shi ko i, buzëqeshi pak dhe na 
thërriti që t’i bas hko he mi në vi
zitën e tij 
në kamp. 
H r u s 
hço vi er
dhi ed he 
n j ë h e r ë 
në Shkup, 
por më 
vonë kur 
nuk is
hte në të 
n j ë j t i n 

fun ksi on, tre gon Dra kul.
Pas një ko he të cak tu

ar Shku pin fil lu an ta vi zi to nin 
ed he shumë de le ga ci o ne të tje
ra botërore, ga ze tar ë, udhëtarë. 
Qyte ti dalëngadalë fil lo i të tran
sfor mo het në një kan ti er ndërtimi 
mad hor , ku nga hi ri i rrënojave 
fil lu an të mbijnë ob jek te të re ja. 
U ndërtuan  lag je të tëra me ba
ra ka mon tu e se, në të ci lat shkup
janët fil lu an të r re gul lo hes hin dhe 
je ta u kthye përsëri at je ku stu hi a 
e natyr ës e ndërpreu për një çast. 
Ak si o net e shum ta të punës vetëm 
e përshpejtuan r rit jen e kr yeq yte
tit tonë, kur se 26 kor ri ku 1963 i 
kobshëm mbe ti si datë kuj te se për 
të gjit ha gje ne ra tat e mëparshme 
dhe të ar dhme, përfundon tre gi
min e tij Lla zar M. Dra kul, he ro i 
i ditës kur në kohën kur për të 
qenë he ro, du hej të kis he zemër 
të vërtetë... He ro i ci li me ri ton 
falënderime të mëdha! 

„5 e 17"
Kuj ti met e ve ta për 

tërmetin, Dra kul i përmblodhi në 
ro ma nin „5 e 17", vep ra e parë dhe 
e vet me pro za i ke për tërmetin e 
kobshëm. Në të, në një mënyrë 
a u ten ti ke përshkruhen ngjar jet 
dhe fa tet dëshmitarë i të ci la ve is
hte ai, kur se per so naz het kr ye so re 
janë një plakë dhe një fëmijë.
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       Kiril Spasovski

Më zgjo i një tron dit je. I pa vet
ëdijshëm se çfarë po ndodh, 
dëgjova vëllanë tim që thërret 
„hid hu nga dri tar ja, shpejt hid hu 
nga dri tar ja!!“ Je to nim në shtëpi 
pri va te në lag jen Ki se la Vo da. 
Nëna ime në pa nik vetëm thërriste 
„fëmijë, fëmijë..“ pa pa sur mun
dësi për të bërë diçka kon kre te, 
të na japë ndonjë këshillë. Jashtë 
fqinjët me piz ha me, të mar ro
sur , në pa nik. Nga qen dra e qyte
tit drejt Ki sel la Vodës lëvizte një 
re shumë e mad he plu hu ri. To ka 
a ko ma drid hej, njer ëzit në pa nik 
thërrisnin... Tërmet, tërmet!!! Ka
tas trofë! 
Is ha 17 vjeç, is ha  i frik ësu ar , i hu
tu ar , i shqet ësu ar . Por, nuk kis ha 
kohë të mer rem me ve ten, is
ha i shqet ësu ar për kus hërinjtë, 
shokët ... ku is hin, 
a janë mirë, a është 
lënduar ndon jëri prej 
tyre! Shpre so ja se të 
gjithë is hin mirë!
Mo ra biçikletën dhe 
u ni sa për të parë se 
çfarë ka ndod hur me 
kus hërinjtë e mi të 
cilët atëherë je to nin 
në Çair. Nëpër r rugë 
të gjithë shpej to nin, 
rrënoja, dyqa ne të 
shem bu ra, ndërtesa 
të përgjysmuara. Kus
hërinjtë e mi për fat 

is hin shëndoshë e mirë, por në 
të njëjtën kohë më in for mu an se 
dëmet më të mëdha janë bërë në 
qendër të Shku pit, ku je to nin di
sa shokë të mi. Ed he sot e kësaj 
di te më kuj to het se si me zë lar të 
shqip to ja em rat e tyre, du ke pa
sur frikë për ta dhe jetën e tyre. 
Pam ja  is hte e tmer rs hme, nuk 
mun dja dhe nuk do ja të be soj në 
atë që shi koj! Në r rugën e sot
me “Ma qe do ni a” is hte ndërtesa e 
rrënuar në të cilën je ton te sho ku 
im i shkollës, Zo ran Jas hmak, i ci
li is hte nën rrënoja. Dëgjova zërin 
e tij. Shumë njer ëz is hin grum bul
lu ar në ven din, ku nga di sa res
hta be to ni dëgjuam se si kërkon 
ndihmë. Me du ar u përpoqëm t’i 
mënjanojmë pak nga pak grum
bujt e be to nit, por men jëher ë u 
dëgjua një zhur më e fu qis hme, 
be to ni po rrëshqiste, kur se zëri i 
sho kut tim u zhduk.
Nuk mund të bënim asgjë. Vi tin e 
ar dhshëm fil lu am shkollën, ai dhe 
Smil ja Si miq nuk u pa ra qitën në 
shkollë, na tre gu an se kis hin vde
kur nën rrënoja. 

Njer ëzit nuk nda lu an, ndih ma 
is hte e ne voj shme nga të gjit
ha anët. Vaz hdo va të ec ja me 
biçikletë drejt Kar pos hit, gjatë 
r rugës më nda lo i një nje ri i ci li 
gërmonte nën rrënoja, „dja losh 
nda lo të lu tem“ më tha. Nëna e tij 
is hte nën rrënoja, dhe ai përpiqej 
të ngrin te pllakën nën të cilën is
hte ajo. Ai ngrin te pllakën, kur se 
unë tërhiqja gru an, du ke dhënë 
gjit hçka nga vet ja, dhe për fat di si 
e tërhoqëm. Drid hes ha nga lod
hja dhe tron dit ja, por në fund is
ha i lum tur . Gru a ja rënkonte, nuk 
e di nëse kis hte dëmtime se ri o ze, 
por më në fund is hte e si gur t. Atë 
ditë një ngjar je e tillë is hte diçka 
e za kon shme në Shkup. Njer ëzit 
ndih mo nin, kuj de ses hin për njëri 
tjet rin... 
Fli nim në ba ta ni je, në çad ra, mer
r nim pjesë në ak si o ne... do nim ta 
pas tro nim Shku pin tonë. 

(tre gon Ki ril Spa sov ski. Sot pen
si o nist 67 vjeçar)

TËRMET, TËRMET!!! 
KA TAS TROFË!
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RA POR TI I PARË GA ZE TA RESK NGA 
QYTE TI I RRËNUAR

„Mëngjesin e sotëm në 
orën 5:15 tërmet me përmasa ka
tas tro fi ke dhe fu qi u ra ga ni rrënoi 
pjesën më të mad he të kr yeq yte
tit të Ma qe do nisë, Shku pin. Tre 
tërmete të fu qis hme, nga të ci lat 
i pa ri në orën 5:17, kur se i fun dit 
në orën 5:43, e  shndër ru an këtë 
qytet të bu kur në bre gun e lu mit 
Var dar në një pam je të tmer rs
hme rrënimi dhe shkatër ri mi“ 
– me këto falë ga ze ta ri Jo van 
Po pov ski fil lo i ra por tin e parë 
ga ze ta resk me të ci lin in for mo i 
botën për tërmetin rrënues që 
shes ho i me tokën Shku pin më 26 
kor rik të vi tit 1963.

Atë mëngjes të kobshëm në 
orën 5 e 17 mi nu ta je ta e Shku
pit dhe ba nor ëve të tij ndry sho i 
përgjithmonë. Pam jet e frik
shme nga ndërtesat dhe shtëpitë 
e rrënuara,  dhe tmer ri në r rugët 
e Shku pit gjit hmonë do mba hen 

mend në atë ditë fer ri. Në ato 
mo men te is hte e rëndësishme 
të re a go het shpejt dhe me gjak
ftoh tësi. Di kush du hej të tran
sme ton te laj min për fat keq ësinë 
që plla ko si Shku pin. Du hej të 
kërkohej ndihmë. Leg jen da e 
ga ze ta risë Jo van Po pov ski është 
i pa ri që tran sme to i laj min për 
tërmetin shkatër rim tar që go di ti 
qyte tin tonë. Laj min e dërgoi në 
ga zetën ser be „Po li ti ka“, të njëjtin 
mëngjes, në orën 6 e 30 mi nu ta. 
Du ke mos pa sur mun dësi tjetër , 
ai u ngjit në një shtyllë te le fo ni ke 
anës bre gut të lu mit Var dar dhe i 
ndih mu ar nga pos ti e ri i ci li ven
do si lid hjen me Be og ra din, bëri 
ra por ti min e parë. Me qen ëse nuk 
kis hte tekst të përgatitur, Po pov
ski shfry tëzo i in for ma ci o net e 
qyte tar ëve të cilët is hin grum bul
lu ar r reth tij dhe i jep nin laj met 
për qyte tin i ci li sa po is hte zhdu

kur pa ra syve të tyre. 
Nuk e kis hte të vështirë 

të qëndrojë di sa orë me radhë i 
hi pur në shtyllë dhe të tran sme
ton te laj me të re ja, të ci lat pas taj 
përhapeshin nëpër botë. Me këtë 
akt bo ta mo ri vesh më shpejt për 
fat keq ësinë, dhe u ar rit më shpejt 
të kri jo hes hin mun dësi për të tre
gu ar so li da ri te tin ndërkombëtar. 

Men jëher ë pa si laj mi 
për këtë ka tas trofë u përhap 
në mbar ë botën, bas hkësi a 
ndërkombëtare ngri ti një ak si on 
të mad hërishëm për ndihmë, në 
përmasa pot hu aj se të pa pa ra de ri 
atëherë. U kthye op ti miz mi dhe 
shpre sa e këtij qyte ti, kur se bo ta 
e bas hku ar e mbled hur me be sim 
dhe das hu ri të pa masë ndih mo i 
në ndërtimin e Shku pit të ri, i ci li 
u bë sim bol i sak ri ficës njer ëzo re, 
hu ma niz mit dhe so li da ri te tit. 

Shku pi kuj ton...



    korrik 2013 | 11

SI E VEN DOSËM LINJËN E PARË 
TE LE FO NI KE 

            Tome Nikollovski

Mëngjesin e 26 kor ri kut të vi
tit 1963 u dëmtua se ri o zisht nga 
tërmeti ed he pos ta e  Shku pit. Si 
drej tu es i atëhershëm i sek si o
nit për te le ko mu ni ka ci on, ndër 
të parët u gje ta pa ra ob jek tit, i 
ci li në një si tu atë të tillë is hte i 
një rëndësie të jas htëza kon shme. 
Ajo is hte pos ta kr ye so re dhe nga 
ajo va res hin të gjit ha kon tak tet 
të ci lat mund t’i ven dos nim me 
qyte tet e Ma qe do nisë, të ishJu
gos lla visë, por ed he me botën. 
Shku pit i du hej ndihmë ur gjen
te e çfarëdo llo ji qoftë dhe sa më 
shumë zgjas te i zo li mi i tij nga 
ven det më të afërta ose më të lar
gëta, aq më keq is hte. Me qen ëse,  
prak ti kisht, të  gjithë që gjen des
him në qytet, në një mënyrë ose 
ndonjë tjetër , is him vik ti ma dhe 
të kërcënuar: is hte e ne voj shme 
ndihmë mjek ëso re, ilaçe, mjekë, 
fur ni zim e le men tar me us hqi me 
dhe ujë, e va ku i mi i qyte tar ëve në 
ven dstre hi me të si gur ta, a u tom
je te të çfarëdo llo ji pa të ci lat as 
që mund të men do hej ko mu ni
ki mi e fi kas i do mos doshëm në 

atë mo ment. Po, por si do të ven
do sej ko mu ni ki mi në kus hte të 
til la? 
Ne kis him cen tral te le fo nik 
ndërmjet qyte te ve të ci lin du hej 
ta li ro nim, t’i tërheqim lid hjet 
nga go di nat. Në atë kohë fun
ksi o non te ed he një cen tral, për 
qëllime us hta ra ke, me të ci lin 
ne nuk kis him lid hje, dhe që me 
si gu ri is hte in sta lu ar nga gjer
manët në Luftën e dytë botërore. 
Në ato mo men te të pa ra, thërrita 
mon tu e sin tonë i ci li kis hte ar ri
tur gjit has htu, Jan ko me nofkën 
Kmet, nga Vod no, 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 
ven do set lid hja me Be og ra din, 
me ndihmën e te le fo nit. Ai is hte 
një te le fon i za konshëm, in duk
tu es me r ro tul lim, por ai 
kre u një punë të mad he. 
Jan ko gje ti shtyllën në 
afërsi, u ngjit, dhe pas taj 
pu no i një kohë të gjatë. 
Ne poshtë pris nim me 
pa du rim se çfarë do të 
ndod hte. Pas ca kohësh,  
Jan ko i lum tur na in for
mo i se ven do si linjën me 
Be og ra din. Pas taj lëshoi 
një kab llo, poshtë nën 
shtyllë, që të ko mu ni ko
het më me leh tësi. Kjo 
lid hje shërbeu që të kenë 
mun dësi ga ze tar ët të te
le fo nojnë dhe të in for
mojnë për fat keq ësinë. I 
pa ri në atë vend u gjend 
ga ze ta ri Jo van Po pov ski, 
re por ter i ga zetës së Be
og ra dit „Po li ti ka“, të ci

lin, më du ket si kur e dëgjoj ed he 
ta ni, kur flis te shumë i tron di
tur : „Shku pi është rrënuar de ri 
në the mel, Shku pi nuk ek zis ton 
më“. Pas taj, er dhën ed he ga ze
tar ë të tjer ë, nga Zag re bi dhe nga 
qyte tet e tje ra të Ju gos lla visë. 
Me qen ëse nuk kis him postë dhe 
të gjithë ga ze tar ët vi nin te ne, të 
nesërmen a dap tu am një ba rakë 
në të cilën ata grum bul lo hes hin. 
Nuk është shumë e njo hur se 
me ftesë të qyte tit të Shku pit, te 
ne er dhi një nga ek sper tët më të 
mëdhenj botëror të te le ko mu ni
ka ci o nit  su e de zi In gve Rap.

(tre gon To me Ni kol lov ski, pen si
o nist, drej tu es i mëparshëm për 
te le ko mu ni ka ci on në „Pos tat e 
Ma qe do nisë“)



12 |

53 ORË NËN RRËNOJA  

Një kohë të gjatë pas shem
bjes të ho te lit „Ma qe do ni a“ u 
dëgjuan zëra të të mbi je tu ar ve të 
cilët kërkonin ndihmë. Një e kip 
mi na tor ësh nga Ju gos lla vi a me 
përpjekje mbin jer ëzo re kërkonin 
të mbi je tu ar dhe pu no nin për të 
gje tur ven din e saktë nga vijnë 
zërat. Një nga shpëtimtarët is hte 
ed he mi na to ri Sre ten Raj ko viq 
nga Kos to lac. Së bas hku me Slo
bo dan Paj ko viq, anëtar i e ki pit 
të al pi niz mit, ai si pas shënimeve 
të ga ze tar ëve ju gos llav, zbri ti në 
bod ru min e ho te lit në të ci lin u 
shembën di sa ka te të ho te lit.

Në errësirë të plotë, 
shpëtimtarët shi ko nin me 
llambë ba te ri. Në errësirë, du
ke gërmuar, gjetën një këmbë 
nje ri u të shtypur . Bëhej falë për 
një bur rë. Nje ri u is hte gjallë, u 
dëgjua zëri i tij. Nëpër vrimë ar
ritën ta ha pin një vend qas je je 

për vinçin.  Nje ri u me  këmbë 
të shtypur qëndronte shtrir ë i 
palëvizur dhe mer r te frymë me 
vështirësi. 

A ka të gjallë? – pye ti një 
nga shpëtimtarët. 

– Gjallë je mi, ne je mi 
këtu – u dëgjua një zë gru a je, në 
gjuhën fran ce ze.

 Ed he bur ri im është këtu, 
je mi belg. 

Shpëtimtarët fil lu an të 
pu nojnë me fu qi a ko ma më të 
mad he. Së shpej ti vri ma is hte 
aq e gjer ë, saqë gru a ja mund 
të nxir rej nën dritën e di el
lit. Bëhej falë për një çift belg, 
gru a ja Zi zi Zhak mer dhe bur
ri i saj Zhan Zhak mer . Ta nimë 
53 orë gjen des hin nën rrënojat 
e ho te lit „Ma qe do ni a“. Që të dy 
qëndronin shtrir ë në kre va te, të 
palëvizur. Me qen ëse 
gru a ja is hte më pak 
e lënduar, ajo u nxor 
e pa ra jashtë, në tro
tu ar . Me përpjekje të 
mëdha u buzëqeshi 
të dy shpëtimtarëve 
dhe në çast hum
bi ndjen jat. Pas taj e 
tran spor tu an në spi
tal. 

Zha nin, i ci
li rin te shtrir ë në 
kre vat me këmbë të 
dërmuar, me kuj des 
e ulën nga kre va ti i 
mbu lu ar me llaç dhe 
trar ë dhe e nxor ën 
jashtë, në tro tu ar , ku 
më parë is hte nxjer rë 
ed he gru a ja e tij. Ai 
vetëm i përshëndeti 

me dorë njer ëzit e grum bul lu
ar , du ke thërritur „fa le min de
rit“. Ed he pse flis te me vështirësi, 
ar ri ti të pyes te: „Ku gjen de mi? 
Çfarë është kjo? Tërmet? Bom
bar dim? Apo vul lkan?“

Ai men don te se janë nxjer
rë nga ka ti i parë, ed he pse is hin 
fun do sur në bod ru min e ho te lit. 
Pas taj, as htu si ed he gru a ja e tij 
më parë, me a u tom jet spe ci al u 
tran spor tu a në spi ta lin e im pro
vi zu ar nën çad ra. Në spi tal is hte 
nën kon trol lin e mje kut sllo ven 
dr. Dra go Ples hi viç nik. 

Zhan Zhak mar me pro fe
si on is hte bi o log dhe së bas hku 
me gru an e tij kis hte ar dhur në 
Shkup për të stu di u ar vle rat mu
ze o re dhe ek spo na te të lid hu ra 
me pro fe si o nin e tij.          

Shku pi kuj ton...
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GJALLË JAM, NËSE DU HET DO 
TË PRESË ED HE TRE DITË

Por ti e ri i ho te lit „Ma qe do
ni a“, Boz ho Sto ja nov ski, ar ri ti në 
mënyrë të çu dit shme të mbi je tojë 
tërmetin e Shku pit dhe a po ka lip
sin që go di ti këtë ho tel. Nga ven di 
i punës ku gjen dej, ai, së bas hku 
me mysa fir ët, u fun dos në bod
rum. Si pas  ra por te ve të re por ter
ëve nga Be og ra di, ai, du ke kërkuar 
ndihmë, thërriti: „Më shpëtoni, 
gjallë jam, nëse du het do të pres 
ed he tre ditë“. Shpëtimtarët bënë 
përpjekje të mëdha për të ar ri
tur de ri te ai. De ri sa dëgjonin 
zërin e tij, ek zis ton te shpresë për 
shpëtimin e tij. 

U shemb bashkë me ven din 
e por ti e rit në bod rum, kur se po
zi ci o ni i tij is hte jas htëza ko nisht i 
vështirë. Is hte i bllo ku ar ndërmjet 
trar ëve dhe dërrasave të ta va nit, 
në po zi ci on të kërrusur, që nuk 
i mun dëson te asnjë lëvizje. Një 

nga trar ët i kis hte zënë qafën. 
Shpëtimtarët, me sha ra spe ci a le 
prenë të gjit ha trar ët të cilët gjen
des hin aty, që të vijnë de ri te ai.  

Kur pas përpjekjeve të gja
ta dhe mbin jer ëzo re ia dolën 
mbanë, e lidhën me li tar al pi niz
mi, dhe pas taj fil lu an të gërmojnë 
nën të për të li ru ar një hapësirë të 
mjaft u es hme për tërheqjen e tru
pit. Së shpej ti ai u nxor në tro tu ar . 
Sto ja nov ski du kej i tmer ru ar . Me 
si gu ri, kis hte përjetuar një tra umë 
psi ko log ji ke të mad he. Njer ëzit që 
ndod hes hin at je thonë se des hi të 
kr yen te ed he vetëvrasje. 

Em ri i she fit të re cep ci o nit 
të ho te lit „Ma qe do ni a“, Ra to mir 
Pet rov ski, ed he sot e kësaj di te 
përmendet në lid hje me ndihmën 
e mad he, al tru is te që u dha të 
lënduarve dhe ndihmën për 
shpëtimin e tyre. Ai u bë si no nim 
i sak ri ficës dhe hu ma niz mit.

Në mënyrë të pa za kon shme 
u shpëtuan jetët e zdruk thëta rit të 
ho te lit „Ma qe do ni a“,  31vjeçarit 
Ve sel Av di dhe gru as së tij e ci
la i ndih mon te. Gjatë go dit jes së 
parë të tërmetit, ai dhe gru a ja e tij 
kis hin fil lu ar me kr yer jen e det

yra ve të përditshme. Men jëher ë, 
humbën dyshe menë nën këmbë 
dhe ranë në ba rin e ho te lit. U 
gjendën, siç e përshkruajnë ed he 
vetë atë mo ment, në përqafimin e 
vdek jes me mo bi li et e shkatër ru a
ra dhe tul lat. 

Mer r nin frymë me 
vështirësi, në atë am bi ent nuk kis
hte ajër të mjaft u eshëm. Për çudi, 
go dit ja e dytë e tërmetit ka tas tro
fik bëri një vrimë të vogël në ba rin 
në të ci lin ranë dhe ajo, në fakt, u 
shpëtoi jetën, sep se mund të mer
r nin frymë li risht. Pas një ore, me 
përpjekje të mëdha, së bas hku 
me gru an, ar ritën të da lin nga 
ven di ku ranë dhe të shpëtojnë. 
U përpoqën të ndih mojnë ed he 
ndonjë nga per so nat e tjer ë të pra
nishëm në të njëjtin vend, por të 
gjithë përreth tyre tashmë kis hin 
vde kur . 

Të dy u çuan në Mit ro vicë, 
bur ri në spi tal, kur se gru a ja te 
miqtë e tyre. Këto janë vetëm di
sa nga dra mat e mëdha njer ëzo re 
që ndodhën në një nga ob jek tet 
më të shkatër ru a ra në tërmetin e 
Shku pit, ho te lin dhe res to ran tin 
„Ma qe do ni a“.

Pamja e sheshit nga hoteli "Maqedonia"
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HUM BI JETËN E GJITHË FA MIL JA IME
Ba ba i im is hte prift, ai vdiq në vi
tin 1959. Mbetëm të je tojmë me 
nënën ti me, motr ën Ruz ha me të 
bi rin Vla do dhe vëllanë Jo va nin 
i ci li is hte më i ri se unë. Mot ra 
tjetër Dra gi ca, me vajzën Be ti je
ton te në veçanti, me bur rin Ce ve. 
Mot ra ime Ruz ha, e ci la pu non te 
si mësuese e gjuhës fran ce ze në 
shkollën „11 Te to ri“ mo ri kre di 
dhe me  ndihmën ma te ri a le nga 
nëna ime blemë ba nesë në një 
ndërtesë të re që po ndërtohej në 
r rugën “29 Nëntori”, numër 46, 
në afërsi të Sallës u ni ver sa le të 
sot me.  Ndërtesën e ndërtonte një 
sipërmarrës pri vat. 
Në ndërtesën e re u stre hu am një 
mu aj pa ra tërmetit të Shku pit më 

26 kor rik 1963, në ka tin e katërt. 
Asnjë prej nesh as që mund ta pa
ras hi kon te se çfarë trag je di e do të 
na ndod hte dhe se pikërisht sa ajo 
ndërtesë, e ci la nuk is hte ndërtuar 
si pas stan dar de ve, do të is hte fa
ta le për ne. Në mbrëmje, më 25 
kor rik, mot ra ime Dra gi ca me 
vajzën dhe dhëndrin shëtisnin në 
Par kun e qyte tit dhe u kthyen në 
ba nesën e re, te ne, për vi zitë. Me

qen ëse ndenjën më gjatë, mot ra 
me vajzën mbetën për të fe tur te 
ne, kur se dhëndri Ce ve shko i, që 
ne të je mi më ko mod, sep se is him 
më shumë njer ëz. 
Në mëngjes, më zgjo i një go dit je e 
tmer rs hme tërmeti, në fil lim ver
ti ka le, kur se pas taj ed he ho ri zon
ta le. Ndërtesa si kur të is hte prej 
let re fun do si në the me le, kur se 
unë rashë së bas hku me të. Me
qen ëse ndërtesa u zhven dos nga 
fu qi a e go dit je ve, plla ka kr ye so re 
nuk ka rra ver ti ka lisht poshtë, por 
në një kënd të pjer rët. Ai kënd 
më shpëtoi jetën, sep se kri jo i një 
hapësirë të zbra zur ndërmjet mu
rit dhe kre va tit në të ci lin fli ja. 
Por, pran daj, ajo pllakë fa ta le, as
htu siç bin te poshtë, shfa ro si gjit
hçka pa ra saj. 
Pas tërmetit, mbetën vetëm 
grum buj rrënojash, jo më të lar
ta se dy met ra. Kur rashë u gje ta 
në pjesën e sipërme të rrënojave, 
dhe me përpjekje mbin jer ëzo re 
ar ri ta të dalë në sipërfaqe. Is ha 
lënduar lehtë dhe kis ha prob le me 
me fry mëmar r jen. Për fat të keq, 
e gjithë fa mil ja ime hum bi jetën 
nën rrënoja. Ajo is hte një trag je di 
e tmer rs hme e ci la nuk mund të 
përshkruhet, dhe pam ja e zezë e 
vdek jes më ndjek ed he sot e kësaj 
di te. 

Sa du het të is hte nje ri u i fu qishëm 
për të re zis tu ar ndaj një fat keq ësi e 
të tillë?! Vdiqën nëna ime Ve li
ka (51), mot ra ime Dra gi ca (27), 
vaj za e saj Be ti (2), vëllai im Jo
va ni (21) dhe mot ra ime Ruz ha 
(31). Përderisa të tjer ët tashmë 
kis hin vde kur , Ruz ha is hte zënë 
nga plla ka, por a ko ma jep te 
shen ja je te. Të bi rin e saj Vla
do (6,5) ajo e kis hte mbërthyer 
në gji dhe e kis hte mbroj tur du
ke i mun dësu ar të mer r te frymë. 
Kur me shpëtimtarët iu af ru am 
për t’i nxjer rë në sipërfaqe, mot
ra u përpoq të më thos hte diçka, 
mërmëriti diçka të pa qar të dhe 
vdiq. Vla don e morëm në du ar 
dhe së bas hku me të i nxor ëm nga 
rrënojat. 
Pas taj, të gjithë jetën Vla do is hte 
me mua, e r ri ta së bas hku me dy 
fëmijët e mi. Përfundoi fa kul te tin 
e mjek ësisë dhe u bë një ki rur g i 
res pek tu ar në mjek ësi. Mer rej me 
suk ses me spor t, du ke lu aj tur te
nis.
                                                          
(tre gon Ljup ço Po pov, pen si o nist, 
e lek troin xhi ni er )

Shku pi kuj ton...

Ljupço Popov
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Kam lin dur në Shkup dhe gjithë 
jetën e kam ka lu ar në qyte tin 
e Var da rit. Në Shku pin e pa ra 
tërmetit e gjithë ri ni a jonë zhvil
lo hej në xhi ro, ki ne ma, te atër . 
Çdo shëtitje në  r ret hi nat e qyte
tit gjit has htu përbënte kënaqësi. 
Is hte një jetë e qetë, e re lak su ar 
dhe ko mo de. Me o rig jinë jam 
nga Sllo ve ni a, ba ba i im An ton, 
ka ar dhur në Shkup në vi tin 
1918. 
Atë mëngjes të kobshëm të 26 
kor ri kut 1963 kur ndod hi tërmeti 
je to nim në r rugën “Ni kol la Tes
la” ose 762, në ndërtesën numër 
6, në lag jen Kar posh. 
Tërmeti shkak to i një go dit je aq të 
fu qis hme saqë ndërtesa lëkundej 
si kur të is hte prej kar to ni. Fil lu an 
të përmbysen sen det, të bjer ë su
va ti mi, dyer t u bllo ku an dhe nuk  
mund të dil nim jashtë. Me fu qitë 
e fun dit ar ritëm të zhbllo kojmë 
dyer t dhe të da lim në r rugë. 
Asnjë nga lag ja ime nuk hum bi 

jetën. Në r rugë na pri ti një tmer r 
i vërtetë. Kis hte ed he di sa go dit je 
të tje ra, to ka fil lo i të lëkundej, i 
gjithë ven di përreth is hte mbu lu
ar me plu hur . Kur pas një ko he 
plu hu ri ra, pam ja is hte a ko ma më 
e tmer rs hme. Nuk mund tu be
so nim syve tanë, sep se ndërtesa 
përballë nesh, me numër 11, me 
dy ka tet e pa ra pot hu aj se kis hte 
fun do sur në tokë. Kis hte klit hma 
dhe thir r je për ndihmë, përhapej 
një pa si gu ri kob zezë dhe frikë. 
Në ndërtesën pra pa nesh, num
ri i së cilës nuk mund të kuj to
het sot, pam ja is hte a ko ma më 
e frik shme. Me qen ëse mu ret e 
jas htme kis hin rënë, shi ko hes hin  
ka tet dhe bren dësi a e ba ne sa ve të 
rrënuara. Në ta shi ko hes hin kre
va te me të vde ku rit, të zënë me 
be ton. Atë pam je s’kam për ta 
har ru ar as njëher ë. Vdek ja njer
ëzit i kis hte ka pur në gjumë. 

Pam ja e ndërtesës numër 13 
e ci la gjen dej në afërsi, dhe që 
u shkatër ru a më shumë, is hte 
rrëqethëse. Rrënoja, ka te të bas
hku a ra ose të shkatër ru a ra, gjit
hçka is hte plu hur dhe hi.
Më vonë, ndërtesa në të cilën je
to ja u ri pa ru a, u kthyem pra pa 
dhe përsëri je to nim  në të. Pas taj 
e shi ta ba nesën në Kar posh dhe 
ta ni je tojmë në afërsi të Kishës 
së mad he. Në ven din ku gjen dej 
ndërtesa me numër 11, ek zis ton
te i de ja që përsëri të ngri hej një 
ob jekt ba ne sor i ri. Ba nor ët nuk 
le ju an, du ke men du ar se është 
më mirë aty të mbe tet gjel bëri mi.
Kur sot, pas kaq kohësh men doj, 
me të vërtetë është fat i madh që 
unë dhe fa mil ja  ime mbi je tu am. 
Pikërisht ndërtesa jonë re zis to i 
dhe nuk u shemb gjatë tërmetit. 
R rugët e jetës janë të pa pa ras hi
ku es hme.

(tre gon Sta nis lav Faj di ger , pen si
o nist)

ËSHTË NJË MRE KUL LI E 
VËRTETË SE SI MBI JE TU AM

Stanislav Fajdiger
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„Më kuj to het mbrëmja e 
ngrohtë e kor ri kut, 25 kor rik 1963, 
kur më shtru an në re par tin e gji
ne ko log jisë në Spi ta lin shtet ëror . 
Is ha shtatzënë në mu a jin e shtatë, 
dhe unë, bur ri dhe vaj za ime 
5vjeçare pris nim me pa du rim 
be ben e ci la du hej të vin te në jetë 
më 18 te tor . E men do ja ar dhjen 
e qetë të foshnjës së re dhe jetën 
tonë të re hat shme në shtëpinë fa
mil ja re në r rugën “Ko za ra 34”, 
afër Spi ta lit shtet ëror . Por, fa ti 
don te ndry she....  gjithë natën nuk 
mund të fli ja nga men di met për të 
ar dhmen. Men jëher ë, u dëgjuan 
zhur ma të frik shme – mja ul li mat 
e ma ce ve, ulërimat e qen ve dhe 
klit hmat e frik shme të kaf shëve 
të tje ra që dëgjoheshin mad je ed
he nga kop shti zo o log jik. Një tufë 
shpendësh ngri hes hin në mënyrë 
ka o ti ke në flu tu rim mbi tokë. Is
hte a gim, u frik ëso va shumë dhe 
pye ta se çfarë po ndodh. Dhe pas
taj qetësi e frik shme, e kob shme. 
Pas taj një zhur më e fu qis hme.... 
Drid hes ha nga fri ka. Men jëher ë 
dyshe me ja fil lo i të drid hej fu
qishëm, shumë fu qishëm dhe 
kup to va  tërmet....në jetën ti me 

nuk kam ndjer ë ndon jëher ë frikë 
më të mad he... Unë, mjekët, in
fer mi e ret dhe të gjithë pa ci entët 
e tjer ë si të llah ta ri sur dolëm nga 
ndërtesa, du ke u frik ësu ar për 
jetën tonë, sun do i një pa nik dhe 
frikë e përgjithshme... pas një ko
he shi ko va bur rin tim, i ci li vra
po i i frik ësu ar de ri te unë, për të 
qenë i si gur t nëse jam mirë. Ndje
va një leh tësim të madh kur shi
ko va se ai është shëndoshë e mirë, 
por në të njëjtën kohë is ha shumë 
e shqet ësu ar nëse janë mirë vaj za 
ime dhe prin dërit, të cilët atëherë 
is hin në një pus him të shkur tër 
në Kat la novë. Qëndronim as htu 
në shes hin pa ra spi ta lit në prit
je, kur men jëher ë ndje va dhim
bje të fu qis hme lin dje je. Nëpër 
të gjithë atë ka os er dhi mje ku, i 
mirënjohuri dr. An tiq dhe lin dja 
fil lo i në shes hin pa ra spi ta lit, nën 
një pemë, pa asnjë in stru ment. 
Ed he vetë du ke pa sur frikë për 
jetën e tij për shkak të tërmeteve 
të njëpasnjëshme, mje ku meg jit
hatë tre go i pro fe si o na liz min e tij 
dhe lin dja përfundoi me suk ses. E 
shkëlqyer is hte ndjen ja e leh tësi
mit kur më tha: „Vajzë ke ni, vajzë! 
Is hte ora 7 e 20 mi nu ta, 2 orë pas 

ka tas trofës që go di ti Shku pin, 
dhe si pas të gjit ha in for ma ci o ne
ve vaj za ime është fos hnja e parë 
që er dhi në jetë në Shkup pas 
tërmetit ka tas tro fik. Is hte shumë e 
vogël, Su za na ime lin di me peshë 
vetëm një ki log ram e njëqind 
gram dhe nuk mund të mer r te 
frymë në mënyrë të pa va rur . Por, 
u trim ëru am dhe nuk e humbëm 
shpresën, bur ri men jëher ë fil lo i t’i 
japë fry mëmar r je ar ti fi ci a le për ta 
mbaj tur në jetë. Në këtë mo ment 
u shfaq ba ba i im, i ci li i frik ësu
ar er dhi men jëher ë në këmbë nga 
Kat la no va dhe na tha se ai, nëna 
dhe vaj za ime 5 vjeçare janë mirë 
dhe në vend të si gur t, për fa tin 
tonë të madh“, tre gon shkup ja ni a 
Zlat ka Krs tev ska. Su za na e vogël 
së bas hku me nënën e saj pas taj u 
tran spor tu an në spi ta lin e Nis hit, 
në vend të si gur t. Shkup ja ni a Su
za na Sta ma tov ska (e lin dur Krs
tev ska) sot është e mar tu ar dhe 
nënë kre na re e dy fëmijëve. Do 
shumë t’u ndih mojë të tjer ëve, 
dhe është ad hu ru e se e pro fe si o nit 
të vet (ndërtimtarisë) dhe e qyte
tit të saj të lin djes Shku pit. 

„VAJZË, KENI VAJZË !“
Shku pi kuj ton...

Suzana Stamatovska
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„Kuj ti met që më vijnë të 
pa rat në mend kur men doj për 
tërmetin e Shku pit për di sa ar sye 
të çu dit shme nuk janë të lid hu ra 
me pam jen e rrënuar të qyte tit, 
as me atë mëngjes të kobshëm i 
ci li na zgjo i të gjit hëve nga gju mi 
i mëngjesit... por me  bas hki min, 
ndjenjën e bas hkësisë, so li da ri
te tit dhe mo ti vit të fu qishëm për 
të vaz hdu ar më tej“, tre gon To
me Ta sev, shkup jan nga “Max hir 
ma al lo”. 

„Unë atëherë is ha një dja
losh 14 vjeçar i ci li ad hu ron te 
fut bol lin. Ed he sot e kësaj di te 
emocionohem shpir tërisht kur 
më kuj to het ndes hja ndërmjet 
klu be ve të fut bol lit „Var dar “ dhe 
„Di na mo“ e Zag re bit, që u mbajt 
vetëm një mu aj pas tërmetit 
ka tas tro fik. Ed he pse pas tro
nim plu hu rin nga ndërtesat e 

rrënuara dhe Shku pi a ko ma je
ton te me pa so jat e 26 kor ri kut, 
laj mi se kjo ndes hje nuk do të 
pro lon go het u prit me një gëzim 
të veçantë. Ky në të njëjtën kohë 
is hte ed he ak ti vi te ti i parë me 
ka rak ter pub lik që u mbajt në 
Shkup pas tërmetit...

Nuk is hte e lehtë të bli je bi
letë, du ke pa sur pa rasysh se në 
Shkup kis hte një numër të madh 
vul lne tar ësh nga ishJu gos lla vi a 
të cilët ndih mo nin në pas tri min 
e qyte tit. Ko lo na e gjatë pa ra bi
le ta risë nuk më de mo ra li zo i që të 
blejë bi letë, për mua dhe ba banë 
tim... dhe atë në tri bunën ju go re! 

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 hu to i is hte mun ge sa e go las
hënu e sit më të mirë Pe tar Shu
lin çev ski. Kështu, as htu siç ed he 

mund të pri tej në pjesën e parë 
pësuam ed he go lin e parë. Bro
ho rit jet e ti foz ëve nuk nda lo nin... 
por, zhgënjimi is hte i pra nishëm 
tek të gjithë ne...

Në fil li min e pjesës së dytë 
ndod hi çudi. E gjithë at mos fe
ra ar ri ti kul min kur në ter ren 
hyri Shu lin çev ski, për të ci lin më 
vonë mësuam se vo ne sa e tij kis
hte të bënte me udhëtimin nga 
Res nja de ri në Shkup, sep se ai 
e kis hte o rig jinën pikërisht nga 
ky qytet. Du ar tro kit je të fu qis
hme dhe bro ho rit jet spor ti ve is
hin mo tiv për të që të jep te gol 
dhe të ba ra zojë re zul ta tin. Nuk 
mund të përshkruaj gëzimin dhe 
lum tu rinë në atë mo ment. Ndje
hes him si kur të kis him fi tu ar atë 
ditë, ed he pse ndes hja përfundoi 
në ba ra zim. Ai gol për ne do të 
thos hte fi to re!

BA RA ZI MI QË DO TË THOS HTE FI TO RE
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NGA GJER MA NI A ME ZEMËR PËR SHKU PIN 

Ar min Ba er , Pi ter Gi
ling, Kon rad Mec dhe Lo te Mi
ler janë anëtarë të Kry qit të kuq 
gjer man të cilët më 30 kor rik të 
vi tit 1963 ar ritën për të ndih mu
ar në Shku pin e rrënuar dhe së 
bas hku me ko legët e tyre ven
dosën sta ci on për pas tri min e 
u jit dhe kuz hinë po pul lo re për 
bas hkëqyte tar ët tanë të cilët gjatë 
ka tas trofës humbën e shtëpitë e 
tyre. U përfshinë ed he në ak si o
nin për dhënien ndihmë vik ti ma
ve dhe tran spor ti min e tyre de ri 
në spi ta le. Me ras tin e shënimit të 
50vje to rit të tërmetit të Shku pit, 
ata qëndruan në Shkup dhe kuj
tu an ditët e ka lu a ra nën qi ell të 
ha pur , në ak si o nin hu ma ni tar për 
ndihmën e Shku pit dhe vik ti ma ve 
të ka tas trofës nat yro re.

 Kur ar ri ti laj mi për 
tërmetin ka tas tro fik Kry qi i kuq 
gjer man men jëher ë sol li ven
dim që të ndih mojë. Pas 52 orësh 
udhëtimi me tren, më 30 kor rik, 
vonë në mbrëmje, e ki pi ynë ar ri
ti në Shkup. U or ga ni zu am shpejt 

dhe u ven dosëm në Par kun e 
qyte tit, ku mon tu am pa jis jet to
na. Mbaj mend se is hte shumë 
nxehtë dhe se shumë njer ëz që 
kis hin mbe tur pa strehë në kokë 
fli nin në par k, në qi ell të ha pur . 
Detyr ë jonë is hte të ven dos nim 
sta ci on për pas tri min e u jit me 
ndihmën e të ci lit do të mund të 
si gu ro nim ujë për të gjit ha ne vo
jat. Ven dosëm ed he kuz hinë po
pul lo re dhe fil lu am të përgatisim 
us hqim – mëngjes, drekë dhe 
dar kë, nga 10 000 ra ci o ne në ditë. 
Ndërkohë, në Bon sollën ven dim 
që të ndërtojmë 
ed he 40 ba ra ka, 
në lo ka ci o nin 
Gjor çe Pet rov. 
Ba ra kat i sollëm 
me tren, kur se 
ndërtimin e tyre 
e re a li zu am në 
nëntor – tre gon 
Kon rad Mec, ak
ti vist shum ëvje
çar në Kry qin e 
kuq.

Hu  m a n i 
tar ët gjer manë në 
Shkup për herë të 
parë u bal la fa qu
an me pa so jat e 
tërmetit ka tas
tro fik. 

 Qyte ti is
hte rrënuar si në 
luftë. Për fat as
kund nuk kis hte 
flakë. Në Gjer
ma ni pas Luftës 
së Dytë Botërore 
mbetën shumë 
rrënoja dhe ne 
is him am bi en tu
ar me një si tu atë 
tillë, por kur er
dhëm në Shkup 
u bal la fa qu am 

me diçka tjetër . Për herë të parë 
në jetën ti me u ta ko va me rrënoja 
nga tërmeti, ajo për mua is hte një 
pam je e tmer rs hme. Por, ajo që 
më mbe ti në me mo ri en ti me de
ri në ditët e sot me është miqësia 
që u zhvil lu a men jëher ë me njer
ëzit që vi nin në kuz hinën po pul
lo re tonë. Në lid hje me ga ti min 
tonë mer r nim këshilla vetëm nga 
gratë. Bur rat qëndronin në anë – 
kuj ton ak ti vis ti Ar min Ba er .

Pro duk tet e ne voj shme për 
përgatitjen e ra ci o ne ve hu ma ni
tar ët i mer r nin nga Ku ma no va 

Nga e majta: Piter Giling, Armin Baer, Lote Miler dhe Konrad Mec (i dyti nga e djathta)
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dhe nga Te to va. 
 Ga tu a nim shumë zar

za va te, pa ta te dhe shumë mish. 
Ajo që për ne is hte shumë e çu
dit shme is hte fak ti që shkup janët 
e pi nin ka fen me shumë she qer – 
tre gojnë ata.

Me a u tom je tin e tyre u tran
spor tu an de ri në spi ta le shumë 
qyte tar ë të lënduar, të nxjer rë nga 
rrënojat. Për ta in te re san te is hte 
ed he ajo që gjatë kohës së Luftës 
së ftohtë në Shkup u ta ku an e ki
pet e Kry qit të kuq të Gjer ma
nisë Lin do re dhe Perëndimore të 
atëhershme, por ata pu no nin si 
një trup i vetëm, për ri no vi min e 
Shku pit.

EK SKUR SI ON SI SHPËRBLIM 
Pas katër javësh punë ditë 

e natë, ni ko qir ët për miqtë e tyre 
nga Gjer ma ni a or ga ni zu an ek
skur si on në Ohër. 

 A u to bu si is hte shumë 
i vjetër dhe as htu siç pri tej në 
gjysmën e r rugës de ri në Ohër 
pësoi de fekt. Gjatë kohës që sho
fe ri kërkonte mënyrë se si ta r re
gul lon te, udhëheqësi ynë na çoi 
të shëtisim në vres htat aty afër. 
U ëmbëltuam me r rush shumë të 
shijshëm. Ed he ven det përreth is
hin po aq të bu ku ra, saqë më kuj
to het de ri në ditët e sot me si kur të 
is hte dje. Për fat, sho fe ri e r re gul
lo i a u to bu sin dhe ar ritëm në Ohër 

shëndoshë e mirë. Ka lu am 
një ditë të shkëlqyer të 

mbus hur me ak ti vi te te – kuj to het 
Mec. 

NJË HERË NË KRY QIN 
E KUQ, TËRË JETËN NË 

KRY QIN E KUQ 
Hu ma ni tar ët nga 

Kry qi i kuq gjer man pas 
përfundimit të ak si o nit për 
dhënien ndihmë Shku pit 
morën pjesë ed he në mi si
o ne të tje ra hu ma ni ta re në 
ter ri to rin e ishJu gos lla visë, 
në Ban ja Lu ka, në Bar dhe 
në Ko tor . Ata thonë se çdo 
nje ri hu ma niz min e mban 
në zemër dhe se nuk mund 
të je tojnë pa ndih mu ar njer
ëz në ne vojë. 
 Një herë në Kry qin e kuq, 

tërë jetën në Kry qin e kuq – thek
son Mec. 
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SHKU PI PËRKUJTON DHE 
FALËNDERON 

Këtë vit, Shku pi dhe shkup
janët shënuan 50 vje to rin e 
tërmetit ka tas tro fik të Shku pit 
që mo ri 1.070 jetë dhe shkatër
ro i pot hu aj se 80 për qind të qyte
tit tonë. Me këtë rast, Qyte ti i 
Shku pit në ko or di nim me Sallën 
u ni ver sa le dhe me in sti tu ci o net 
e tje ra pub li ke kul tu ro re or ga ni
zon ak ti vi te te di sa mu jo re nën 
mo ton „Shku pi kuj ton”, që kanë 
për qëllim të përkujtojnë ngjar
jen trag ji ke, hum bjet dhe 
dhim bjen e përjetuar, 
por të përkujtojnë ed
he gu xi min e pa masë, 
hu ma niz min dhe sak ri
fi cat e shkup jan ëve për 
t’iu kundër vënë fu qisë 
nat yro re, për të tej ka lu ar 
pa so jat dhe për të fil lu ar 
ndërtimin e Shku pit të ri.                                                        

Tërmeti i Shku pit 

dhe ka tas tro fa që go di ti qyte tin 
dhe qyte tar ët tanë ngri ti një ak
si on ndërkombëtar të pa par ë de
ri atëherë për dhënien ndihmë 
vik ti ma ve të tërmetit, për pas tri
min e rrënojave dhe për si gu ri
min e kus hte ve për je tesë për ata 
që mbetën pa strehë mbi kokë. 
Ndih mat, as htu siç kuj to hen bas
hkëqyte tar ët tanë më të r ri tur , 
ar ri nin nga të gjit ha anët, mad je 
ed he nga ven det më të lar gëta të 

pla ne tit tonë. Bo ta dërgoi us hqi
me, ujë, ilaçe, mje te shtëpiake, 
ndih mo i në ndërtimin e lag je ve të 
tëra, ndih mo i nga ana fi nan ci a re 
dhe ma te ri a le, dërgoi vul lne tar ë 
të cilët ndih mo nin pa u kur syer 
Shku pin dhe shkup janët.

Pikërisht për këtë, me ras
tin e shënimit të 50vje to rit të 
tërmetit të Shku pit, Shku pi dhe 
shkup janët dërgojnë një FA LE
MIN DE RIT të mad he për dorën 

e dhënë, për ndar jen e 
dhim bjes, për ndihmën e 
tre gu ar nga 90të ven de 
dhe or ga ni za ta nga bo ta të 
cilët kon tri bu u an që Shku
pi të bëhet qendër e so li
da ri te tit ndërkombëtar. Të 
gjit ha shte tet dhe or ga ni
za tat që dërguan ndihmën 
e tyre al tru is te pas tërmetit 
ka tas tro fik nga Qyte ti i 

Shënojmë 50-vje to rin e tërmetit ka tas tro fik 
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Shku pit do të mar rin mirënjohje, 
si vi jon: 
A us tra li a 
Re pub li ka A ra be e Eg jip tit 
Re pub li ka Si ri a ne A ra be  
Shte ti shumë na ci o nal i Bo li visë 
Bre gu i Fil dishtë 
Bos nja dhe Her ce go vi na
Va ti ka ni 
Re pub li ka Bo li va re e  Ve ne zu elës 
Re pub li ka e  Gu i nesë
Gje or gji a 
Re pub li ka Fe de ra le De mok ra ti ke e 
E ti o pisë 
Re pub li ka e  Zim bab vesë  
Iz ra e li
In do ne zi a
I ra ku
Re pub li ka Is la mi ke e  Af ga nis ta nit
Re pub li ka Is la mi ke e  I ra nit
Re pub li ka Is la mi ke e  Pa kis ta nit
Ja po ni a
Ka na da ja
Qip ro 
Kon go
Re pub li ka e  Kos ta rikës 
Mbret ëri a e  Bel gjikës
Mbret ëri a e  Da ni mar kës
Mbret ëri a e  Kam box hi as 
Mbret ëri a e  Ma ro kut
Mbret ëri a e  Nor veg jisë 
Mbret ëri a e  Ho landës 
Mbret ëri a e  Su e disë 
Mbret ëri a e  Spanjës 
Ku vaj ti
Li ba ni 
Li be ri a 
Li bi a 
Lih ten shtaj ni 
Luk sem bur gu 
Shtet e Bas hku a ra të Mek sikës 
Mo na ko
Mon go li a 
Re pub li ka Po pul lo re De mok ra ti ke 
e Al gje risë 

Re pub li ka Po pul lo re e 
Kinës 
Ze lan da e Re 
E mi ra tet e Bas hku a ra 
A ra be 
Mbret ëri a e Bas hku ar e 
Bri ta nisë së Mad he dhe 
Ir lan da e Ve ri ut 
Re pub li ka e  A us trisë
Re pub li ka e  A zer baj
xha nit 

Re pub li ka e  Shqip ërisë 
Re pub li ka e Ar gjen tinës  
Re pub li ka e  Bjel lo ru sisë 
Re pub li ka e  Bul lga risë 
Re pub li ka e  Ganës 
Re pub li ka e  Gre qisë 
Re pub li ka e  E ku a do rit 
Re pub li ka e  Ar me nisë 
Re pub li ka e  Es to nisë 
Re pub li ka e  In disë 
Ir lan da 
Is lan da 
Re pub li ka e  I ta lisë  
Re pub li ka e  Ka za kis ta nit 
Re pub li ka e  Kir gis ta nit 
Re pub li ka e  Ko lum bisë 
Re pub li ka e  Ko sovës 
Re pub li ka e  Kubës 
Re pub li ka e  Le to nisë  
Re pub li ka e  Li tu a nisë 
Re pub li ka e  Ma lit 
Re pub li ka e  Maltës 
Re pub li ka e  bas hku ar e Mi an ma
rit 
Re pub li ka e  Mol da visë 
Re pub li ka e  Ni ge risë 
Re pub li ka e  Po lo nisë 
Re pub li ka e  Por tu ga lisë 
Re pub li ka e  Ru ma nisë 
Re pub li ka e Sllo va kisë  
Re pub li ka e  Sllo ve nisë 
Re pub li ka e  Ser bisë 
Re pub li ka e  Tax hi kis ta nit 
Re pub li ka Tu ni zi
a ne  
Re pub li ka e  Tur
qisë 
Re pub li ka e  
U gandës 
Re pub li ka e  Uz be
kis ta nit 
Hun ga ri a 
Re pub li ka e  Fin
landës 

Re pub li ka e  Francës 
Re pub li ka e  Kro a cisë 
Re pub li ka     Çeke 
Re pub li ka e  Ki lit 
Fe de ra ta ru se 
Se ne ga li 
Shte tet e Bas hku a ra të A me rikës 
Re pub li ka Fe de ra le e Gjer ma nisë 
Su da ni 
Tan za ni a 
Tur kme nis ta ni 
Uk ra i na 
Re pub li ka O ri en ta le e U ru gu a it 
Re pub li ka Fe de ra ti ve e Bra zi lit 
Mbret ëri a Has he mi te e Jor da nisë 
Re pub li ka e  Ma lit të Zi 
Kon fe de ra ta zvi ce ra ne 
Sri Lan ka 
U NI CEF 
Kom bet e Bas hku a ra 
Kry qi i kuq ndërkombëtar dhe 
Gjysmëhëna e ku qe 

Shku pi kuj ton...

DIAMANTI I EIKO

„Stu den tja E i ko Mu zi ki dërgoi 
ndihmë për vik ti mat në Shkup – 
di a mant, pikërisht u nazë di a man
ti të cilën e kis hte si tras hëgi mi 
nga fa mil ja, dhe e ci la bar tej nga  
gje ne ra ta në gje ne ratë në fa mil jen 
e saj. Ajo is hte aq e tron di tur nga 
fil mi met nga Shku pi që i kis hte 
parë në te le vi zi o nin kom bëtar të 
Ja po nisë, saqë dhu ro i gjënë më të 
vlef shme që po se don te.“  
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Pas tru an rrënojat, nxor ën 
të lënduarit dhe mje ku an plagët. 
Një si mu lim të tillë të pas tri mit 
të rrënojave pas tërmetit të 26 
kor ri kut re a li zu an vul lne tar ët e 
Sho qatës për punë vul lne ta re dhe 
an gaz hi min e du ka tiv në sfer ën e 
e ko log jisë „Ak si o nistët“, në shes
hin te Sta ci o ni i vjetër he ku rud
hor . Si mu li mi i tyre is hte pjesë 
e prog ra mit të Qyte tit të Shku
pit për shënimin e 50vje to rit 
nga tërmeti ka tas tro fik që go di ti 
Shku pin në vi tin 1963.

 Me ak ti vi te tet to na 
përcjellim me sazh për hu ma
nizëm dhe për so li da ri tet dhe 
për të po pul la ri zu ar vul lne ta riz
min ndërmjet qyte tar ëve tanë, 
veçanërisht ndërmjet qyte tar ëve 
tanë më të rinj – tha Go ran I li ev, 
anëtar i këshillit drej tu es të „Ak si
o nistët“.

Ak si o nistët në orën 05:17 
i zgjo i si re na, dhe kështu ata u 
drej tu an nga Sta ci o ni i vjetër he
ku rud hor ku re a li zu an si mu li
min e pas tri mit të rrënojave pas 
tërmetit, dhënien ndihmë qyte
tar ëve të lënduar dhe mje ki min e 
plag ëve, në bas hkëpu nim me ak
ti vistët e Kry qit të kuq të Qyte tit 
të Shku pit.

Një ditë më herët, ak si

o nistët te plaz hi qyte tit „Par k“ 
ngritën kamp për fat keq ësi e le
men ta re dhe fil lu an ak ti vi te tet me 
ras tin e shënimit të 50vje to rit të 
tërmetit ka tas tro fik të Shku pit në 
vi tin 1963. Në kamp u r re gul lu an 
r reth 150 vul lne tar ë dhe anëtarë 
të bri ga da ve që morën pjesë di
rekt në pas tri min e rrënojave pas 
tërmetit të Shku pit, nga shumë 
ven de të ishJu gos lla visë.

AK SI O NISTËT PAS TRU AN RRËNOJAT TE 
STA CI O NI I VJETËR HE KU RUD HOR
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Më 26 kor rik, në var re
zat e qyte tit në Bu tel, de le ga ci o
ne zyr ta re të hu a ja dhe nga ven di 
ven dosën lu le pa ra Mo nu men tit 
të vik ti ma ve të tërmetit të Shku
pit, që ndod hi pikërisht pa ra 
pesëdhjetë vjet ëve. Në shenjë res
pek ti, ku ror ë me lu le ven do si ed
he de le ga ci o ni zyr tar i Qyte tit të 
Shku pit, i kr ye su ar nga kr ye ta ri 
Ko ce Tra ja nov ski dhe kr ye tar ja e 
Këshillit të Qyte tit të Shku pit, I re
na Mis he va.

Në shenjë res pek ti për vik
ti mat e tërmetit ka tas tro fik të 
Shku pit, ven dosën lu le ed he de le
ga ci o ni nga ka bi ne ti i kr ye ta rit të 
Qe ve risë së Re pub likës së Ma qe
do nisë, de le ga ci o ni nga ka bi ne ti i 
pre si den tit të Ku ven dit të Re pub
likës së Ma qe do nisë, i kr ye su ar 

nga Traj ko Vel ja nov ski, de le ga
ci o ne nga përfaqësues të par ti ve 
po li ti ke, de le ga ci o ne nga të gjit
ha ko mu nat e qyte tit të Shku pit, 
përfaqësues të Kry qit të kuq të 
Shku pit dhe të Re pub likës së Ma
qe do nisë, de le ga ci o ni i ARMsë, 
përfaqësues 
n g a 
ndërmarrjet 
pub li ke dhe 
i n  s t i  tu  c i  o 
net kul tu ro
re të Qyte tit 
të Shku pit, 
përfaqësues 
nga in sti tu ci
o net në ven
din tonë dhe 
qyte tar ë. 

L u  l e 

në var ret e vik ti ma ve të tërmetit, 
ven dosën ed he de le ga ci o ne zyr
ta re të hu a ja, ndërmjet të ci la
ve: de le ga ci o ni nga Re pub li ka e 
Shqip ërisë; Re pub li ka e A us trisë; 
Mbret ëri a e Bel gjikës; Re pub li ka 
e Bul lga risë; Re pub li ka Po pul lo
re e Kinës; Re pub li ka e Kro a cisë; 
Re pub li ka e Çe kisë; Re pub li ka 
e Francës; Re pub li ka Fe de ra le e 
Gjer ma nisë; Hun ga ri a; Re pub li ka 
Is la mi ke e I ra nit; I ta li a; Ja po ni a; 
Mbret ëri a e Ho landës; Re pub li ka 
e Po lo nisë; Fe de ra ta Ru se; Re pub
li ka e Ser bisë; Re pub li ka e Sllo ve
nisë; Mbret ëri a e Su e disë; Mbret
ëri a e Spanjës; Zvic ra; Re pub li ka 
e Tur qisë; Uk ra i na; Mbret ëri a e 
Bri ta nisë së Mad he dhe Ir lan da 
e Ve ri ut; Shte tet e Bas hku a ra të 
A me rikës, si dhe de le ga ci o ni i 
Bas hki mit Ev ro pi an, Kom bet e 
Bas hku a ra dhe U NI CEF.

LU LE PËR VIK TI MAT E TËRMETIT  

 Në ak si o nin tra di ci o nal të dhu ri mit të gja kut 
   DHU RU AN GJAK 190 GJAK DHU RU ES 

Njëqind e nëntëdhjetë gjak dhu ru es dhu ru an gjak në ak si o nin tra di ci o nal që u mbajt më 26 kor
rik në Qendr ën për dhu ri min e gja kut, që gjen det në SHOH „Da re Xham baz“. Ky ak si on për dhu ri min 
e gja kut që tra di ci o na lisht or ga ni zo het nga Kry qi i kuq i Qyte tit të Shku pit tashmë vi te me radhë është 
tre gu es për hu ma niz min dhe so li da ri te tin e shkup jan ëve, për dhënien ndihmë at yre që janë në ne vojë 
për këtë lëng të çmu ar .

Në su a zat e shënimit të 50vje to rit të tërmetit të Shku pit Kry qi i kuq i Qyte tit të Shku pit nga Kry qi 
i kuq i Gjer ma nisë, nga ra jo ni Ba denVi tem ber g mo ri do na ci on – a u tom jet të pa ji sur me pa jis je sa ni ta re. 
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Me ras tin e shënimit të 
50vje to rit të tërmetit të Shku
pit më 26 kor rik në Mu ze un e 
Qyte tit të Shku pit u hap ek spo
zi ta e sen de ve dhe fo tog ra fi ve që 
dëshmojnë për këtë ka tas trofë 
nat yro re, të a u to res Zo ja Bog da
nov ska, his to ri an, ci ce ron i lar të. 
Ek spo zitën e ha pi kr ye ta ri i Qyte
tit të Shku pit Ko ce Tra ja nov ski i 
ci li përfaqësuesve të pra nishëm të 
bas hkësisë ndërkombëtare u nda
u mirënjohje për ndihmën shumë 
të mad he që i dhanë Shku pit në 
vi tin 1963.

 Sot Shku pi dhe ba nor ët e 
tij shënuan 50vje to rin e tërmetit 
trag jik të Shku pit. Tërmeti 
shkatër ro i Shku pin, mo ri shumë 

jetë dhe la plagë, shkatër ri me 
dhe vaj ti me pas ve tes. Pa si laj mi 
për këtë ka tas trofë u përhap në 
botë, bas hkësi a ndërkombëtare 
fil lo i me ak si o nin për ndihmë. 
Shku pi u bë qyte ti i so li da ri te tit 
ndërkombëtar. Pran daj ed he sot, 
50 vjet pas kësaj, këtu në Mu ze un 
e qyte tit të Shku
pit, i ci li është 
mo nu ment i 
hes htur i a saj 
ko he, kthe he mi 
dhe përkujtojmë 
këtë ngjar je e ci
la është gdhen
dur në his to rinë 
e qyte tit tonë. 
Nga plu hu ri i 

tërmetit në një pe ri udhë të shkur
tër u ngritën lag je të re ja dhe 
ob jek te me ka rak ter pub lik, me 
ndihmën al tru is te nga po puj dhe 
qe ve ri nga shte te nga të gjit ha he
mis fe rat. U kthye op ti miz mi dhe 
shpre sa në këtë qytet, kur se bo ta 
e bas hku ar me be sim dhe das hu ri 

EK SPO ZI TA „SHKU PI, 26 KOR RIK 1963“ NË 
MU ZE UN E QYTE TIT TË SHKU PIT 

Me ras tin e shënimit të 50-vje to rit nga tërmeti ka tas tro fik i Shku pit 
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të pa masë, ndih mo i në ndërtimin 
e Shku pit, i ci li u bë sim bol i sak
ri fi ca ve  njer ëzo re, hu ma niz mit 
dhe so li da ri te tit. Në ndërtimin 
e Shku pit morën pjesë të gjit ha 
kom bësitë, ma qe do nas, shqip tar ë, 
tur q, vllahë, romë, heb re, ser bë, 
kro atë, bos hnjakë, ma la zez dhe, 
krah për krah, njëri me tjet rin 
nga mëngjesi de ri në dar kë. Qyte
ti i Shku pit nuk nda li dhe nuk do 
të nda lojë të zhvil lo het si bas hkësi 
ur ba ne, ed he nga pikëpamja es
te ti ke ed he nga ajo fun ksi o na le, 
pran daj pa ra nesh janë sfi da të 
re ja për kri ji min e kus hte ve in
fras truk tu ro re për jetë më të mirë 
për qyte tar ët e Shku pit. Pikërisht 
për këtë kon si de rojmë se kjo ditë 
është sim bol i fil li mit të ur ba ni zi
mit mo der n, në ec jen me të njëjtin 
hap me rr jed hat bas hkëko ho re të 

ar ki tek tur ës ev ro pi a ne. Shfry tëzoj 
këtë rast në em rin tim per so nal, si 
kr ye tar i Qyte tit të Shku pit dhe në 
em rin e qyte tar ëve të Shku pit, të 
falënderoj të gjit ha ven det të ci lat 
i dhanë jetë Shku pit të rrënuar. Në 
të njëjtën kohë dua të falënderoj 
të gjithë ata të cilët me hu ma niz
min e tyre shpëtuan dhe nxor ën 
shumë qyte
tar ë tanë nga 
rrënojat – tha 
kr ye ta ri Ko ce 
Tra ja nov ski, në 
hap jen e ek spo
zitës. Ek spo zi ta 
nëpërmjet sen
de ve dhe fo
tog ra fi ve tran
sme to i tërmetin 
nëpër di sa seg
men te, du ke 

fil lu ar nga mo men tet e pa ra pas 
ka tas trofës, de ri në ndërtimin e 
lag je ve të pa ra mon tu e se në të ci
lat, pa ra fil li mit të dim rit, u a ko
mo du an shkup janët e mbe tur pa 
strehë mbi kokë. Ek spo zi ta u pa
su ru a ed he me ek spo na te mu ze o
re të r re gul lu a ra në vit ri na dhe në 
di sa am bi en te të kon struk tu a ra 
në lo ka ci o net e Mu ze ut. U pre
zan tu an ed he mje te nga ko ha e 
tërmetit, të dhu ru a ra Mu ze ut nga 
ana e qyte tar ëve tanë.

Falë bas hkëpu ni mit me Ob
ser va to rin siz mik pranë Fa kul te tit 
të shken ca ve nat yro re dhe në bas
hkëpu nim me Ki no tekën e Ma
qe do nisë, Kry qin e kuq të qyte tit 
të Shku pit, si dhe am ba sadën e 
Spanjës, am ba sadën e Bul lga risë 
dhe Kon sul latën e përgjithshme 
të Mbret ërisë së Da ni mar kës ek
spo zi ta u pa su ru a me mje te që 
plot ësu an tre gi min për trag je dinë 
e Shku pit.
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Në shes hin „Ma qe do ni a“ 
më 26 kor rik u mbajt një per fo
mancë mul ti me di a le njëorëshe 
me ras tin e shënimit të 50vje to rit 
të tërmetit ka tas tro fik të vi tit 1963  
që rrënoi de ri në the mel qyte tin 
tonë. Në e ve ni men tin mul ti me di
al u përfshinë Fi lar mo ni a ma qe
do na se, ba le rinët nga O pe ra dhe 
ba le ti ma qe do nas dhe ak tor ë pro
fe si o nal, kur se ngjar ja për Shku
pin tre go hej nëpërmjet një vi
de o dhe fo toma te ri a li te ma tik të 
përgatitur. Qyte tar ëve të mbled
hur dhe mysa fir ëve të shumtë nga 
ven di dhe jashtë iu drej tu a kr ye
ta ri i Qyte tit të Shku pit, Ko ce Tra
ja nov ski.

 Ky 50vje tor për 
ne përfaqëson ju bi le un e 
qëndrueshmërisë gjysmëshe kul
lo re të di sa gje ne ra ta ve të shkup
jan ëve në përpjekjet e tyre që nga 
qyte ti të kri jojnë një vend më të 

mirë për je tesë. Sot Shku pi kuj
ton orët e pa ra të mëngjesit, ku 
më 26 kor rik 1963, në orën 5 e 
17 mi nu ta, pas një se ri e tron dit
jesh, u shkatër ru a e gjithë ajo që 
gje ne ra ta të tëra shkup janësh nga 
të gjit ha kom bësitë kis hin kri ju
ar de ri atëherë, ku u shu an jetët 
e 1 070 ba nor ëve të kr yeq yte

tit të Re pub likës së Ma qe do nisë, 
kur r reth 3 000 bas hkëqyte tar ë 
tanë u lënduan, dhe r reth 200 
000 mbetën pa shtëpitë e tyre. U 
zhdukën shumë shtëpi, shkol
la,  spi ta le,  mo nu men te kul tu ro
re – his to ri ke, të ci lat is hin shenjë 
dal lu e se e Shku pit dhe të ci lat me 
bu ku rinë e vet zbu ku ro nin qyte

Per for mancë mul ti me di a le në shes hin „Ma qe do ni a“

SHKU PI PËRKUJTON KA TAS TROFËN 
E VI TIT 1963 
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tin. U shu an mijëra shpre sa, pla ne 
fa mil ja re, ëndr ra in di vi du a le për 
ar sim të lar të, pla ne për kri ji min 
e fa mil je ve, për një çast Shku
pi u shndër ru a në një qyte te të 
shkretë. Gjit hçka nda lo i, për një 
mo ment. Por, ba nor ët e Shku
pit nuk u dorëzuan. Me të gjithë 
e ner gjinë e tyre men jëher ë  fil lu
an me shpëtimin e jetës së njer
ëzve nga rrënojat, me ri pa ri min 
e dëmtimeve nga fu qi a rrënuese e 
natyr ës. Pas kësaj ka tas tro fe, vle
rat njer ëzo re, hu ma niz mi, so li da
ri te ti dhe bas hkëje te sa ndëretnike 
dhanë im puls për përkushtim 
ndërtimtar të in ten si fi ku ar . Shku
pi u bë sim bol i fil li mit të ur ba
ni zi mit mo der n, nga plu hu ri i 
tërmetit në një pe ri udhë të shkur
tër ko ho re qyte ti u përpoq të ec te 
me ha pin e rr jed ha ve bas hkëko
ho re të ar ki tek tur ës ev ro pi a ne. 

Nën plat for mën „Shku pi 
kuj ton”, këtë vit Qyte ti i Shku pit 
nëpërmjet një var g ma ni fes ti
mesh, u përpoq të ri kuj ton te vi tin 
`63, që as njëher ë të mos ndodhë 
më diçka e tillë. Shku pi nuk do 
të mer r te e pi te tin Qyte ti i so li
da ri te tit nëse ndih ma nuk vin te 
nga të gjit ha anët, du ke rrëzuar 
kështu të gjithë ku fijtë ndërmjet 
shte te ve në botë. Falënderojmë 
përfaqësuesit e pra nishëm të Bas
hkësisë ndërkombëtare të cilët 
tre gu an në mënyrë al tru is te hu
ma niz min e tyre – thek so i kr ye
ta ri Tra ja nov ski.

Në emër të Bas hkësisë 
ndërkombëtare të pra nis hmëve 
iu drej tu a dr. Bertrand De mu
lan.

 Pa ra gjysmë she kul
li tërmeti tërhoqi vëmendjen 
në shkallë ndërkombëtare, me 
përkrahjen e fu qis hme nga 
shte tet anëtare të A sam blesë 
së Përgjithshme të Or ga ni zatës 
së Kom be ve të Bas hku a ra, dhe 
u soll Re zo lutë e ci la kis hte të 
bënte me grum bul li min e ndih
ma ve për ndihmë ur gjen te për 
qëllime ri kon struk si o ni. Për ba
nor ët e Shku pit ri kon struk si o ni 
i qyte tit is hte me rëndësi his to

ri ke as htu si ed he vetë tërmeti. Në 
vi tet 60të, kur fëmijëve të Shku
pit iu dha det yra për të shkru
ar ese me temën „Ci la do të is
hte ngjar ja më e mad he në jetën 
e tyre”, tetëdhjetë për qind e tyre 
do të zgjid hnin të shkru a nin për 
ri kon struk si o nin e  qyte tit post
tërmetit, në vend që të shkru a nin 
për tërmetin. Është nder i madh 
për mua që në emër të Or ga ni
zatës së Kom be ve të Bas hku a ra 
të pra noj mirënjohjen nga ana 
e kr ye ta rit të Qyte tit të Shku pit. 
Kjo është mirënjohje për Or ga
ni zatën e Kom be ve të Bas hku a ra, 
për fu qinë e tyre për t’u bas hku ar 
dhe për të si gu ru ar përkrahje për 

ba nor ët e Shku pit. Dua t’ju si gu
roj se Or ga ni za ta e Kom be ve të 
Bas hku a ra është e o ri en tu ar nga 
dhënia e përkrahjes për Qyte tin e 
Shku pit, si dhe Re pub likën e Ma
qe do nisë në qëllimet e tyre për të 
ar ri tur suk ses në zhvil li min e tyre 
nga i ci li përftime do të ndjejnë të 
gjithë qyte tar ët – po ten co i De mu
lan.

Pesë kom po zi met të ci lat 
në skenën e shes hit „Ma qe do ni a“ 
i in ter pre to i Fi lar mo ni a ma qe
do na se përbënin njëlloj ske le ti të 
per for mancës, nëpërmjet të ci
lit u tre gu a Shku pi pa ra tërmetit, 
Shku pi në kohën e ka tas trofës dhe 
pas saj, si dhe lin dja e sërishme 

e qyte tit. Anëtarët e Fi lar mo
nisë ma qe do na se in ter pre tu an 
vep rat U ver tur ë e o per ës „Fla
u ta mag ji ke“ nga V. А. Mo xar t, 
A dax ho nga Sim fo ni a nr. 5 e G. 
Ma ler , vepr ën mu zi ko re nga Т. 
Pro ko pi ev, të ti tul lu ar si „La bi ni 
dhe Doj ra na“, pjesën mu zi ko re 
nga Sim fo ni a nr. 5 nga L. V. Bet
ho ven, si dhe U ver tur ën e o per
ës  „Fu qi a e fa tit“ nga XH. Ver di.

Në kuj tim të vik ti ma
ve të tërmetit, ar tistët në skenë 
dhe të pra nis hmit në shesh 
qëndruan në hes htje dhe drejt 
qiellit lëshuan 1 070 lan ter në. 
Në kohën që lan ter nët u ngritën 
drejt qi el lit, em rat e vik ti ma ve të 
tërmetit u shkru an në ek ra nin e 
madh të skenës.    
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Çift i i vo lej bol lis te ve Di
no va/An ge lo va nga Bul lga ri a, 
në kon kur rencën për fem ra dhe 
vo lej bol lis tëve Ni ko liq/Ki ko viq 
nga Ser bi a, në kon kur rencën për 
mes hkuj, fi
tu an ven det e 
pa ra në Kam
pi o na tin bal
lka nik për të 
r ri tur në vo
lej boll në rërë 
„Shku pi 2013“, 
që nga da ta 
25 de ri më 27 
kor rik u mbajt 
në ter re nin 
spor tiv të Plaz
hit të qyte tit 
„Par k“. Ky tur
ne pres tig ji oz 
ndërkombëtar 

is hte pjesë e prog ra mit për 
shënimin e 50vje to rit të tërmetit 
ka tas tro fik në Shkup, dhe çift e ve 
vo lej bol lis te më të mi ra me dal
jet ua nda u kr ye ta ri i Qyte tit të 

Shku pit Ko ce Tra ja nov ski.
 Është kënaqësi e veçantë 

për mua që në tre ditët e ka lu a
ra në këto ter re ne shi ku am ga ra 
me ku a li tet në vo lej boll në rërë. 

Ky Kam pi o
nat bal lka nik 
për të r ri tur 
hyri në ka len
da rin e Fe de
ratës botërore 
për vo lej boll 
në rërë – tha 
kr ye ta ri Tra ja
nov ski.

Ven di i 
dytë në këtë 
tur ne u ta ko i 
çift e ve Bus/
Smul te a nga 
Ru ma ni a, në 
kon kur rencën 

Kam pi o na ti bal lka nik për të r ri tur në vo lej boll në rërë „Shku pi 2013“

ME DAL JE PËR ÇIF TET 
VO LEJ BOL LIS TE MË TË MI RA
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për fem ra dhe An to niq/Ga les hev 
nga Ser bi a, në kon kur rencën për 
mes hkuj. Në ven din e tretë kla

si fi ku an çift et Ma li no va/Slan çe va 
nga Bul lga ri a, në kon kur rencën 
për fem ra dhe Ko lev/Mi tev nga 

Bul lga ri a, në 
kon kur  rencën 
për mes hkuj.

K a m  p i  o 
na ti bal lka nik 
për të r ri tur në 
vo lej boll në rërë 
„Shku pi 2013“ u 
mbajt nën or ga
ni zi min e Qyte tit 
të Shku pit dhe të 
Fe de ratës së vo
lej bol lit të Ma qe
do nisë. Spon sor i 
tur ne ut është kr

ye ta ri i Qyte tit të Shku pit, Ko ce 
Tra ja nov ski.

Në tur ne, përveç dy çift e ve 
përfaqësuese mes hkuj dhe fem
ra nga Ma qe do ni a, morën pjesë 
ed he e ki pe nga 8 shte te bal lka ni
ke: Ser bi a, Ru ma ni a, Shqip ëri a, 
Tur qi a, Bos nja dhe Her ce go vi na, 
Bul lga ri a,  Ma li i Zi dhe Mol da
vi a. Shku pi për herë të parë is hte 
ni ko qir i Kam pi o na tit bal lka nik 
në vo lej boll në rërë, me numër 
më të madh pjes ëmar rë sish, mbi 
50 ga ru es dhe r reth 10 per so
na zyr tar , de le gatë dhe gjyqtar ë 
ndërkombëtar. Ndes hjet u lu
ajtën përpara tri bu na ve të mbus
hu ra plot e përplot me spek ta
tor ë.
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