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Kryesia e Shoqatës
dhe Gazeta “Stebleva”

ju urojnë
Gëzuar Krishtlindjet
dhe Vitin e Ri 2006!

“Nëse do që
të zgjatet jeta,

jeto me
vendlindjen!”

NË MUZEUN KOMBËTAR

Zhvillohet ceremonia eZhvillohet ceremonia eZhvillohet ceremonia eZhvillohet ceremonia eZhvillohet ceremonia e
përurimit të shoqatëspërurimit të shoqatëspërurimit të shoqatëspërurimit të shoqatëspërurimit të shoqatës

LEXONI NË FAQET 2,3,4

Steblevasit protestojnëSteblevasit protestojnëSteblevasit protestojnëSteblevasit protestojnëSteblevasit protestojnë
ndaj masakrës pyjorendaj masakrës pyjorendaj masakrës pyjorendaj masakrës pyjorendaj masakrës pyjore

LEXONI NË FAQET 5,6

Fundviti 2005 përkon me
një sihariq të shumëpri-

tur për banorët e Steblevës,
Gollobordës, Cermenikës
dhe mijëra banorëve me
vendbanime përgjatë e rreth
aksit rrugo nacional Li-
brazhd-Dibër. Pjesa e këtij
aksi, nga qyteti  i Librazhdit
deri në Steblevë, sipas kon-
firmimeve të orëve të fundit
pranë ministrisë përkatëse
në Tiranë.Kështu, pas një
dështimi të projektit të
pjesëshëm të vitit të kaluar,
rifutja për financim e këtij
projekti, vlerësohet si një
nga investimet më të rëndë-
sishme të infrastrukturës

SIHARIQ!SIHARIQ!SIHARIQ!SIHARIQ!SIHARIQ!
Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006
aksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevë

-Për ndjekjen e problemit kanë
meritë intelektualët e zonës-

rrugore në zonën jug-lin-
dore të vendit.Duhet të evi-
dentohet në kërë monet të
rëndësishëm dhe roli e kon-
tributi i vetë intelektualëve të
Gollobordës për këtë
investim.Sipas ing.Eduart
Abazi, një ndër më të pre-
okupuarit për informacion e
përpjekje që projekti në fjalë
të përfshihej në investimet
shtetërore të vitit 2006, falë
përpjekjeve, njohjeve dhe
gatishmërisë së nëpunësve
në disa hallka shtetërore, u
arrit të sigurohej dokumen-
tacioni i saktë.

(Lexoni në faqen 7)

Shoqëria e Sigurimeve “Sigma”, duke ju uruar
“Gëzuar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri” lexuesve të gazetës

“Stebleva”, fton me dashamirësi gjithë qytetarët të
sigurojnë pranë saj jetën, mjetin dhe gjithçka, duke ju

garantuar shërbim të shpejtë dhe garanci të pa diskutueshme!”

NE KETE NUMER DO TË LEXONI:NE KETE NUMER DO TË LEXONI:NE KETE NUMER DO TË LEXONI:NE KETE NUMER DO TË LEXONI:NE KETE NUMER DO TË LEXONI:

Kryetari i Komunës “Steblevë”,
Pëllumb Gjini dhe Këshilli i Komunës,

urojnë banorët dhe dashamirësit Gëzuar
Krishtlindjet dhe Vitin e Ri!

Hapet dogana e Trebishtit,
“harrohet” ajo e Steblevës !?

FAQE 7

Stebleva dhe Golloborda, nyje tradicionale
komunikimi, por ende të neglizhuara

Nga ARTAN LILA -  FAQE 8

Njohje dhe ftesë për resuset e Steblevës
Nga Ing. TRIFON CFARKU - FAQE 9

Vahid Kurmaku, veprimtar dhe
atdhetar i shquar dibran
Nga VAHID KURMAKU (i riu) - FAQE 10
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Në Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremoniaNë Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremoniaNë Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremoniaNë Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremoniaNë Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremonia
Dhjetra banorë të fshatit të Steblevës me banim në kryeqytet,

të ardhur nga vendlindja si dhe të tjerë nga rrethe të ndry-
shme të vendit u mblodhën më datë 12 nëntor në sallën e
mbledhjeve të muzeut Historik Kombëtar në një ceremoni të
vecantë, përurimin e themelimit të shoqatës “Stebleva”. Në këtë
takim të zgjeruar e të shumëpritur, përvecse grupit nismëtar,
mernin pjesë të rinj, të moshuar, gra dhe fëmijë. Fjalën e hapjes
në emër të grupit nismëtar e mbajti Hysni Disha, ndërsa pas tij
përshëndeti një nga më të moshuarit dhe ish-drejtues në sta-
bilimentin e sharrave Stebelvë zoti Esat Gjini.Pas tij, kryetari i
shoqatës Ali Fejza, theksoi punën e bërë nga komisioni nismëtar
deri tek përgatitja e plotë e dokumenatcionit dhe rregjistrimi i
shoqatës në gjykatën e Tiranës. Halil Kurti, një nga anëtarët e
komisionit nismëtar paraqiti shkurtimisht dokumentacionin lig-
jor të shoqatës “Stebleva”, ndërsa më pas diskutuan e dhanë
mendime Ferit Pirushi, Velo Cfarku, Eduart Abazi, Artan Lila,
Asjap Gruda etj..

Jemi mbledhur sot për një eveniment të rëndësishëm,
përurimin e shoqatës “Stebleva”.Kjo shoqatë është e të

gjithëve, steblevasve kudo që janë, në vendlindje, këtu në
Tiranë, rrethe të tjera të vendit si dhe jasht Shqipërisë.

Në emër të grupit nismëtar të shoqatës, konkretisht të
shokëve Ali Fejza, Hysni Disha, Emrullah Hoxha, Halil Kur-
tyi, Zylyf Avdiu, Mehmet Kurti, Abdyl Projku, Sokrat Zorba e
Aranit Nuro ju propozoj emrat e personave që do të drej-
tojnë këtë mbledhje.Propozoj konkretisht zotërinjtë Esat
Gjini, Ali Fejza, Hajrullah Bushati, Hysni Disha, Mehmet Kurti,
Trifon Cfarku, Emrullah Hoxha, Vahid Kurmaku dhe Ismail
Hoxha. Protokollues Artan Lila.

- Ali- Ali- Ali- Ali- Ali Fejza, KryetarFejza, KryetarFejza, KryetarFejza, KryetarFejza, Kryetar
- Trifon- Trifon- Trifon- Trifon- Trifon Cfarku, Nen/kryetarCfarku, Nen/kryetarCfarku, Nen/kryetarCfarku, Nen/kryetarCfarku, Nen/kryetar
- Hysni- Hysni- Hysni- Hysni- Hysni Disha, Nen/kreytarDisha, Nen/kreytarDisha, Nen/kreytarDisha, Nen/kreytarDisha, Nen/kreytar
- Emrullah- Emrullah- Emrullah- Emrullah- Emrullah Hoxha, SekretarHoxha, SekretarHoxha, SekretarHoxha, SekretarHoxha, Sekretar
- Asjap- Asjap- Asjap- Asjap- Asjap Gruda, FinancierGruda, FinancierGruda, FinancierGruda, FinancierGruda, Financier
- Eduart- Eduart- Eduart- Eduart- Eduart Abazi, Kordiantor,Abazi, Kordiantor,Abazi, Kordiantor,Abazi, Kordiantor,Abazi, Kordiantor,

si dhe shokëtsi dhe shokëtsi dhe shokëtsi dhe shokëtsi dhe shokët
- Artan- Artan- Artan- Artan- Artan LilaLilaLilaLilaLila -Vahid-Vahid-Vahid-Vahid-Vahid KurmakuKurmakuKurmakuKurmakuKurmaku
- Esat- Esat- Esat- Esat- Esat GjiniGjiniGjiniGjiniGjini -Myslym-Myslym-Myslym-Myslym-Myslym MuratiMuratiMuratiMuratiMurati
- Osman- Osman- Osman- Osman- Osman UliuUliuUliuUliuUliu -Qemal-Qemal-Qemal-Qemal-Qemal RadeRadeRadeRadeRade
- Halil- Halil- Halil- Halil- Halil KurtiKurtiKurtiKurtiKurti -Zylyf-Zylyf-Zylyf-Zylyf-Zylyf AvdiuAvdiuAvdiuAvdiuAvdiu
- Mehmet- Mehmet- Mehmet- Mehmet- Mehmet BushatiBushatiBushatiBushatiBushati -Reshat-Reshat-Reshat-Reshat-Reshat GrudaGrudaGrudaGrudaGruda
- Artan- Artan- Artan- Artan- Artan CaushiCaushiCaushiCaushiCaushi -Abib-Abib-Abib-Abib-Abib KurmakuKurmakuKurmakuKurmakuKurmaku
- Mehmet- Mehmet- Mehmet- Mehmet- Mehmet KurtiKurtiKurtiKurtiKurti -Selim-Selim-Selim-Selim-Selim MuratiMuratiMuratiMuratiMurati
- Arif- Arif- Arif- Arif- Arif Tamizi.Tamizi.Tamizi.Tamizi.Tamizi.

Fjala e hapjes nga Hysni DishaFjala e hapjes nga Hysni DishaFjala e hapjes nga Hysni DishaFjala e hapjes nga Hysni DishaFjala e hapjes nga Hysni Disha

Zgjidhet Kryesia eZgjidhet Kryesia eZgjidhet Kryesia eZgjidhet Kryesia eZgjidhet Kryesia e
shoqatës “Stebelva”shoqatës “Stebelva”shoqatës “Stebelva”shoqatës “Stebelva”shoqatës “Stebelva”

Ne jemi shumë, shiko sa jemi në këtë
sallë, por qindra të tjerë steblevas,

nga Tirana apo rrethe të tjera të vendit,
për një arësye apo për një tjetër, nuk kanë
mundur që të vijnë në këtë ngjarje të
rëndësishme. Me përcaktimin jemi
”shumë”, unë nuk e kam fjalën vetëm në
numër, por dhe në vlera, në merita, në tra-
ditë, në kulturë. Stebleva dhe stebleva-
sit ndër dekada kanë qënë punëtorë, mik-
pritës, fqinj të mirë, por dhe të respektu-
ar e faktorë seriozë e përcaktues në ven-
dim marrje të ndryshme në interes të ko-
munitetit në fshat, në zonë e më gjërë.
Ndërsa tani, të shpërndarë nëpër rrethe
të ndryshme të vëndit, në emigracion, në

ARTAN LILAARTAN LILAARTAN LILAARTAN LILAARTAN LILA
vështirësitë e jetës, ne kemi një gjë që
n’a bashkon e duhet të n’a bëj më ko-
shientë e të obligueshëm, vendlindja
jonë, Stebleva. Sejcili nga ne ka mendime
të shumta se c’duhet bërë për Steblevën
e ne të gjithëve, për njohjen e historisë e
traditave të saj, mënyrën e evidentimit e
përcjelljes tek brezat, njohjen, ruajtjen e
resuseve të saj të shumta e të mrekul-
lueshme dhe cfrytëzimin e tyre në dobi të
komunitetit. Por vetëm, ashtu pa organiz-
im, përpjekjet dhe rendimenti do të jenë
minimal. Ndërsa të bashkuar, ne i kemi
mundësitë intelektuale, financiare dhe në
çdo drejtim tjetër për të bërë atë që du-
het.

Presidiumi i mbledhjes
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e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”

I nderuar zoti kryetar!
E nderuara kryesi e Aktit themelues

të shoqatës “Stebleva!”
Të nderuar pjesmarrës, bashkëfs-

hatarë e bashkëqytetarë të Steblevës.
Është kënaqësi e vecantë dhe nder

i madh për mua që më jepet rasti të për-
shëndes përzemërsisht të gjithë pjes-
marrësit e mrekullueshëm të Steblevës,
këtu, anë e kënd Shqipërisë e jasht saj,
për këtë eveniment të rëndësishëm të
krijimit të shoqatës “Stebleva” dhe or-
ganit të saj të shtypit periodik “Steble-
va”.

Ardhja deri në këtë moment krucial
nuk ka qënë e lehtë.Për këtë janë dashur
shumë mund e përpjekje të pa ndërpre-
ra, konsekuente, që e kanë burimin tek
dashuria e zjarrtë për vendlindjen e të
parëve tanë, për Gollobordën në
përgjithësi e Steblevën në vecanti, për
zakonet e traditat tona të mrekul-
lueshme, për pasuritë tona natyrore të
pa shterëshme, për “Gollobordën dhe
Steblevën e admirueshme”, sic shpre-
hej i madhi profesor e biolog i shquar
Vahid Kurmaku, për Stebleëvn me teri-
tor të pa matë.

Stebleva vazhdimisht ka patur zërin
e saj në vendim-marrje në tërë zhvilli-
met ekonomiko-shoqërore të krahinës
e më gjërë.Stebleva është shquar për
patriotizëm e burrëri, për fqinjësi të mirë,
si në të kaluarën e saj historike, ashtu
edhe për mencuri e punëtorë të talen-
tuar, bujq të pa lodhur e tregëtarë të
hershëm me zë, jo vetëm në zonë por
edhe në Ballkan e më gjërë.

Brezat e sotëm do të kujtojnë me nd-
jenjë e respekt të thellë burrat e shquar
të Steblevës si Haziz Lila i zagjedhur si
përfaqësues i Gollobordës në Kuvendin
Historik të Vlorës, biologun e profesor-
in e shquar Vahid Kurmaku, kryeplakun
e nderuar e të njohur në tërë Dibrën,
Adem Bojaxhiun, kryepleqtë e Ste-
blevës me emër e me zë si Sadik Mura-
ti, Jakup Projku, mësuesin patriot Islam
Hoxhën, e shumë të tjerë ndër vite.

Ne krenohemi si pasardhës të atyre
që kanë punuar e luftuar me shpirtë

ndër dhëmbë për trojet tona, për mbi-
jetesën aq të stërmundimëshme e të
varfërisë së tejskajëshme, por kurdoherë
kryelartë, të ndershëm, me moral e kar-
akter të fortë në besëlidhje e solidaritet
ndërkrahinor.

A nuk të bëjnë krenarë akte të tilla për
të fituar të drejtat e tyre si:

-Stebleva, burrat e shquar të saj kanë
bërë gjyqe deri në Stamboll dhe kanë dal
fitues në mbrojtje të trojeve dhe pasur-
isë së saj.

- Stebleva ka luftuar kundër cdo push-
tuesi të huaj që kanë dashur t’i rrëmbe-
jnë lirinë.

- Ajo ka mbrojtur me fanatizëm ho-
mogjenitetin e komunitetit të Gollobor-
dës.

- Stebleva qe ajo që u tha “Ndal!”
bashibozukëve të Xhem Gostivarit që
kërkonte plackitje, grabitje e përcarje fe-
tare. Përgjigja e saj ishte “Stebleva të
prêt me pushkë!”.

Pra bëmat e Steblevës në histori, të
trasmetuara tek brezat e sotëm, janë
tepër evidente.

Steblevasi, vec të tjerave, dallohet për
një shkallë të lartë emancipimi shoqëror.
Bashkëjetesa e bashkëveprimi midis
banorëve të trevës së saj, kanë që në e
janë historikisht në shkallë sipërore. Për
steblevasin janë të huaja fanatizmi, ba-
jraktarizmi, gjakëmarrja, hakmarrja, in-
diferentizmi e shumë e shumë dukuri re-
gresive të kohës së vjetër.

Steblevasit, në harmoni të spikatur
kanë përballuar e zhvilluar ekonominë si
në kohën e monizmit e më vonë, duke
mbajtur lart në krahinën e Gollobordës
epërsinë si në prodhimet bujqësore, ash-
tu dhe gjatë kohës 40 vjeçare të ekzis-
tencës së stabilimentit të sharrës..

Ndaj, mbështetur në këto vlera, ste-
blevasit e sotëm, biznesmenët e rinj,
duke ecur në gjurmët e prindërve të tyre,
konkurojnë me shumë sukses në kush-
tet e ekonomisë së tregut.

Në cdo këndëveshtrim që të kapësh,

steblevasin gjithnjë do t’a gjeshë ele-
ment pozitiv.

Në programin e shoqatës “Steble-
va”, janë të sintetizuar të gjitha drejtimet
e punës së shoqatës.Ata janë konkrete
dhe shprehin besimin e komunitetit për
realizim, pasi qartësia dhe këmbëngul-
ja e pa epur në stategjinë e përcaktuar
dhe taktikat e saj, janë në kushtet e ga-
rancisë për sukses.

Një ndër levat kryesore të realizimit
të aspiratave e objektivave të vëna, ësh-
të gazeta e përmuajëshme “Stebleva”.

Gazeta “Stebleva me siguri do të
bëhet tribunë e rëndësishme, zëri i saj i
fuqishëm ku do të pasqyrohet e kaluara
e lavdishme e Gollobordës, në vecanti
e Steblevës, në stadin e sotëm modern.
Trajtimi me kompetencë i problemeve të
ndryshme historike, ekonomike, kultur-
ore e arsimore që do të gje në vënd të
gjërë në këtë tribunë, jo vetëm do të sen-
sibilizohen problemet aktuale të sotme
të zonës, por do të rrisin më tej qën-
drueshmërinë e të gjithëve në kërkesat
e drejta e të ligjëshme, jo vetëm për
mbrojtjen e të pasurive të vlerave të
zonës, por dhe në realizimin e aspiratës
për t’a kthyer Steblevën e Gollobordën
në një zonë me vlerë kombëtare, ku
stinët nuk do të jene pengesë për t’a kun-
druar, investuar e thithur turistët e kate-
gorive të ndryshme sociale të
shoqërisë.Në fund falënderoj stafin e
numrit të parë të gazetës, kryeredaktor-
in që është një publicist i njohur si dhe
redaktorët, duke shprehur njëkohësisht
besimin e pa tundur se në të ardhmen e
afërt gazeta jonë do të konkuroj denjë-
sisht në shtypuin e shkruar shqiptar.

Në përfundim, i uroj punë të mbarë
shoqatës “Stebelva”, gazetës së saj me
të njëjtin emër, duke shprehur kënaqës-
inë e dëshëruar se së fundi, edhe ky
komunitet do të zërë vëndin e mohuar
në shoqërinë e qjërë shqiptare.

RROFTË STEBLEVA!

VELO CFARKU

Para fillimit të mbledhjes në
Muzeun Kombëtar
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Në Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremonia e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”Në Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremonia e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”Në Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremonia e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”Në Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremonia e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”Në Muzeun Kombëtar zhvillohet ceremonia e përurimit të  Shoqatës “Stebleva”

Falënderoj të gjithë steblevasit e mbledhur sot këtu në këtë
përurim të shoqatës Stebleva. Eshte nje gjë që duhej të

ishte bërë më parë, pra këtë shoqatë, kemi patur të gjitha
mundësitë t’a kishjim krijuar më parë këtu në Tiranë, por
gjithësesi, asnjëherë nuk është vonë për të bërë gjëra të mira.
Unë dua të falënderoj së pari të gjithë bashkëqyetarët që kanë
ardhur sot këtu, të falënderoj të moshuarit si dhe shokët e
grupit organizator për këtë nismë që sot mer “de facto” formën
ligjore. Kështu të bashkuar ne si steblevas, së bashku me miq
e dashamirësit tanë të shumtë, kemi për të bërë shumë gjëra
të mira, e kemi mundësi që traditat e fshatit tonë, historinë,
kulturën e lashtë t’i evidentojmë që të njihen nga brezat, kemi
mundësi që në përputhje me ligjet e shtetit, të bëhemi barrikadë
e pa kalueshme në ruajtje të pasurive tona natyrore që fatkeqë-
sisht të tjerë po vazhdojnë t’i cfrytëzojnë ata barbarisht. Ne së
bashku, kemi aq shumë potenciale njerëzore, ekonomike e mbi
të gjitha intelektuale që shumë punë që kanë nisur të bëhen
keq në e për vendlindjen tonë të rregullohen, të tjera që men-
dojmë t’i nisim, nuk ka kohë më por duhet që me maturi, aftësi
e përkushtim t’i vëmë në rrugën e zgjidhjes. Jemi shumë ne
këtu në Tiranë, në rrethe të tjera të vendit, por qënia të vecuar,
në rrjedhën e vështirësive e problemeve të jetës, sic e dime,
ka ulur efektivitetin e realizimit të punëve të mira. Grupi
nismëtar i krijimit të shoqatës përmendi disa nga problemet
që ne duhet t’i marim sa më shpejt në dorë, që nga cfrytëzimi

ASJAP GRUDAASJAP GRUDAASJAP GRUDAASJAP GRUDAASJAP GRUDA
Në përpjekjet tona, të intele-
ktualëve e qytetarëve të
thjeshtë, krijimi i shoqatës do
të ketë një bazë tjetër të
rëndësishme për të bërë
gjëra të mira. Sejcili më ve-
hte, por të gjithë bashkë,
mund të hartojmë e reali-
zojmë projekte të shumta në
vendlindje, në fushënm e tur-
izmit, në cfrytëzimin bash-
këkohor të pyjeve, në ringjall-
jen e traditave të njohura në
fushën e bujqësisë. Kemi
treguar se ne jemi të aftë e të
zot, në tregëti, në ndërtim, në
të gjitha fushat e jetës, e të
tjerët n’a kanë zili. Por me
gjithën këtë potencial, ne
ende nuk jemi atje ku duhet
të ishim, vetëm thjeshtë për
faktin se nuk kemi qënë të
bashkuar si sot. Unë do të
theksoja se me daljen e
gazetës sonë mujore “Stebl-
eva”, të cilës ne do i sig-
urojmë jetesë të sigurtë me
kontributin tonë financiar, do
të kemi tashëm zërin tonë të
fuqishëm në median e shk-
ruar dhe komunikimin me
faktorë të ndryshëm të sho-
qërisë shqiptare e më gjërë.

Kemi shumë punë për-
para, e unë shpreh bindjen e
jam i sigurtë se do i reali-
zojmë cilësisht mjaft mirë.

Ju falënderoj të gjithëve që jeni mbledhur sot
këtu. Unë si nga më të moshuarit do të falën-
deroja së pari Ali Fejzan për barrën që mori
dhe ka mbajtur deri tani me shokët nismëtar
për krijimin e shoqatës “Stebleva”. Unë ndje-
jë kënaqësi edhe se shoku Ali rrjedh nga një
familje fisnike, burrërore e patriotike, që nga
stergjyshi Kadri Fejza.

Nuk do të themë fjalë të bukura këtu në
këtë mbledhje të parë të shoqatës sonë, por
do u kujtoj ju se në vendlindjen tonë, në Ste-
blevë ku kanë jetuar të parët tanë e shumica
nga ne deri sot, kemi një mrekulli që n’a thër-
ret pranë, brez pas brezi. Unë do e nis nga
pyjet e shumta e të mrekullyueshme që po n’a
i cfrytëzojnë të tjerët sot duke mbushur
xhepat me pasurinë e të parëve tanë dhe të
popullit, kemi pronat tona, kufinjtë mes njëri-
tjetrit, mes fashatrave që i njohim e respek-
tojmë aq mirë. Ju kujtoj se kemi shtëpitë ku
kemi lindur që janë drejt shkatërrimit e duhet
t’i ndërtojmë sa më shpejt, pemët e mrekul-
lueshme, zabelet, kemi traditat tona të pa ar-

EDUART ABAZIEDUART ABAZIEDUART ABAZIEDUART ABAZIEDUART ABAZI

pa kriter i pyjeve, bllokimi i investimit në rrugën nacionale Li-
brazhd-Stebleve, mungesa e dritave për dit e javë në vendlind-
jen tonë, e deri tek mundësitë për kthimin e fshatit e rrethinave
në një zonë turistike të njohur.

Të gjitha këto, por dhe shqetësime të tjera të njohura apo
që do të dalin, me krijimin e shoqatës do të krijojnë një klimë
më të mirë besimi e mirëkuptimi.

FERIT PIRUSHIFERIT PIRUSHIFERIT PIRUSHIFERIT PIRUSHIFERIT PIRUSHI

ritshme, ju kujtoj mrekullitë e natyrës Vishar-
icën, Cajrat e Thata, kanalet vaditës që i kanë
shkatërruar, cezmat e mrekullueshme dhe
burimet e shumta ujore etj.. Nga shpirti, sot
në ditën e krijimit të shoqatës, më dalin disa
vargje, që unë do ua lexoj, ndonëse nuk jam
poet. “Stebvleva në shekuj ka patur burra/ Që
nuk kanë patur kurrë dy flamura/Vetëm vata-
nin, trimërinë e nderit/Dhe Flamurin e Skën-
derit!”

Pamje nga salla
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Para pak ditësh, banorë të
Steblevës e dhjetra qytetarë që
muarën rrugën nga Tirana e rre-
the të tjera të vendit, zhvilluan një
protestë paqësore në qendër të
komunës së Steblevës dhe në
afërsi të ish-stabilimentit të Shar-
rave në Steblevë.

Për koincidencë, au-
tokolonës së automjeteve që
udhëtuan atë ditë nga Tirana, ju
desh që të përballej me një mot
me reshje të mëdha shiu, të cilat
sapo kaluan Librazhdin dhe Rra-
punin, u shoqëruan me dëborë pa
pushim.Gjithësesi, moti i keq nuk
do të pengonte dhjetra të ardhu-
rit nga Tirana dhe banorë vendas,
të grumbulloheshin së bashku në
dy pika takimi për të realizuar
protestën . Kjo protestë, sic dhe
ishte paralajmëruar nga kryesia
e shoqatës, kishte në program
kundërshtimin e masakrës pyjore
në masivet e komunës së Ste-
blevës, cfrytëzimin e karierës
minerare në Fushë-Studën të
kësaj komune, si dhe frenimin e
një masakre tjetër mjedisore,
dëmtimin e shkëmbinjve të
mermertë pranë liqenit të
Draganit.

Foto ReportazhFoto ReportazhFoto ReportazhFoto ReportazhFoto Reportazh

Nga RESHAT GRUDA

PROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVË
PËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVE
- Protestës i bashkohen dhe drejtuesit e komunës –

Një ndalesë të gjatë bënë
protestuesit në Fushë-Studën, ku
kërkuan me ngulm që pjesmarrës
në protestë dhe pjesë e zgjidhjes,
të ishin dhe drejtuesit e komunës.
Kështu, në vendin e quajtur “Lap-
idari”, kryetari i komunës Pëllumb
Gjini, me kërkesën e protes-
tuesve, tregoi dokumentacionin
zyrtar që komuna ka lidhur me
cfrytëzimine pasurive natyrore të
zonës, ligjshmërinë e tyre si dhe
korespodencën zyrtare të komu-
nës me instancat shtetërore.
Njëkohësisht, Gjini tregoi dhe
pozicionin e tij lidhur me disa aku-
za nga të pranishëm, lidhur me
veprimet apo mos veprimet e tij
rreth masakrës natyrore,
ekologjike e pasurore në Ste-
blevë.

Ndërsa protesta në ish-mag-
azinat pranë Sharrës së Ste-
blevës, me pjesmarrje të shumtë
të banorëve, drejtuesve të komu-
nës, të shoqatës “Stebleva”,
përvecse objektit, trajtoi dhe disa
probleme jetike që ka kjo zonë e
largët, e harruar dhe neglizhuar si
asnjëherë tjetër gjatë 15 viteve të
fundit të tranzicionit të gjatë.

(Vijon në faqen 6)

Gjatë
protestës

Kryetari i
Komunës
Steblevë
Pëllumb
Gjini dhe
kryetari i
shoqatës
“Stebleva”,
Ali Fejza
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PROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVËPROTESTË NË STEBLEVË
PËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVEPËR RUAJTJEN E PASURIVE
(Vijon nga faqja 5)

Për Ali Fejzan, neglizhenca e
drejtuesve vendor për mbajtjen
hapur të rrugës Librazhd-Ste-
blevë, është e pa falëshme, pasi
kjo neglizhencë faturohet jo vetëm
në stërmundim fizik, vështirësi të
funizimit e mbijetesës, por dhe
me rrezik të ejtës së banorëve.
Sipas tij, ështëe pa falëshme që
për një borëpastruese, të vuaj fs-
hati, komuna e gjithë zona e Gol-
lobordës.

Hysni Disha, mes të tjerave,
theksoi se komuna, e vecanërisht
Pëllumb Gjini si kryetar i saj, du-
het të bënte më shumë në këtë
drejtim dhe në disa aspekte të
tjera, ai duhet të jetë vazhdimisht
pjesë e zgjidhjes, pasi ka votëbe-
simin e elektoratit.

Në fjalën e tij, mes të tjerave,
kryetari i komunës Gjini theksoi
nevojën e një fronti të përbashkët
në të mirë të punës e zgjidhjes së
problemeve të shumta që ka kjo
zonë. Në këtë kuadër, vazhdoi më
tej ai, komuna ka bërë aq sa ka
patur mundësi, me dokumenta-
cion zyrtar, me kontakte me drej-
tues të ministrive e qeverisë, por
duhet që më shumë e më mirë
në të ardhmen të ketë dhe
mbështetjen e shoqatës, drej-
tuesve të saj.Në këtë drejtim, sh-
toi Gjini, unë do të jemë gjithmonë
i gatshëm për hapa të përbash-
kët në të mirë të komunitetit e të
zonës. Pas protestës, të ardhur
e vendas qëndruan gjatë në një
nga lokalet e Fushë-Studnës, ku
debatet me frymë mirëkuptimi
mes pjesmarrësve, drejtuesve
vendorë e banorëve të thjeshtë
vazhduan . Gjatë bisedave kon-
struktive, shpesh u trajtua prob-
lemi i aksit rrugor nacional Li-
brazhd-Bulqizë që duhet të kish-
te filluar nga ndërtimi 6 mujorin e
dytë të vitit 2005, por që për
shakqe që ende nuk dihen, fond-
et u dogjën. Në këtë aspekt, ndë-
rhyrja profesionale, teknike, me
argumente llogjike e ing.Eduart
Abazi, jo vetëm që krijoi një tabl-
lo të qartë të këtij problemi për të
pranishmit, por siguroi një
mbështetje totale në ndërmarrjen
e të gjithë hapave ligjorë në
zgjidhjen e problemit.

Gjatë
protestës

Dy nga
drejtuesit
e shoqatës
ditën e
protestë

Prezantimi i
shqetësimit
të komunitetit
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Fundviti 2005 përkon
me një sihariq të shumëpri-
tur për banorët e Steblevës,
Gollobordës, Cermenikës
dhe mijëra banorëve me
vendbanime përgjatë e rreth
aksit rrugo nacional Li-
brazhd-Dibër. Pjesa e këtij
aksi, nga qyteti  i Librazhdit
deri në Steblevë, sipas kon-
firmimeve të orëve të fundit
pranë ministrisë përkatëse
në Tiranë.Kështu, pas një
dështimi të projektit të
pjesëshëm të vitit të kaluar,
rifutja për financim e këtij
projekti, vlerësohet si një
nga investimet më të rëndë-
sishme të infrastrukturës
rrugore në zonën jug-lin-
dore të vendit.Duhet të evi-
dentohet në kërë monet të
rëndësishëm dhe roli e kon-
tributi i vetë intelektualëve të
Gollobordës për këtë
investim.Sipas ing. Eduart
Abazi, një ndër më të pre-
okupuarit për informacion e
përpjekje që projekti në fjalë
të përfshihej në investimet
shtetërore të vitit 2006, falë
përpjekjeve, njohjeve dhe
gatishmërisë së nëpunësve
në disa hallka shtetërore, u
arrit të sigurohej dokumen-
tacioni i saktë.Njëkohësisht,
të impenjuar në këtë ndër-
marrje, sipas konfirmimeve

SIHARIQSIHARIQSIHARIQSIHARIQSIHARIQ!!!!!
Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006Rifutet në projektet e vitit 2006
aksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevëaksi rrugor Librazhd-Steblevë

-Për ndjekjen e problemit kanë meritë intelektualët e zonës-

për gazetën, ishte dhe inx-
hinieri Adem Duka, drejtues
të komunave Steblevë,
Lunik, Ostren, deputetë të
Librazhdit e Bulqizës. Por,

sipas të interesuarve, ësh-
të për të ardhur keq se fon-
det e vitit të kaluar të planë-
zuara nga shteti për këtë
projekt gjatë vitit 2005,

ndonëse në vlerë minimale,
u dogjën, dukes sjellë dhe
dështimin e projektit.Nëse
drejtuesit vendore, (por dhe
ata të shoqatave të ndry-

shme të zonës që nuk janë
pak), do të kishin patur një
interesim të mjaftueshëm
në kohë, fondet e vitit të
kaluar nuk do të ishin dje-
gur dhe hapat e para do të
ishin hedhur në realizimine
projektit. Sipas Abazit, janë
shumë arësye që ky projekt
të realizohet në një kohë sa
më të shkurtër, e domosdo
cilësisht brenda parame-
trave teknikë, pasi rruga ësh-
të “themra e Akilit” si për
lëvizjen e njerëzve, mallrave,
komunikimine ndërsjelltë
me qendrat urbane të
zonës, ashtu dhe për zhvil-
limin e turizmit e bizneseve
të ndryshme .Po sipas tij,
tashnmë e rëndësishme
është ndjekja e problemit në
mënyrë institucionale, kon-
taktet e vazhdueshem me
drejtues të administratës
shtetërore deri në momen-
tin e firmosjes së buxhetit për
vitin 2006 dhe përcaktimin e
fondi të do të akordohet për
fazën e parë të projektit të
rrugës Librazhd-Steblevë.

Gjithësesi, pas një
dështimi dhe shpresës për
përfshirjen e projektit të kësaj
rrugë në financimet e bux-
hetit të shtetit për vitin 2006,
fundviti 2005 sjellë një sihariq
për banorët e zonës sonë.

Një nga segmentet më të vështira të aksit nacional Librazhd - Steblevë

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456V E Ç O J M Ë :V E Ç O J M Ë :V E Ç O J M Ë :V E Ç O J M Ë :V E Ç O J M Ë :
Hapet dogana e Trebishtit, “harrohet” ajo e Steblevës !?Hapet dogana e Trebishtit, “harrohet” ajo e Steblevës !?Hapet dogana e Trebishtit, “harrohet” ajo e Steblevës !?Hapet dogana e Trebishtit, “harrohet” ajo e Steblevës !?Hapet dogana e Trebishtit, “harrohet” ajo e Steblevës !?

Ishte premtuar zyrtarisht
nga funksionarët më të lartë
të shtetit shqiptar hapja e
pikës së kalimit kufitar në
Fushën e “30”-tës në Ste-
blevë, por në njoftimin zyr-
tar të ditëve më parë, teksa
lajmërohet rënja dakort me
palën maqedonase për
hapjen e pikës së Xhepishtit
në Trebisht, nuk përmendet
ajo e Steblevës!! Ndërkohë,
sipas konfirmimeve zyrtare,
së paku që nga mezi i vitit
2003 dhe më pas, si nga
ministrat shqiptar të punëve
të Jashtëme, nga drejtues të
Qeverisë, por dhe nga funk-
sionarë të shtetit maqedo-
nas, është premtuar dhe
konfirmuar se këto dy pika
kalimi kufitar do të hapeshin
menjëherë.Gjithshtu, po si-
pas konfirmimeve për gazetë,
si në Trebisht, ashtu dhe në
Steblevë, nga grupe pune e
ekspertë të administratës
shtetërore janë kryer njëko-
hësisht studimet përkatëse
për të dy vend kalimet e për-
folura që do të hapen me
fqinjët.Por hapet, apo më
saktë konfirmohet lajmi zyr-
tar se do të hapet vetëm ajo

e Trebishtit.Ndërsa pika e kal-
imit kufitar të Steblevës, që
sic dihet ka ekzistuar dhe më
parë, “harrohet!”. Një lajm jo
i mirë ky, si për banorët e Ste-
blevës, ata të komunave që
shtrihen në aksin rrugor Li-
brazhd-Dibër(Qendër, Lunik,
Cermenikë), qytetine Li-
brazhdit, por dhe banorë të
rretheve Bulqizë, Mat e deri
të periferive të kryeqytetit.

Për më tepër, askush nuk
mund të mësoj një gjë të sak-
të se pse u harrua hapja e

pikës së kalimit kufitar të
Steblevës.Por gjithësesi,
disa gjëra, mbase duhen
analizuar dhe parë më mirë
nga kushdo që është i intere-
suar për hapjen e kësaj
pike.Së pari, është e ap
falëshme që në kërkesën për
hapjen e pikës kufitare, nukë
është mundur deri tani që të
krijohet një “front” i përbash-
këk unik, një zë, nga intele-
ktualë, shoqata të shumta që
nuk janë pak në atë zonë,
nuk gjëndet nëj kërkesë e
vecantë zyrtare drejtuar min-

istrisë së jashtëme nga kry-
etarët e komunave(Steblevë,
Trebisht, Lunik, Orenjë,
Bashkia Librazhd, ) me sho-
qatat e faktorë të tjerë të ko-
munitetit. Nëse një gjë e tillë
do të ishte bërë, mbase dhe
hapat drejt zgjidhjes së prob-
lemit do të ishin më efektivë,
ose së paku, sot do të dinim
se sot ku n’a calon puna.
Ndoshta dhe ata që e kanë
në dorë këtë punë (struktu-
rat përgjegjëse shttetërore),
teksa shohin mungesën e
një përpjekje të përbashkët,

e kanë parë të udhës të ;pa-
jtohen me këtë situatë. Dihet
që hapja e pikave kufitare
është punë e shtetit, por dhe
qënja në “gjumë” e komuni-
tetit vendas që është për-
fituesi i parë nga kjo ndër-
marrje, nuk është në favor
të rihapjes së pikës kufitare
tek Fusha e “30”-tës. Ndosh-
ta, viti që vjen do të sjellë
dicka ndryshe, nga të gjkithë
ata që duan apo kanë në
dorë të bëjnë dicka në këtë
drejtim.

Kulla e vrojtimit (Fotot: Agim Blloshmi) Fusha e tridhjetës. Këtu është vendi i pikës kufitare
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Stebleva dhe Golloborda, nyje tradicionaleStebleva dhe Golloborda, nyje tradicionaleStebleva dhe Golloborda, nyje tradicionaleStebleva dhe Golloborda, nyje tradicionaleStebleva dhe Golloborda, nyje tradicionale
komunikimi, por ende të neglizhuarakomunikimi, por ende të neglizhuarakomunikimi, por ende të neglizhuarakomunikimi, por ende të neglizhuarakomunikimi, por ende të neglizhuara

Nga ARTAN LILA
Pedagog në Universitetin
“A. Xhuvani”

Zona e Gollobordës shtrihet në
pjesën lindore të vendit tonë. Ajo

bën pjesë në malësinë me të njëjtin
emër. Fshatrat e kësaj zone shtrihen
në kufinjtë administrative të tre ko-
munave, Ostren, Klenjë dhe Ste-
blevë. Këto tri komuna karakterizo-
hen nga pikëpamje të njëjta
ekonomike, shoqërore kulturore dhe
shpirtërore. Kjo e bën atë të dal-
lueshme nga e gjithë malësia në fjalë.
Pra atë që vetë banorët përfshijnë në
termin Gollobordë.

Kufinjtë natyrorë të kësaj zone
paraqiten si më poshtë:

-Në aspektin jugor ajo shtrihet në
drejtim të luginës së Llangës, nga e
cila rrjedh përroi me të njëjtin emër.
Kjo zonë bën pjesë në komunën e
Steblevës dhe e ndanë atë nga “Sh-
kalla e Lunikut” të komunës Lunik që
ndodhet nën administrimin e rrethit
të Librazhdit.

-Në drejtim të veriut kjo zonë sh-
trihet deri në fshatin Tërbac të ko-
munës Ostren, dhe që e ndanë atë
nga komuna e Gjoricës në rrethin e
Bulqizës. Në drejtim të Jug-Përëndimit
zalli i Okshtunit, dhe fshati Okshtun i
Vogël e ndanë atë nga komuna e
Martaneshit.

-Në pjesën lindore si kufi natyror
për zonën e Gollobordës shërben
kufiri Shtetëror i Republikës së Sh-
qipërisë me atë të ish-Republikës
Jugosllave të Maqedonisë. Pra kjo
zonë, nga pikëpamja administrative
përfshinë komunën Stebleëv në jug,
e cila ndodhet nën administrimin e
rrethit të Librazhdit dhe dy komunat
e tjera Ostren dhe Klenjë të ndodhu-
ra nën administrimine rrethit Bulqizë.
Brenda këtyre kufinjve të përcaktuar
më lart, zona e Gollobordës përfaqë-
sohet nga një sipërfaqe e
përgjithëshme prej 300 kilometra ka-
trorë. E parë sipas komunave të ve-
canta Stebleva ka një sipërfaqe prej
118. 3 km katrorë, komuna Klenjë 62.
8 km katror dhe komuna Ostren 118.
8 km katror. Kjo zonë ka një gjatësi
maksimale veri-jug prej 24. 5 km dhe
gjërësi maksimale lindje-përëndim 20
km. Në drejtim të veriut kjo zoën
ngushtohet shumë dhe arrinë një
gjërësi minimale prej 4 km në fshatin
Tërbac të komunës së Ostrenit.

Zona e Gollobordës bën pjesë
në zonën tektonike të Mirditës dhe
pjesërisht në koridorin e Shëngjergjit
në zonën tektonike të Krasta-Cukalit.
Që të dyja në struktura të ndërlikuara
dhe shumë të larmishme që shpre-
hin në relief forma nga më të ndrysh-
met. Ajo shtrihet në zonat më malore
të vendit në një relief të thyer tepër
të ndërlikuar si nga pikëpamja mor-
fologjike ashtu edhe nga ajo mor-
fogjenetike. Zona bën pjesë në
zonën klimaterike mesdhetare mal-
ore, dhe pjesërisht në atë mesd-
hetare paramalore në pellgjet e lu-
menjve Drin i Zi, Shkumbin dhe më
pak në atë të Matit, degët e të cilëve
rrjedhin në drejtim të kundërt. Ajo bën
pjesë në brezin e tokave të kafenjta,
të murrme pyjore dhe më pak në ka-
tin e tokave livadhore malore mbi të

cilat përkatësisht zhvillohen breza bi-
morë si: dushqet, ahishtet dhe kullo-
tat alpine. Kjo zonë bën pjesë në dy
qarqe. E parë kjo në aspektin admin-
istrative territorial, pjesa më e mad-
he ndodhet në Qarkune Dibrës dhe
vetëm 118. 3 km katror në Qarkune
Elbasanit, dhe më konkretisht në rre-
thet Bulqizë e Librazhd, e kryesisht
në zonat rurale të tyre. Në përbërje
të saj hyjnë tre komuna të cilat
janë:Komuna Ostren, komuna Klen-
jë dhe ajo e Stebelëvs me popullsi
tërësisht fshatare. Kjo pozitë
gjeografike e kësaj zone ofron kush-
te pozitive por dhe negative për zh-
villimin e saj social dhe ekonomik. Që
në fillim do të theksonim se roli i
shumë vecorive të kësaj zone nuk
janë fikse dhe me te njëjtën vlerë. Ky
rol është i lidhur dhe me shumë fak-
torë të tjerë, ndër të cilët për zonën
tonë vlerë të vecantë kanë:-zhvillimet
social-politike të brendëshme por dhe
ato rajonale dhe më gjërë.

Por le të trajtojmë në mënyrë më
konkrete kushtet pozitive dhe nega-
tive të kësaj pozite gjeografike të parë
e lidhur ngusht me zhvillimet social
politike të periudhave të ndryshme.
E rëndësishme është për t’u theksuar
fakti se pavarësisht nga periudhat
historike dhe vecorive, zona e Gol-
lobordës ka patur rolin e një ure
lidhëse midis teritorit të vendit tonë
dhe viseve të tjera shqiptare jasht saj
dhe më gjërë.

Në periudhën e sundimit Osman
në këtë zonë kalonte degëzimi i
njërës të rrugëve më të rëndësishme
të gjithë Ballkanit, ajo e “Egnatia”-s e
cila bën të mundur lidhjen e teritorit
shqiptar dhe brigjeve të Adriatikut, me
luginën e Pollogut dhe rajonet krye-
sore të saj si : Dibra e Madhe, Gosti-
vari, Kërcova dhe deri në Prilep.
Ndërsa në vendin tonë ky degëzim
kalonte në Dibër të Madhe-Klenjë-
Steblevë-Shëngjergj-Tiranë dhe
vazhdonte deri në portin e Adriatikut
në Durrës. Pra si konkluzion mund të
nxjerrim faktin se : që në këtë peri-
udhë, roli i Gollobordës si pikë
lidhëse ka qënë shumë i ndjeshëm,
për këtë dëshmon fakti se këtu ësh-
të kryer një tranzitim i madh i mall-
rave dhe i njerëzve.

Më vonë, me kalimin e viteve,
pas shpalljes së Pavarësisë së Sh-
qipërisë dhe vendimeve të fuqive të
mëdha në vitin 1913, shumë teritore
shqiptare mbetën jasht kufinjve të
vendit tonë, e bashkë me ‘to dhe pop-
ullsia e tyre me përbërje kompakte
shqiptare. Jasht mbeti dhe qëndra më
e madhe urbane Dibra e Madhe, drejt
të cilës gravitonte një hapësirë e
madhe rurale. E gjithë kjo hapësirë
rurale mbeti pa qendrën urbane. Pa-
sojat e kësaj ndarje janë të mëdha.

Dihet se qendra urbane cilëso-
het si motori i zhvillimit social dhe
ekonomik. Nga ana tjetër dhe qen-
dra urbane pa hapësirën e vet tradi-
cionale rurale mbetet pas zhvillimeve
të kohës, ritmet e përparimit të saj
ngadalësohen, dhe kështu këto qen-
dra urbane veniten. Kjo duket fare
qartë në rastin tonë:zona e Gollobor-
dës por dhe qyteti i Dibrës së Madhe
janë ndër më pak të zhvilluarit. Jo
vetëm kaq, kufiri arbitrar i 1913, kre-

jtësisht i pa drejtë, uli vazhdimisht rolin
e madh të arterit të komunikimit Dur-
rës-Tiranë-Gollobordë-Dibër e Mad-
he, dhe më tej drejt Ballkanit e Azisë
së Vogël. Madje në periudha të cak-
tuara ky rol i saj u fshi komplet, cka
tregon ndikimin tepër negative të këtij
fakti historik.

Ndarja e popullsisë shqiptare të
kësaj zone, por dhe zonave të tjera,
këtej e matanë kufirit shtetëror pati
pasoja të rënda sociale, shpirtërore
e psikologjike, por edhe ekonomike.
Në vartësi të zhvillimeve politike bren-
da por dhe në rajonine ballkanit, roli
dhe pasojat e kësaj ndarje të pa
drejtë, nuk kanë qënë të njëjta. Ësh-
të kjo arësyeja që duhen diferencuar
këto periudha:

-Në periudhën 1913-1938, zona
e Gollobordës vazhdonte t’a luante
rolin e saj si nyjë lidhëse, por tani me
një intensitet më të dobët. Kjo kupto-
het që vendosja e kufinjve e vësh-
tirësoi lëvizjen e lirëshme të mallarve
e njerëzve, por megjithatë nuk mund
të themi që ajo ra përfundimisht. Ky
rol, si nyjë lidhëse e zonës sonë vazh-
doi edhe përgjatë periudhës së
Luftës së Dytë Botërore, por tani me
një drejtim të ri, pikërisht me atë El-
basan-Librazhd-Lunik-Steblevë-Lla-
bunisht-Dibër e Madhe e deri në Sh-
kup, kjo për shkak të zhvillimeve të
reja që ndodhën në këtë periudhë
historike të vendit tonë.

-Mbas vitit 1944 deri në vitet
1948-1949, roli i Gollobordës në as-
pektin e komunikimit midis pjesëve të
brendëshme të vendit dhe atyre sh-
qiptare jasht kufinjve filloi të binte
ndjeshëm, derisa me mbylljen e kufin-
jve roli i saj pushoi së ekzistuari.

-Periudha e viteve 1944-1990,
karakterizohet nga një shuarje e plotë
e këtij roli që luante zona, si dhe nga
një izolim i saj për shkak të politikës
vetëizoluese që ndoqi shteti shqiptar
i kësaj kohe.

-Mbas vitit 1990, ndryshimet e
mëdha politike cuan pa dyshim në
riaktivizimin e kësaj pozite të zonës,
por duke patur tashmë parasysh
ndikimin e një sërë faktorëve speci-
fikë si rezultat i ndryshimeve të
ndodhura në Shqipëri e më gjërë në
Gadishullin e Ballkanit. Vlenë të thek-
sohet fakti se roli i zonës së Gollobor-
dës pas 1990-tës si nyje lidhëse,
vërtet filloi të riaktivizohet, por tash-
më me një ritëm më të ngadaltë dhe
kjo pa dyshim ndikon në ditët e sot-
me në shumë aspekte ekonomike,
sociale, pse jo dhe politike.

 Mendojmë se tre janë faktorët
kryesorë që ndikojnë sot në këtë pro-
cess të ngadaltë të zhvillimit dhe rifit-
imit të pozitës së saj si nyje lidhëse.

Vështirësitë natyrore. -Kjo para-
qitet tek karakteri i vecantë i zonës
me një thyerje të madhe në aspektin
e reliefit, dhe kjo që pa dyshim e
vështirëson lirshmërinë e lëvizjes së
njerëzve dhe të mallrave, dhe nga
ana tjetër zhvillimin më të madh dhe
të larmishëm të zonës. Kuptohet se
ky faktor paraqet ndikimin e vet madje
në përmasa të konsiderueshme dhe
në drejtime të tjera.

Mungesa e infrastrukturës-Për-
bën një faktor tjetër pengues në zh-
villimin e zonës së Gollobordës. Vësh-

tirësitë në qarkullimin të zonës me
teritoret e brendëshme të vendit e
bëjnë më të ngadaltë rifitimin e rolit
që ka patur kjo zonë si pikë lidhëse
midis trevave shqiptare që sot ndod-
hen jasht kufirit me pjesën e
brendëshme të vendit tonë.

Sistemi i komunikacionit dhe në
mënyrë të vecantë i rrugëve automo-
bilistike nuk e stimulon aspak lëvizjen
e ndjeshme të njerëzve dhe mallrave.
Shprehje e qartë e këtij fakti është se:-
edhe me hapjen e pikës doganore të
Bllatës, përsëri fluksi më i madh i
lëvizjes së njerëzve dhe mjeteve kry-
het në drejtimin tjetër të pikës së kal-
imit kufitar, atë të Qafë Thanës. Kjo
kuptohet që shkaku kryesor është rru-
ga shumë herë më e mirë e kësaj zone
në raport me të parën. Ndoshtra hap-
ja e pikës së re të kalimit kufitar të Ste-
blevës do të bëjë të domosdoshme
dhe përmirësimin e komunikacionit të
zonës, megjithëse ky problem ka mbe-
tur në harresë të shtetit shqiptar.

Faktori politik. -Është pa dyshim
aspekti më i rëndësishëm ndikues në
zonën e Gollobordës . Sic dihet, pas
vitit 2000, marëdhënjet politike midis
shtetit shqiptar dhe atij maqedonas
kanë njohur një zhvillim cilësor. Këtë
e dëshmojnë angazhimet e të dyja
palëve në rritjen e marëdhënjeve me
karakter integrues midis popujve e në
mënyrë të vecantë të zonave kufit-
are. Pra tendenca është për një
gjithëpërfshirje dhe integrim, duke
lënë mënjanë politikat izoluese e kon-
fliktuale. Në kuadër të filozofisë së
hapjes së teriroreve dhe të integrimit
të popullsive ndërkufitare, të shkëm-
bimit të kulturave dhe vendosjes së
urave lidhëse, pozitiv paraqitet fakti
për celjen e pikës së re të kalimit kufit-
ar të Steblevës, e cila duhet thënë
se ka ekzistuar si e tillë deri në vitin
1949. Kjo natyrisht do të ndikonte së
tepërmi në integrimin Europian të
zonave kufitare, do të rriste në një
nivel më të lartë filozofinë gjithëpërf-
shirëse të banorëve në të dyja anët
e kufirit, e cila do të conte gradual-
isht në hapjene gjithë rajonit.

Një ndikim jo të vogël për një
ritëm të ngadaltë të hapjes dhe inte-
grimit të zonës së Gollobordës kanë
luajtur zhvillimet e fundit në Maqedo-
ni, si dhe reminishenca e të kaluarës.
Megjithatë përpjekjet për një zhvillim
më të madh dhe hapje midis zonave
në të dy anët e kufirit, janë konkreti-
zuar me vendosjen e kontakteve dhe
nga vetë pushteti vendor i komunave
të zonës. Pozitiv është fakti i ven-
dosjes së kontakteve mes komunës
së Stebelëvs dhe asaj të Strugës në
Maqedoni në vitin 1996 për rritjen e
bashkëpunimit ndërkufitar midis tyre.
Tendenca natyrisht është drejt
përmirësimit dhe integrimit. Kjo do të
bëj të afërt mundësinë që arteri i ko-
munikimit të lartpërmëndur me pjesën
qëndrore të vendit të rifitoj vlerat e
saj të dikurëshme, duke ndihmuar zh-
villimin e zonës sonë e më gjërë.
Natyrisht do të jenë këto vlera, kjo
nevojë komunikimi me pjesën qën-
drore të vendit, midis përëndimit,
bregdetit, metropolit shqiptar dhe
brendësisë së vendit, brendësisë së
Ballkanit dhe do të bëj realitet mod-
ernizimin e këtij aksi.
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Qytetari patriot Ferhat Lila(Ferhati) nga
Stebleva, i pushtuar nga ndjenja e
dashurisë e mallit të pa kufishëm për
fshatin, vendlindjen e tij, ndërtoi një
cezëm me investimin personal të tij me
një vlerë financiare prej 4 milion le-
kësh.

Përurimi i kësaj vepre simbolike,
në ndihmë të banorëve vendas e kal-
imtarëve që përshkojnë këtë zonë kufit-
are, u kthye në një festë me vendas, të
ardhur nga Tirana e qytete të tjera të
vendit ku banojnë prej vitesh steblevas
të shumtë. Ndërsa për t’a bërë më
gazmor këtë eveniment domethënës,
në përurim ishte ftuar dhe këngëtari
virtuoz Bozhin Filoqi, të cilit Ferhati i
dhuroi një gajde të re, për të shoqëru-
ar me ‘të këngët e bukura të zonës së
Gollobordës.

Pra a ka akt më domethënës që ky
qytetar ka për vendlindjen e tij dhe
banorët e trevës?

Ferhat Lila, prej vitesh banon në

Nga Ing. Trifon Cfarku

Resuset natyrore të komunës së
Steblevës janë aq të shumta e të
pasura, sa me një studim dhe plan
të detajuar, kjo zonë deri tani e neg-
lizhuar dhe e lënë në harresë,
shumë shpejt mund të kthehet në
një zonë të pasur turistike të njohur
për rajonin e më gjërë. Por mendoj
se para se të përmëndim konkre-
tisht një pjesë të këtyre resuseve,
do të ishte mirë t’u referohemi disa
statistikave për pozicionin fiziko-
gjeografik e traditës së Steblevës.

Komuna e Steblevës me 7 fs-
hatrat e saj shtrihet në pjesën më
veriore të rrethit të Librazhdit, dhe
pjesën lindore të Shqipërisë në kufi
me Maqedoninë.E vendosur mes
bjeshkëve dhe pyjeve të shumtë,
duke filluar nga Fushë-Studna me
fshatin Llangë e duke përfunduar në
Maline Carit, përpjetë Përroit të
Govatave tek Guri i Shqipes në kufi
me Maqedoninë.

Ka një histori të lashtë por ka
dhe një teritor të shkëlqyer, sa pik-
toresk aq edhe ndjellës për vetë
banorët e mysafirët, për clodhje,
natyrë të qetë, ajër të pastër, bukuri
të rrallë dhe sigurisht për investime,
vënjen në funksion të shoqërisë.

Fusha e Studnës, Fusha e Ku-
cocvës, Fusha e Draganit, Fusha
e Mllaces, Fusha e 30-tës(tek pira-
mida) janë një perlë e vëtrtete dhe
vënde që afrojnë mundësi të mëdha
për turizëm veror dhe dimëror. Këto
fusha shtrihen nga 1200 metra deri
në 1800 metra mbi nivelin e detit,
ndërkohë që bukurinë ua shtojnë tej
male mallet e kodrinat e bukura që
shtrihen pranë tyre si Mali i Gurit,
Mali i Zylit, Mali i Mirakës, Mali i Kall-
kanit, Mali i Raducit, Mali i Carit etj,
që janë të lartë, të bukur, kreativë,
shumë tërheqës për cdo visitor au-
tokton apo të ardhur.

Njëkohësisht, krahina dhe fs-
hati i Steblevës janë të përmendur
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tradicionalisht për breza mjesh-
trash ndërtimi që kanë ndërtuar
kryevepra në gjithë Shqipërinë, në
vende të ndryshme Europiane e
jasht Europës.

E krahas fisnikërisë, trimërisë,
bujarisë, historia flet gjithashtu për
marëdhënje tepër të ngushta të ban-
orëve të Gollobordës e në vecanti të
Steblevës me fqinjët e më gjërë.
Dogramaxhinjtë e Steblevës kanë
qënë të përmëndur për mjeshtërinë
e punimet e tyre deri në Selanik të
greqisë, vecanërisht për gdhëndjen
e drurit. Njëkohësisht, duarët e arta
e veprat cilësore të steblevasve do i
shikosh edhe në vepra arti, kasha e
xhami në Tiranë, Gjirokastër e rre-
the të tjera të vendit.

Por të vazhdojmë me thelbin e
këtij shkrimi. Këta banorë, të parët
e tyre kanë lindur e janë rritur në
këto troje, në këto mrekulli e resuse
të rralla të natyrës, e përgjithësisht,
ndër dekada e shekuj, me këto re-
suse kanë mbijetuar. Por kohët
kanë ndryshuar, resuset e lëna
përgjithësisht në mëshirë të fatit pas
ikjeve masive të populates drejt ul-
tësirave në kërkim të një jete më të

mirë, po bëhen pre e shfrytëzimit
pa kriter.Ndaj sot janë mundësitë
praktike që këto mrekulli të vihen më
mirë në funksion e në të mirë të
banorëve vendas. Bie fjala, buku-
ritë mahnitëse të Fushë-Studnës,
Kucovës e Draganit, gjatë verës e
gjatë dimrit, mund të bëhen vende
turistike ndejllëse për kategoritë e
ndryshme të turizmit.

Po në këtë zonë janë në
mbarështrim rreth 10.000 hektarë
me pyje e afro 7000 hektarë me
kullota dhe livadhe alpine, ekzis-
tojnë legjenda e histori të shumta
lidhur me harmonizimin e banorëve
të zonës me këtë pasuri, një lidhje
sa natyrale, e domosdoshme, por
dhe fisnike.

Mes këtyre bukurive të
vendlindjes sonë duhet të përmen-
dim dhe liqenin natyral të Draganit
së bashku me dy kodrat e merm-
erta që janë monument i rrallë an-
tyrore, e që mahnisin me bukuritë
e tyre vendasit por dhe vizitorë të
shumta që kanë udhëtuar e udhë-
tojnë deri atje. Lista e perlave të
vendlindjes është e gjatë, ku duhet
përmendur dhe Varri i Gjizaxhiut,

Kodra e Borovës që për vetë ven-
dodhjen pranë aksit të rrugës na-
cionale Librazhd-Dibër, afrojnë
mundësi të mëdha infrastrukturore
për clodhje, argëtim dhe investime
të qëndtrueshme e dobiprurëse.

Sapo futesh ën Grykëne
Llangës e udhëton përgjatë aksit
rrugor nacional, pranë tij e në të
gjithë hapësirën e Steblevës dhe
Gollobordës, në cdo 500 metra
gjenë një burim me ujë të freskët,
në rrjedhje të lirë e të pa vënë në
cfrytëzim.

Por, ajo që duhet evidentuar në
këtë kuadër modest të pasqyrimit të
shkurtër të resuseve që ka vendlindja
dhe krahina jonë, është pasuria py-
jore me emër në shkallë vendi.
Vetëm në ekonominë pyjore Ste-
blevë-Letëm, sipas statistikave, janë
1200 hektarë pyje të moshës 80 ve-
jcare e që janë ruajtur në mënyrë të
përsosur. Teknikisht, pas rreth 20
vjetësh, këto pyje janë gati për t’u
cfrytëzuar në të mirë të komuniettit.
Janë gjithshtu mbi 700 hektarë pyje
të rinj të përmirësuar me kujdes
nëpërmjet Projekteve Pyjore, të cilat
të krijojnë përshtypjen sikur janë
mbjellë me dorë. Në të vërtetë, ata
janë frut i punës së dekadave të
sharrëxhinjve e të punëtorëve stebl-
evas, që me pyjet patën lidhur jetën,
ndaj i ruanin e përkujdeseshin për
‘to me fanatizëm.

Gjithshtu, në këtë zonë ka një
shumëllojshmëri bimësh medicina-
le si dëllinja e zezë, trëndafili i egër,
hithra, luleshtrydhja, mjedra, sale-
pi, njëmijëfletëshi, shtogu, boroni-
ca, dhjetra lloje këpurdhash me
shije të pa krahasueshme, me vlera
të shumta mjedisore e potenciale
ekonomike ende të pa cfrytëzuara.

Këto pasuri natyrore, janë për
steblevasve, gati për cfrytëzim,
njëkohësisht janë një ftesë ndaj
tyre që të kthehen në vendlindje për
të investuar.

(vijon në numrin e ardhëshëm )

Ndërtoi një cezëm në vendlindje për banorëte kalimtarëtNdërtoi një cezëm në vendlindje për banorëte kalimtarëtNdërtoi një cezëm në vendlindje për banorëte kalimtarëtNdërtoi një cezëm në vendlindje për banorëte kalimtarëtNdërtoi një cezëm në vendlindje për banorëte kalimtarët
 -MIRËNJOHJE PËR GJESTIN FISNIK FERHAT FERHATIT-

Tiranë, por me mëndje dhe zemër ai
është i kudo ndodhur në vendlindjen e
tij, Steblevë. Nuk ka veprimtari që të
jetë organizuar në vëndlindje apo në
Tiranë nga bashkëfshatar të tij ku të
mos ketë qënë i pranishëm Ferhati, qoftë
me prezencë fizike, me kontributin fi-
nanciar modest, por mbi të gjitha me
përkushtimin e përpjekjet për të njohur,
mbajtur gjallë e përcuar tek brezat më
të rinj të traditës, kulturës, historisë dhe
gjithcka të mire që ka treguar Stebleva
e stablevasit në shekuj. Teksa kujtojmë
këtë eveniment, Ferhati tregon se kur
shkonte në Steblevë në vëndlindje,
cezmja e dikurëshme ku ai dhe bashkë-
moshatarët e tij pinin e freskoheshin në
rini, ishte shaktërruar e uji derdhej shp-
atit . Kështu, ai vendos dhe bën realitet
ndërtimine cezmës së re, më 5 korrik
2002. Edhe në të ardhmen, shton Fer-
hati, unë do të bëj sa të mundem për
Steblevën, vendlindjen time..

VELO CFARKU

Çesma dhe sponsori Ferati
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Vahid Kurmaku, veprimtarVahid Kurmaku, veprimtarVahid Kurmaku, veprimtarVahid Kurmaku, veprimtarVahid Kurmaku, veprimtar
dhe atdhetar i shquar dibrandhe atdhetar i shquar dibrandhe atdhetar i shquar dibrandhe atdhetar i shquar dibrandhe atdhetar i shquar dibran

Nga Vahid Kurmaku
    (I riu )

Ndër patriotët gollobordas që
kanë kontribuar në luftën për gju-
hën, lirinë e përparimin e vendit
është dhe Vahid Kurmaku.

Ai lindi në Sterblevë më
17.06.1885 në një familje me tra-
dita patriotike dhe atdhetare.

Në fundin e shekullit XIX, si
shumë gollobordas të tjerë, për
të siguruar jetesën e familjes, dhe
Sali Kurmaku mori rrugën e
kurbetit.Ai kishte arritur të sigu-
ronte një vënd pune si mjeshtër e
ndërtues në Selanik, ku influen-
ca e elementit shqiptar ishte e
ndjeshme, ku kultura orientale
ishte asimiluar nga vendasit. Me
vete në kurbet, Sali Kurmaku
kishte mar edhe të birin, Vahidin.
Njëkohësisht, Saliu, duke jetuar
e punuar në emigrim, kishte
kërkesa për arsimimin e djalit të
tij.Ky është dhe motive që e sh-
tynë Saliun që të mos i ushqente
të birit profesionin e tij, atë të
ndërtuesit, por atë të shkollimit.

Në Selanik Vahidi mbaroi
shkollën fillore, gjimnazin turk dhe
Medresenë.Me mbarimin e stu-
dimeve, në moshë fare të re,
kthehet në vendlindje.

Vahidi mori pjesë së bashku
me fshatarët e Steblevës në
luftën kundër shovinistëve serbë
në vitet 1915-1920.Tre herë e
dogjën fshatin Steblevë pushtues-
it serbë, por asnjëherë nuk e
nënshtruan.Këto beteja si dhe
shpirti liridashës i bashkëfsha-
tarëve të tij, formuan bindjen tek
Vahidi se mënyra më e mirë dhe
më efikace për t’i shërbyer cësh-
tjes kombëtare ishte ndricimi i
mëndjes së fëmijëve dhe të rin-

jve të krahinës., nëpërmjet sh-
kollës, arsimimit, gjuhës shqipe.
Dëshira e tij e zjarrtë ishte dhën-
ja e mësimit në gjuhën shqipe
dhe këtë e realizoi pasi kreu kurs-
in e shkollës normale në Elbasan
në vitin 1921 dhe marjen e
diplomës së mësuesit në Shko-
sdër.

Pr.dr. Fridrih Markgraf, një
nga botanistët më të njohur zvice-
ran që ka bërë kërkime e studime
në fushën e florës shqiptare, përf-
shi Steblevën e Llangën në librin
e tij : “In Albaniens Bergen”, botu-
ar më 1930 shkruan se Vahidi më
tregoi bibliotekën e tij dhe dy dëft-
esa që kishte mar në Selanik dhe
në Shkodër.

Falë intelektit të tij, Vahidi ar-
riti të njihte mirë gjuhët orientale
(arabisht, persisht, osmanisht),
gjuhët slave (sërbo-kroatisht,
maqedonisht), gjuhët neolatine
(italisht), Greqisht, ndërsa profe-
sori Markgraf në librin e tij thotë
se Vahidi dinte dhe gjermanisht.

I paisur me arsim e kulturë
bashkëkohore, si njohës i disa
gjuhëve të huaja si dhe nga
dëshira atdhetare, Vahid Kur-
maku do të jepte ndihmesën e tij
për 25 vjet në disa fusha, si në
atë të historisë, arkeologjisë, folk-
lorit, linguistikës, të botanikës, të
luftëtarit në mbrojtje të cështrjes
kombëtare në vitet 1915-1920, e
të mësuesit ët zellshëm atdhetar.

Pas shumë përpjekjesh të
mëdha të masave arsimdashëse
të zonës së Sulovës, të etur për
dije e kulturë, pritën me dashuri
të madhe mësuesine tyre, që
edhe sot pas 85 vjetësh e kjtojnë
dhe nderojnë me emrin e fshatit,
Vahid Stebleva.

I pa haruar do të mbetet 14
shtatori i vitit 1921 për banorët e
Sulovës, se në fshatin Tunjë të
nën/prefekturës së Gramshit u
hap shkolla e parë shqipe për
këët zonë, me 40 nxënësit e parë
nga 10 fshatra dhe që filluan të
mësojnë gjuhën shqipe.

Në vitin shkollor 1923-1924
u transferua në prefekturën e Di-
brës dhe emërohet mësues në
Borovë, ku edhe këtu hapet për
herë të parë shkolla shqipe.Deri
në vitin 1946 shërbeu si mësues
edhe në fshatrat Steblevë, Oksh-
tun të Madh, Fushë-Bulqizë e
Klenjë, kudo i pa përtuar, i pa

lodhur, kurdoherë i shoqëruar me
dashurinë e nxënësve dhe të fs-
hatarëve.

Vahid Kurmaku është i pari
studiues dibran që është mar me
lokalizimin e betejave të
Skënderbeut në Dibër. Monogra-
fia e tij në dorëshkrim, punuar në
dy variante. “Sheshet e betejave
të Skënderbeut në dritë të reali-
tetit”, dëshmon për pasionin, kul-
turën e tij si dhe dëshirën për t’u
trasmetuar brezave, të dokumen-
tuar të vërtetën historike. Me in-
teres janë dhënë në këtë
monografi përshkrimi i rrugëve
malore e fushore që lidhen me
betejat e Skënderbeut në Dibër
ku vë në dukje disa momente të
tilla si: “Dibra, sheshi e betejave
të Skënderbeut.Ai bëri përsh-
krime të gjeografisë së vendit dhe
jep për vendet e luftrave:
Torviole(Torviollit), Valekalia,
Mokra, Otoneta, Oranikus, Sfeti-
grad, Modrisa, Pologa, Mekadia,
etj.., ku Skënderbeu ka triumfuar
ndaj ushtrisë osmane.

Në dorëshkrimine tij Vahidi
shkruan dhe për popullsinë au-
toktone të trevës së Kocaxhikut,
Drinkollit dhe Gollobordës, ku me
një kulturë të shëndoshë shken-
core edhe pse këto krahina kanë
njohur pushtimin, ku megjithë
ndikimin e diktatin romako-bizan-
tin të kaluar nëpër ndikimet slave,
vendasit ruajtën të gjalla gjuhën,
zakonet dhe kulturën e tyre.

Nga pikëpamja folklorike,

Golloborda, kjo krahinë e admiru-
ar ka mjaft legjenda të kohës së
Skënderbeut që edhe sot për-
menden në një varg gojëdhënash
si: “Fama dhe trimëria e
Skënderbeut kundër turqve”
“Trimëria e Moisi Golemit”, “Mar-
tesa e Skënderbeut”(këngë),
“Emigracioni I Drinkollasve për
në Itali e Austri”, “Jakucja”, “Shen-
jë zie për vdekjen e Skënder-
beut”, “Veson Vesa në tokë të
Shqipërisë”(këngë), etj..

Më 28 prill 1938, Vahidi do
të dërgonte në Muzeun Kombëtar
në Tiranë dy relike arkeologhjike
të gjtura në Orvenik të Steblevës:
Një gjyle 12 kg që datohet e vitit
1448 dhe një monedhë argjendi
e prerë në Dibër me rastin e rre-
thimit të Sefdigradit më 1449.

Në vitet 20 Vahidi i është
vënë dhe studimit të florës në
Dibër. Profesor Markgraf në lib-
rin e tij thotë se mësuesi(Vahidi)
në bibliotekën e tij kishte një libër
të madh matematike turqisht që
e kishte bërë si herbarium, ku
kishte vendosur të gjitha bimët e
trevës së Steblevës. Profesori
shton se nga Vahidi mësove dhe
emra bimësh dhe gjëra të tjera.

Shënim i redaksisë:
Në numrin e ardhshëm do të
botojmë pjesë të përkthyera
nga libri i prof.Markgraf ku flet
për Vahid Kurmakun dhe
Steblevën si dhe foto të
botanistit të shquar

FOTO E RRALLËFOTO E RRALLËFOTO E RRALLËFOTO E RRALLËFOTO E RRALLË

Matura e Steblevës, 1959,
në mes mësuesja Teuta Kurmaku
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Ishte mbrëmje e za
konëshme si të gjitha

mbrëmjet në familjen tonë
në kryeqytet; qetësi e mad-
he. Po ndiqnim televizorin në
qetësi e pa preokupime të
tjera për faktin se e nesërm-
ja ishte ditë pushimi si për
ne nxënësit e shkollave, ash-
tu dhe për prindërit e mi që
janë në punë. Jasht vazh-
donte të binte një shi i rrëm-
byeshëm, ndërsa era e fu-
qishme që kishte depërtuar
në një cep të hapur të dritares lëvizi duke cven-
dosur perden në krahun fundor të parvazit. Pa-
pritur, në një moment, këtë qetësi e theu babai
duke n’a u drejtua:”Nesër në mëngjez do të udhë-
toj për në Steblevë!”. Nuk prita më por nga gëz-
imi fillova të kërceja pupthi në diva, reagim i cili
mesa duket i befasoi të tjerët që ishin në dhomë.
Nuk e di pse, por kur përdoret emri “Stebleva”,
ndjej një mall të madh, edhe pse jam larguar në
moshë tre vjecare, e malli më ka cuar vazhdi-
misht në vendlindjen time. Sa herë dëgjoj emrin
e fshatit tim të lindjes apo mëndja më shkon isn-
tiktivisht atje, më kujtohen vargjet e një poezie:
“Vështroni se si mërgohet shpezëria/Por s’di të
thotë zogu harabel/Të cmendur ju/Pse ikni nga
shtëpia.”

Atë ditë vjeshta kishte trokitur më pranë nesh
se asnjë ditë të muajve të mëparshëm të vitit, e
megjithëatë nuk do të ndërroja mendje, do t’a
bëja udhëtimin…Mëngjezi i ditës së nesërme që
unë mezi e prita gjatë gjithë natës pothuaj i pa
gjumë, ishte tepër i ftohtë.U nisëm nën një qiell
të zymtë, me re që nisën të derdhin shiun pa
pushim në tokë.Ndërkohë sa i jemi afruar Li-
brazhdit, majëmaleve e qytetit të vogël për rreth
nisi të bjerë dëborë.Gjithësesi, në një nga loka-
let në dalje të qytetit të vogël, ashtu në grup sic
ishim, hëngrëm mëngjezin. Nisemi. Rruga Li-
brazhd-Steblevë bëhej tepër e vështirë për
lëvizjen e autokolonës së automjeteve, për sh-
kak se dëbora binte pa pushim dhe shtresa e

F a q j a  l e t r a r e
Poezi

STEBLEVA
O ju male me blerim
O ju fusha në lulëzim
Vënd i bukur plot gëzim
Është Stebelva,
Vendi im..

Në zabele do të shkoj
Pranë Kusarit do të qëndroj
Do të grisem
Do të cohem
Për Stebelvë, copë do bëhem.

Fushat malet dhe lumenjtë
Lugjet, gërxhet dhe kërcenjtë
Me blerim janë gjithmonë
Në Steblevë
Vëndin tonë..

Do të shkoj në Dragan
Në Raduc e Kallkan
Në gjithë malet do të shkoj
Steblevën e shtrenjtë
Kurrë s’do e harroj.

Oh sa shumë që unë e dua
Dashuria për Stebelvën
Kurrë s’u shua
Sa të jemi e të rrojmë
Steblevën kurrë
S’do harrojmë..

 ANXHELA FERHATI
 LINDITA DISHA

 Shkolla “S.Cico” Tiranë

Skicë Një udhëtim në vendlindjeNjë udhëtim në vendlindjeNjë udhëtim në vendlindjeNjë udhëtim në vendlindjeNjë udhëtim në vendlindje
Nga VITJON MURATI

saj po rritej nga minuti në
minut. Diku në afërsi të Luni-
kut, mbi Zgosht, autokolona
ndaloi për pak caste dhe unë,
Juli e Andi filluam që të loz-
nim me topa
dëbore.Takoheshim për herë
të parë këtë vit me dëborën,
e ndonëse duarët n’a ngrinë
nga të ftohtit, ne vazhduam që
të loznim gjatë me njëri-tjetrin.
Babi, ndonëse më kishte
tepër merak, këtë ditë më
dha shumë “liri”, ndoshta nga

që ndjente edhe ai kënaqësinë tek unë lozja e i
gëzohesha me gjithë zemër udhëtimit për në
vëndlindjen time në Steblevë, në ditën e parë të
rënjes së dëborës për dimrin në prag. Të mëd-
henjtë, edhe pse shkonin për punë në Steblevë,
nuk linte rast pa u përkujdesur për ne të
vegjëlit.Në Fushë-Studën, e më pas në Sharrë
të Steblevës, në protestën që zhvillohej për rua-
jtjen e pasurisë pyjore nga piratët, ishim edhe
ne disa nxënës steblevas me banim në Tiranë.
Unë u linda dhe u rrita në demokraci, por teksa
shikoja baballarët e bashkëfshatarë të tejrë të
preokupuar për mbrojtjen e pasurive të
vendlindjes, atë ditë dimri ndjeva se dashuria
për Steblevën më kishte rrëmbyer të tërin e do
të vij duke u forcuar në rrugën e muajve e viteve..
Teksa dëgjoj debatet e të mëdhenjve në këtë ditë
të ashpër e me dëborë, ndjej dhimbje tek shoh
pyjet e të parëve tanë të masakruar nga piratët
e nuk di se si unë e bashkëmoshatarët e mi
mund të kontribojmë për frenimin e kësaj
masakre. Në fund pashë se banorët vendas, ata
të ardhur nga Tirana si dhe drejtuesit lokal, ranë
dakord për t’u bërë bllok në mbrojtjen e pasur-
ive të gjyshërve e të stërgjyshërve tanë. Edhe
unë Vitjoni, Juli dhe Andi, ndejmë se atë ditë
bëmë shumë.

..Natë.. Dëbora vazhdon të bjerë, ndërkohë
që ne nisemi drejt Tiranës, për t’u rikthyer së
shpejti në vendlindjen tonë. Ndoshta, në një të
ardhme të afërt, përgjithmonë..12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
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Mateo, gjahtari i vogël, në vendlindjeAida në vendlindje në ditën e parë të borës
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NJOFTIM
Të gjithë biznesmenët
steblevas në Tiranë,

vendlindje e në të
gjithë  rrethet e

Shqipërisë mund të
reklamojnë mallrat

apo prodhimet e tyre
në faqet e gazetës

“Stebleva”

REDAKSIA E GAZETËS
“STEBLEVA”

LAJMËRIM
Redaksia e gazetës
“Stebleva” njofton

intelektualët steblevas,
qytetarët e thjeshtë dhe

miqt e këtij fshati se faqet e
saj janë të hapura për  të

pasqyruar  nëpërmjet
shkrimeve  historinë e

lashtë të fshatit, traditat,
kulturën, si dhe probleme

të tjera që shqetësojnë
fshatin, zonën e banorët e

saj.
REDAKSIA E GAZETËS

“STEBLEVA”

Andrea CfarkuAndrea CfarkuAndrea CfarkuAndrea CfarkuAndrea Cfarku ju ju ju ju ju
afrafrafrafrafron në çdo kon në çdo kon në çdo kon në çdo kon në çdo kohëohëohëohëohë
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Pikat e shitjes së gazetës
“Stebleva”

- Në librarinë pranë Pallatit të Madh të
Kulturës Tiranë

- Në librainë pranë  Kullës së Sahatit
Tiranë

- Në pikën e shitjes së gazetaev pranë
Prefekturës Elbasan.

- Në pikën e shitjes së gazetave pranë
stadiumit “Ruzhdi Bizhuta” Elbasan

- Nëlokalin e Fatmir Tupit Fushë Studën.
- Në librarinë e Skënder Peshkut
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NGUSHËLLIMENGUSHËLLIMENGUSHËLLIMENGUSHËLLIMENGUSHËLLIME
Shoqata “Stebleva” dhe
redaksia e gazetës me të
njëjtin emër ngushël-
lojnë familjarë e të afërm
për ndarjen nga jeta të
njerëzve të tyre:

-SEJFULLA RAJKU
-KADRIJE ISAKU’
-QIRO COTA

Zgjeroni njohuritëZgjeroni njohuritëZgjeroni njohuritëZgjeroni njohuritëZgjeroni njohuritë-Mashkulli me i shendoshe: ka qene
Jon Broëer di Minnoch (USA) me
nje peshe prej 635 kg. Ai duke fil-
luar nga korriku i vitit 1979 pothua-
jse pas 16 muajsh arriti te dobe-
sohej deri ne 419 kg.

- Gruaja me e shendoshe: ka qene
Rosalie Bradford (USA) me nje
peshe prej 544 Kg, gjithashtu ajo
duke filluar nga viti 1987 -1994
arriti te humbiste rreth 416 kg.

- Floket me te gjate arrisin gjatesine
e 515 cm: i perkasin tailandezit
Hoo Sateoë i cili kishte 70 vjet qe
s’kishte prere kurre floket.

- Njeriu i pare ne hapesire: ka qene
Yuri Gagarin (Yuri Alekseyevich
Gagarin), ka qene i pari njeri qe
arriti te bej nje orbite te tere per-
reth tokes; u nis ne moshen 27 vje-
care me 12 prill te vitit 1961 me
“Vostok 1”.

- Gruaja e pare ne hapesire: ka qene
Valentina Tereshkova (Valentina
Vladimirovna Nikolayeva Tereshk-
ova) u nis me 16 qershor te viti
1963 ne moshen 26 vjecare me
“Vostok 6”.

5-Rekordi, 621 meshkuj në një ditë!
Pornostarja amerikane Kimberly

Houston ka thyer nje rekord pak-
sa te vecante. Kimberly vendosi te
behej mbreteresha e milenium-it te
ri persa i perket “Gang bang” qe
eshte kryerja e marrdhenieve sek-
suale me shume meshkuj te gjthe
me rradhe. Ajo theu rekordin pre-
cedent qe ishte deri ne 300 mesh-
kuj, duke arritur deri tek shifra 621
meshkuj

-Në 1750 në botë jetonin rreth 800
milionë njerëz, në 1850 nje miliar-
dë më tepër dhe në një 1950 edhe
një tjetër miliard më tepër. Mastaj
u deshën vetëm 50 vjet për tu dy-
fishuar dmth. 6 miliardë.

-Gjysma e popullsisë së botës fiton
vetëm rreth 5% të pasurisë në
botë.

-Megjithëse në botë ka më shumë
se 600 milionë telefona, gjysma e
botës

-1 në 10 persona në botë jetojnë në
ishull.

-Mundësia për të të rënë rrufeja ësh-
të 1 në 600, 000

-Gjysma e popullisë së botës është
nën moshën 25 vjeç.

-Në Perëndim njerëzit ndërrojnë sh-
tepi mesatarisht 1 herë në 7 vjet.

-Sherbimi Postar i SHBA dërgon rreth
43% të postës botërore, ndjekësi
më i afërt është Japonima me 6 %.

-Mesatarisht në botë shkohet në
shkollë 200 ditë, në SHBA 180 ditë,
në Suedi 170 ditë, në Japoni 243
ditë.

-Që nga viti 1972 janë prodhuar
rreth 64 milionë tonë kanoçe
alumin(rreth 3 trilion kanoçe).
Nëse këto do të vendoseshin njëra
pas tjetrës, mund të arrinin deri në
hënë rreth 1000 herë. Kanoçet e
alumint përbëjnë 1% të materia-
leve mbeturina.

-Më shumë se 1 miliard tranzistorë
prodhohen....çdo sekondë.

-Sipas Byrosë së mirënjohur ne
SHBA Census, 19% e fëmijëve në
Amerikë jetojnë në varfëri. 

-Në Australi ka më shumë se 150
milionë dele dhe një popullsi prej
rreth 17 milionësh.

 -Në Zelandën e Re ka 4 milionë
njerëz dhe 70 milionë dele.

-Në krahun e një majmuni ka rreth
25 milionë qime..

-Një njeri harxhon mesatarisht 3 vjetë
të jetës ne banjo.

-Peshqit e harrojnë çdo gjë që ndod-
hen vetëm pas 10 min.

-Një njeri i rritur merr frymë afërsisht

 NJERËZIT MË TË PASUR NË BOTË
Emri   Milion USD Shteti

1 Gates, Ëilliam H III       52.8 United States
2 Buffett, Ëarren E     35.0    United States
3    Albrecht, Karl & Theo  26.8 Germany
4    Allen, Paul G               25.2     United States
5    Ellison, Laërence J    23.5    United States
6    Ëalton, Jim C             20.8     United States
7    Ëalton, John T             20.7     United States
8    Ëalton, Alice L       20.5     United States
8    Ëalton, S Robson       20.5    United States
10    Ëalton, Helen R    20.4    United States
11    Alsaud, Prince Alëaleed Bin Talal    20.0    Saudi Arabia
12    Quandt, Johanna & family    18.4    Germany
13    Bettencourt, Liliane    14.9    France
13    Thomson, Kenneth & family    14.9    Canada
15    Ballmer, Steven A    14.8    United States
16    Kamprad, Ingvar    13.4    Sëeden
17  Slim Helu, Carlos    11.5    Mexico
18 Dell, Michael S    11.1    United States
19 Rausing, Kirsten & family    10.7    Sëeden
20 Kluge, John Ë    10.5    United States
21 Anthony, Barbara Cox    10.1    United States
21 Chambers, Anne Cox    10.1    United States
23  Li Ka-shing    10.0    Hong Kong
24    Këok, Ëalter, Thomas & Raymond    9.2    Hong Kong
25    Ortega, Amancio    9.1    Spainj

25 000 herë në ditë.
-Mjalti mund të qëndrojë pa u

prishur 3000 vjet dhe për këtë ar-
sye dylli i mjaltit përdoret për pro-
cesin e mumjazimit.

-Njeriu më i gjatë është 2.75 cm
-Milingonat e ndjejnë tërmetin që më

parë dhe dalin menjëherë nga fo-
letë.

 -Në fytyrën e një maceje ndodhen
146 muskuj.

-Peshkaqenët nuk sëmuren.
-Breshka mund të ecë me 10 km në

orë.
-Nëse do të mund të përdornim 13%

të trurit, do të mund të shfaqeshim
nga një vend në një tjetër.

-Hyrja e folesë së milingonës drejto-
het përherë nga Veriu.,  

-Formuesi i Çmimit Nobel, Alfred
Nobel në fakt ishte nje fabrikator
dinamiti.

 -Ivani i IV. i cili erdhi në pushtet në
vitin 1533 në Rusi, vrau djalin e vet
me pretendimin se synonte ti mer-
rte fronin.

 -Një njeriu i duhen 12 vjet për të
numëruar nga 1 deri në 1 miliard.

 -Minjtë nuk mund të vjellin.
 

-Sikur nga te gjithe ujerat e deteve
dhe oqeaneve te nxirrej kripa, me
te do te mbulohej gjithe siperfaqja
e tokes sone me nje shtrese prej
rreth 130 metrash.

-Dielli mund të nxërë brenda tij një
milion Toka.

-Në Italinë mesjetare puthjet nuk
mund të merreshin ose jepeshin
thjeshtë. N.q.s. një burrë e një grua
shiheshin në publik duke u
përqafuar ata ishin të detyrurar të
martoheshin.

-Flokët dhe thonjtë vazhdojnë të
rriten edhe mbasi njeriu ka vdekur

-Në Detin e Vdekur për shkak të
përqindjes së lartë të kripës nuk
ka qenie të gjalla.

-Përgjatë 75 vjetësh jetë kalon më
tepër se 30 ton ushqim dhe 50 000
litra lëng nëpër zorrë.

Në shekullin e X, Raziu bëri opera-
cionin e parë me qepje, ku pejtë e
nevojshëm i përgatiti nga zorrët e
kafshëvë. .

-Në qytetin e Hamburgut në Gjermani
ka 27 xhamia.

-Në Romë ndodhet xhamia më e
madhe në Evropë.

-Sinani, arkitekti i madh shqiptar
(1489 - 1588) gjatë gjithë jetës së
tij ndërtoi jo më pak se 355 ndërte-
sa apo komplekse: 81 xhami të
mëdha 50 dhoma faljeje, 62 me-
drese, 19 mauzoleume, 17 tregje,
3 spitale dhe 7 ujësjedhësa.
Kryevepra e tij është Xhamija Se-
limije e ndërtuar në vitin 1522. Në
baz të projekteve të tij ndërmjet vitit
1609 dhe 1617 u ndërtua Xhamia
Blu.

-Televizioni i parë u zbulua nga J. L.
Bajd, më 1928.

-Automobili i parë u konstruktua nga
Karl Benz më 1885.

Përgatitën:
Asi Gruda,  Halil Kurti


