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28 nëntor  2012. 100 vjet
nga 28 nëntori 1912, kur
burrat e shquar të kombit
shqiptar dhe Ismail Qemali
ngritën në Vlorë flamurin e
Skënderbeut dhe shpallën
Shqipërinë më vehte dhe të
mosvarme.  100 vjet tashmë
shtet shqiptar modern. Gë-
zojnë të gjithë shqiptarët
kudo që ndodhen . Gëzojnë
dhe bëjnë bilancet. Ç'kemi
bërë dhe a mund të bënim
më shumë për Shqipërinë
dhe për kombin shqiptar ?

Stebleva dhe e gjithë zona
për rreth saj ka dhënë një
kontribut madhor për çësh-
tjen kombëtare shqiptare.
Jo rastësisht figura të
shquara historike të saj do
të gjenden në Lidhjen Sh-
qiptare të Prizrenit si Hoxhë
Moglica, Medin Kormaku
etj. Në Kongresin e Dibrës
do të merrnin pjesë  Hoxhë
Hazis Lila, Hoxhë Hasan
Moglica etj. Në Kongresin e
Manastirit do të merrte pjesë
krahas Fishtës, Frashërit,
Mjedës e korifejeve të tjerë
të luftës për liri dhe dije edhe
biri steblevas Hazis Lila.

(Vijon në faqen 6)

STEBLEVA DHE
KONTRIBUTI I SAJ

MADHOR  PËR
ÇËSHTJEN

KOMBËTARE

Stebleva dhe e gjithë zona për rreth
saj ka dhënë një kontribut madhor për
çështjen kombëtare shqiptare.  Jo rastë-
sisht figura të shquara historike të saj do
të gjenden në Lidhjen Shqiptare të Prizren-
it si Hoxhë Moglica, Medin Kormaku etj.

Në Kongresin e Dibrës do të merrnin pjesë
Hoxhë Hazis Lila, Hoxhë Hasan Moglica
etj. Në Kongresin e Manastirit do të merrte
pjesë krahas Fishtës, Frashërit, Mjedës e
korifejeve të tjerë të luftës për liri dhe dije
edhe biri steblevas Hazis Lila.

Pasioni, kurajo, sakrifica, keto jane vlerat qe inspiruan ne krijimin e Mobilerise
“AJAX”. Rezultatet e kenaqshme fillestare çuan shume shpejt ne konsolidimin e

ketij realiteti komercial. Koha dhe eksperienca i kane treguar firmes cilat jane nevojat
reale te klienteles kundrejt produkteve: cilesi e bukuri.

Zgjerimi i showroom-it ne ambjentet e godines ne autostraden Tirane - Durres, nje
strukture me nje siperfaqe prej 2300 m² e inaguruar ne vitin 2006 i pergjigjet

pikerisht kerkesave dhe shtimit te tipologjive te arredimit per cdo ambient shtepiak.
Per t`i shtuar suksesit – sukses, biznesit – biznes, Mobileri “AJAX” ka zgjedhur

po ashtu partnere te suksesshem.
Autostrada Tirane-Durres km 7,Tirane, Albania, Tel: 042 406 601, Fax: 048 301

757, Cel: 068 20 67 602, info@mobileriajax.al

Me datë 23 dhjetor 2012 në orën 12.00 tek Kodra e Priftit do të bëhet
mbledhja e Shoqatës "Stebleva" ku do të diskutohet për çështjen e
pronave dhe për asetet e turizmit.

KRYESIA E SHOQATËS

HAZIS LILA, (HOXHË LILA), DELEGAT I KONGRESIT
TË MANASTIRIT DHE LUFTËTAR I PAVARËSISË

Hazis Lila, ose siç njihet nga shtypi kohës Hazis Efendiu ose Hoxhë Lila
u lind në Steblevë të Dibrës në vitin 1875 në një familje të mesme fshatare
me tradita patriotike. Mësimet e para në shqip dhe turqisht i mori i në fshatin
e tij nga Imer Hoxha, i cili përveçse kryente shërbimet fetare në xhami si
hoxhë, jepte mësim në Mejtepin e fshatit në gjuhën turke dhe fshehurazi
edhe gjuhën shqipe  nëpërmjet një abetareje që e kishte futur në Shqipëri që
në vitin 1890 patrioti Dervish Zharri nga Berzeshta.    (Lexoni në faqen 2)
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Hazis Lila, ose siç njihet
nga shtypi kohës Hazis Efen-
diu ose Hoxhë Lila  u lind në
Steblevë të Dibrës në vitin 1875
në një familje të mesme fsha-
tare me tradita patriotike.
Mësimet e para në shqip dhe
turqisht i mori i në fshatin e tij
nga Imer Hoxha, i cili përveçse
kryente shërbimet fetare në
xhami si hoxhë, jepte mësim
në Mejtepin e fshatit në gjuhën
turke dhe fshehurazi edhe gju-
hën shqipe  nëpërmjet një abe-
tareje që e kishte futur në Sh-
qipëri që në vitin 1890 patrioti
Dervish Zharri nga Berzeshta.

Studimet i mesme i kreu
në Selanik. Studimet e larta i
kreu në Stamboll për teologji.
Pasi kreu me sukses studimet
e larta për teologji u speciali-
zua për filozofi dhe astrologji në
Francë. Ai ishte njohës i sh-
këlqyer i arabishtes, turqishtes
, persishtes dhe frëngjishtes.

Mbasi mbaron studimet në
Francë, kthehet në Shqipëri në
moshën 30 vjeçare dhe emëro-
het profesor për gjuhën turke në
Gostivar  dhe më vonë drejtor i
shkollës së mesme turke në
Dibër të Madhe. Në këtë qytet
ai njihet dhe futet në veprimtari
të përbashkët me Vehbi Dibrën,
Hoxhë Moglicën, Said Najde-
nin etj.

Ai bëhet anëtar i klubit
"Bashkimi" të Manastirit në
korrik 1908 dhe në nëntor 1908
merr pjesë si delegat  i Kon-
gresit të Manastirit, ose Kon-
gresit të njesimit të gjuhës sh-
qipe, përkrah me 50 burra të
shquar të kombit shqiptar si
Luigj Gurakuqi, Shahin Kolon-
ja, Gjergj Fishta, Ndre Mjeda,
Mihal Grameno, Sotir Peci, Hilë
Mosi, Mati Logoreci, Bajo Top-
ulli, Gjergj Qiriazi etj.

Edhe pse ishte nëpunës i
shtetit turk , drejtor i shkollës
së mesme turke me titull
hafuz, ai kishte përqafuar ide-
të iluministe franceze ku kish-
te studiuar si dhe idetë e rilin-
dasve tanë. Ai është pjesëmar-
rë si të gjitha takimeve dhe
kuvendeve për zgjim kombëtar,
liri dhe pavarësi. Ai ishte anëtar
i shoqërisë patriotike "Bash-
kim e Përparim" që ishte e
përhapur pothuajse në të gjithë
Shqipërinë. Në kuadrin e
përhapjes së këtyre ideve dhe
veprimtarive ai krijoi "Grupin
Patriotik të Gollobordës" me
qendër në Steblevë. Ai bash-
këpunoi me patriotët e zonës
si Hoxhë Hasan Moglicën nga
Moglica e Okshtunit, me Elez
Koçin nga Ostreni, me Islam
Lamën nga Stebleva, me Va-
sil Pleushkun nga Klenja, me
Murat Qolin nga Zabzuni etj.
Me të cilët merreshin me or-
ganizimin e shkollave shqipe
dhe përhapjen e gjuhës shqipe,

shpërndarjen e librave shqip në
Steblevë, Okshtun, Klenjë, Tre-
bisht, Ostren etj. Librat shqip
prodhoheshin në Stamboll nga
shoqata patriotike shqiptare
dhe silleshin në Shqipëri dhe
konkretisht në Gollobordë
nëpërmjet tregëtarëve vendas.
Libra shqip vinin edhe nga sho-
qëritë shqiptare të Sofies dhe
Bukureshtit.

Verpimtaria patriotike e
Hoxhë Hazis Lilës ra në sy të
autoriteteve turke, të xhon-
turqve , të cilët ndonëse më
liberalë se paraardhësit e tyre
ndaj shqiptarëve ishin prepo-
tentë dhe aspak tolerantë e
dashamirës për lejimin e gju-
hës shqipe. Ata e transferojne
Hoxhë Lilën në Ohër dhe më
pas në Manastir si mësuses i
thjeshtë në shkollat turke. Por
ky transferim nuk e ndali
aspak veprimtarinë patriotike
të tij, përkundrazi e forcoi atë.
Në korrik 1908 ai bë anëtar i
Klubit Patriotik "Bashkimi" të
Manastirit. Ai merr pjesë në

Kongresin e Manastirit si del-
egat i Berzeshtës dhe Ste-
blevës që u zhvillua nga data
14-22 nëntor 1908 dhe më
vonë në Kongresin e Elbasan-
it më 2-8 shtator 1909 , që u
finalizua me hapjen e Shkollës
Normale për përgatitjen e ar-
simtarëve të gjuhës shqipe.
Së bashku me Seit Najdenin
(Hoxhë Vokrrin) dhe Hoxhë
Hasan Moglicën hartuan edhe
planin e lëvizjes së armatosur
për shporrjen e turqve nga zona
e Gollobordës. Në vitin 1911
Hoxhë Lila së bashku me fs-
hatarët dhe shokët e tij orga-
nizoi djegjen e mejtepeve turke
në të gjithë krahinën e Gol-

lobordës si në Steblevë, Treb-
isht, Ostren i Madh, Okshtun
i Madh etj.

Në vitet 1911-1912 orga-
nizon revoltat popullore kundër
pushtimit turk.. Këto veprimtari
finalizohen me pjesëmarjen e
tij në Vlorë më 28 nëntor 1912.

Hazis Lila do të jetë
përkrah Ismail Qemalit më 28
nëntor 1912 në momentin e
shpalljes së pavarësisë.  Ai

ndonëse nuk është firmëtar si
në Kongresin e Manastirit ku
kontributi i tij për gjuhën sh-
qipe është i pamohueshëm si
një nga 50 delegatët e gjithë
shqiptarizmës, në Vlorë
përsëri roli i tij është vendimtar.
Këtë e vërteton fakti që ai u
emërua nga qeveria e Ismail
Qemal si krahinar për gjithë
krahinën e Gollobordës.

Hazis Lila kishte lidhje
dhe kishte miqësi me Prefek-
tin e Elbasanit, Aqif Pashë
Biçakun (Elbasanin). Me tu
kthyer nga Vlora ai shpalli
bashkimin e krahinës së Gol-
lobordës me Qeverinë e Vlorës
dhe ngriti flamurin shqiptar në

krahinë. Me ndihmën e Aqif
Pashës ai ngriti dhe ndërtoi
administratën e krahinës në
kushte tashmë terrori sepse
menjëherë pas shpalljes së
pavarësisë kemi ndërhyrjen
ushtarake serbe në krahinë për
të depërtyar deri në Sh-
kumbin.

Hazis Lila së bashku me
shokët e tij patriotë të krahinës
dhe të fshatit Steblevë kurrë

nuk u pajtua me vendimin e
1913 për copëtimine kufijve të
Shqipërisë.

Deri në dorëheqjen e
Qeverisë së Vlorës me 22 jan-
ar 1914 ai ruajti tërësinë teri-
toriale të krahinës duke mos
lejuar copëtimin e mëtejshëm.
Pas vendosjes së kufijve të vitit
1913 , ushtritë serbe u përqën-
druan në fshatin Llabunisht të
Strugës duke pritur momentin
e përshtatshëm për të sulmuar
përsëri fshatrat shqiptarë bren-
da kufijve të vitit 1913. Në këto
kushte krahinari Hazis Lila or-
ganizoi një forcë të armatosur
prej 100 vetësh të komanduar
nga Ahmet Bejtaga , koman-

dant i xhandarmërisë i emëru-
ar nga qeveria e Vlorës.

Ai do ta vazhdojë luftën e
tij të pandalur deri sa serbët e
vranë më 7 qershor 1915 bie
në pritën e organizuar nga ser-
bët  dhe masakrohet barbar-
isht prej tyre.

Kjo vrasje politike dhe bar-
bari u bë pikërisht në Llakav-
icë , në vendin ku u kundërsh-
tuan kufijtë e vitit 1913 dhe ven-
dimet e Komisionit Ndërko-
mbëtar të Kufijve.

Kështu mbylli sytë një nga
bijtë, intelektualët dhe patriotët
më të mëdhenj të Steblevës,
krahinës dhe gjithë Shqipë-
tarisë.

Mësuesi i Gostivarit
dhe i Strugës

Në agim të shekullit XX
një Hafiz i ri nga Stebleva e Gol-
lobordës, i porsaardhur nga
studimet që kishte bërë në
Stamboll, u emërua mësues i
frëngjishtes në Gostivar, në
Strugë e më pas drejtor i sh-
kollës "Idadije" në qytetin e Di-
brës.

Ky është Haziz Lila, që
më vonë do të bëhej myfti,
zhvilloi një aktivitet të gjerë fe-
tar dhe patriotik në periudhën
para shpalljes së Pavarësisë.

Ai solli me vete mjaft libra
në gjuhën shqipe dhe i
shpërndau ato fshehurazi, pro-
pagandoi te bashkëfshatarët,
në mes të të cilëve banonte,
frymën patriotike dhe, mbi të
gjitha, përhapi alfabetin shqip,
duke propaganduar njëkohë-
sisht mospajtimin me politikën
serbe dhe duke iu kundërvënë
propagandës serbe dhe për-
pjekjeve për pushtimin e
tokave shqiptare.

Aktiviteti patriotik dhe an-
tisllav i tij i ra në sy naçalni-
këve serbë, të cilët e arrestu-
an, e shoqëruan me një njësit
ushtarësh prej tetë vetash dhe
e vranë me të shtëna armësh,
në vendin e quajtur "Gezden të
Stebleves", më 7 qershor
1915. Haziz Lila i përket mar-
tirëve të gjuhës dhe të shkollës
shqipe.

Ai bëhet anëtar i klubit "Bashkimi" të
Manastirit në korrik 1908 dhe në nëntor
1908 merr pjesë si delegat  i Kongresit të
Manastirit, ose Kongresit të njesimit të
gjuhës shqipe, përkrah me 50 burra të

shquar të kombit shqiptar si Luigj Gurakuqi,
Shahin Kolonja, Gjergj Fishta, Ndre Mjeda,
Mihal Grameno, Sotir Peci, Hilë Mosi, Mati

Logoreci, Bajo Topulli, Gjergj Qiriazi
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Stebleva është  një  fshat
me kulturë  e tradita patriotike
të spikatura në zonën e Gol-
lobordës në mbrojte të identi-
tetit dhe kulturës shqiptare.

Golloborda krenohet në
këtë përvjetor të  pavarësisë me
patriotët që luftuan me pushkë
e penë për mëmëdhenë si:
Hoxhë Hazis Lila Hoxhë Hasan
Moglica, Elez Koçi, Vasil
Pleushku, Vehbi Balla, Hysen
Destani etj.

Stebleva  në  harkun ko-
hor të 10 vjetëve 1912-1922,
gjatë  rezistencës  kundër ser-
bëve  u dogj tre herë nga push-
tuesit.

Me 7 qershor të vitit 1915
vritet në pabesi patrioti dhe at-
dhetari Hazis Lila, intelektuali i
shquar i Steblevës.

I arsimuar në  Selanik, në
Stamboll e më  pas në Francë,
delegat i Gollobordës dhe
Berzezhdës në Kongresin e
Manastirit, drejtues  shkolle në
Dibër të Madhe, inisiatori i
hapjes së  shkollës së parë
shqipe me 15 prill 1914 në Tre-
bisht, kryetar i Krahinarisë së
Klenjës, mbetet një emblemë
në obeliskun e patriotizmit në
Dibër.

Në  këtë  familje lindi me 9
gusht 1939 dhe u rrit Xheladin
Lila(Ferhati). Arsimin fillor e
mbaroi në  fshat me mësues
normalistin Gani Kormaku, i biri
i intelektualit tjetër steblevas,
Vahid Kormaku, njeri me kul-
turë të gjërë, studiues i shesh-
betejave të Skënderbeut në
trevën e Gollobordës. Arsimin
7 vjeçar e mbaroi tek  Sharrat
e Steblevës me mësues Zylfi
Hasanin kurse  arsimin e
mesëm në Tiranë, Teknikumin
e Ndërtimit. Dëshira e pasioni
për shkollën bënë që të
mbarojë Fakultetin e Inxhin-
jerisë. Autoriteti dhe kontributi
i tij në Lagjen nr. 4 për 15 vjet
me detyrën e shefit të  strehim-
pasaportizimit ka qenë  i ad-
mirueshem. Edhe pse punon-
te e jetonte në Tiranë, ai kurrë
nuk e harroi Steblevën. Person-
alisht e kam admiruar e respe-
ktuar si intelektual që  kur vinte
në  Sharrë  të Steblevës për
thjeshtesinë, për çiltërsinë  e
komunikimit, për afinitetin
njerëzor me bashkëfshatarët e
tij. E mbaj mend një herë  kur
erdhi me shkrimtarin Spiro Xhai.
Ai bëri një shkrim në gazetën
"Drita" për bukuritë e natyrës e
mikpritjen steblevase në veçan-
ti më  tërhoqi vëmendjen  his-
toria e Dimjanës së bukur që
tashmë është  bërë  me të
vërtetë legjendë.

Xhelo Lila me pas ka punu-
ar si shef kuadri në Ndërmar-

rjen e Ndërtim-Montim-Meta-
lurgjisë po në Tiranë, deri sa
doli ne pension. Jeta e tij ësh-
të e mbushur plot emocione
mbresëlënëse prej njerëzve me
të cilët ka punuar dhe i  ka ndi-
hmuar, duke ua zgjidhur  hallet
e shumta. Me të drejtë ata
edhe sot e respektojnë dhe vetë
ai ka përse të krenohet.

Shtëpia e tij, si familje pa-
triotike, ka qenë dhe është e
hapur për miqtë e shumtë  e
në veçanti për Heroin e Popul-
lit Haxhi Lleshi. Së bashku me
vëllezerit e tjerë, Abilin, Elezin,
Ramazanin  e Ferhatin  dijneë
t'i ruajnë traditat e bukura të
Steblevës. Në dasmat e djemve
të tyre rituali i dasmës stebl-
evase  ka qene i pranishëm
gjithmonë flamuri në ballkonet
e  shtëpive si në Steblevë dhe
në vilat në Allias të Tiranës e
deri te nata e bukës, (pogaçes)
duke mbledhur të  gjithë stebl-
evasit në sofrën e madhe të
këngëve e valleve, që zemrën
ta ngrejnë peshë.

Edhe kur e ndërtoi vilën i
dha origjinalitetin e shtëpisë-
kullë, ku në papafingo është
konaku i vatrës steblevase që
nga oxhaku e deri te sofra, një
ambient i mrekullueshëm që
pasqyron shpirtin e madh mik-
pritës të këtij intelektuali që tani
në pleqëri, si kokën ashtu edhe
këmbët i ka në Steblevë.

Së bashku me vëllezërit

rikonstruktoi shtëpinë  në  fs-
hat duke e pajisur me të gjitha
orenditë për një ambient
çlodhës.

Kështu ata dhanë shem-
bullin se fshati nuk duhet haru-
ar, se toka e pyjet jetëdhënëse
duan zot, se brezi i ri s'duhet

ta braktisë këtë perlë të
natyrës që Zoti i ka falë gjithç-
ka.

Çesmën e lagjes së tij,
ndërtuar dikur nga steblevasit
me porosi dhe para të Qemal

Ataturkut, me origjinë nga Ste-
bleva,  vëllai i tij, Ferhati e bëri
monument kulture e jete me
shqiponjën mbi memorial e
pllakën prej mermeri me ger-
mat e arta të Qemal Ataturkut.
Sot çdo kalimtar e turist fresko-
het me këtë ujë të bekuar dhe

përcjellin urimin:"Zoti i bekoftë."
Xheloja së  bashku me

Ferhatin kanë dhënë ndihmëse
në shtrimin e rrugës për në fs-
hat, në ndërtimin e xhamisë e
në veçanti në ngritjen e Memo-

rialit - Gur në fushë të Llaka-
icës, fusha e 30-tës, memorial
i përgatitur mjeshtërisht nga
piktori i talentuar Duro Ibrahi-
mi, në kujtim të rënies heroike
të patriotit të madh Hazis Lila.

Atje çdo përvjetor Shoqa-
ta e "Gollobordës" me kryetar

Z. Ramazan Hoxha dhe Sho-
qata "Stebleva" me kryetar Z.
Mersin Hoxha organizojnë  pel-
ingrinazhin e bukur të krenar-
ise. Xheloja së  bashku me
familjen e vëllezërit e tij çdo 6
maj, ditës së  Shëngjergjit,  për
gati një javë qëndrojnë e çmallen
me vendlindjen. Ajo ditë ne
Vakëf të  Vollnishtit kthehet në
një amfiteatër natyral ku shpal-
oset arti popullor i Gollobordës
dhe i Steblevës përmes
këngëve, valleve, dollive sho-
qëruar nga orkestrinat popu-
llore, një manifestim tradicional
që të moshuarin e rinon e të
riun e bën më burrëror.

Jeta e këtij intelektuali
është mbushur me kujtime e
mbresa që vetëm një monografi
do ta plotesonte më së miri.
Për shërbime ndaj popullit Xhe-
lo është dekoruar nga Presid-
iumi i Kuvendit Popullor. Shtë-
pia e tij në Steblevë ka qenë
kullë-bajraku, sepse në Klenjë
flamurin e Pavaresisë e ngriti
Hazis Lila. Ky flamur çdo 28
Nëntor ngrihet në  shtëpitë  e
Lilajve  këtu në Tiranë. Me këto
konsiderata për këtë intelektu-
al, që Steblevës nuk  mungojnë,
le ta lemë të hapur shkrimin
duke i uruar pleqëri të mbarë e
gezuar festën e 100 vjetorit te
Pavarësisë!

MEHMET HASANI
Zv.kryetar i Unionit të

krijuesve dibranë

Çesmën e lagjes së tij, ndërtuar dikur nga steblevasit me porosi
dhe para të Qemal Ataturkut, me origjinë nga Stebleva,  vëllai i
tij, Ferhati e bëri monument kulture e jete me shqiponjën mbi
memorial e pllakën prej mermeri me germat e arta të Qemal
Ataturkut. Sot çdo kalimtar e turist freskohet me këtë ujë të

bekuar dhe përcjellin urimin:"Zoti i bekoftë."
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botime
Letra e Hasan (Hoxhë) Moglicës drejtuar 

djalit të tij Osman Moglica.  Okshtun: Datuar 

në muajin Qershor 1915.  
(Publikohet për herë të parë. Ruajtur sekret nga i 

biri Osman Hasan Moglica dhe më pas nga nipi i 

tij Abdurrahim Osman Moglica. Pas datës 21 gusht 

2009 origjinalin e disponon stërnipi i patriotit, 

Elliott-Hasan Moglica, në Kanada).

Autori shpreh falenderime e mirënjohje të thellë për personat dhe institucionet 
(private dhe shtetërore) që përmenden më poshtë: 

dokumentacione historike, dorëshkrime, etj., që përbëjnë themelet e shëndosha 
të këtij libri.  

Redaktorin  e librit, poetin dhe publicistin  Sakip Cami;  Eseistin dhe shkrimtarin  
Kolec Traboini;  Ish-gazetarin ushtarak Sadik Muraj;  Historianin Bilal Salku;  
Studiuesin Dr. Selman Meziu;  Babain tim  Abdurrahim Moglica [/Muglica)];  
Sanije Ibish Gjoka/Muglica (Peshkopi);  Arben Xhurxhi (Peshkopi);  Familja 
Disha (në Zerqan);  Sakip Sula;  Uke Gjoka; Beqir Gjoka (i riu); Blerim Gjoka; 
Aleksandër (Adem) Gjoka;  Elina Gjoka (e cila ka dhënë kontributin më të madh 

Ramçi; Eduart Ramçi;  Florine Osman Moglica/Gjoka; Merita Gjoka;  (Nëna) Hide 
Moglica;  Besnik Balla; (motra) Shkëndije Moglica/Balla; Gertjan Balla; Ergest 
Muglica; Behar Stojku; Artan Vajushi dhe Armando Vajushi (Shkodër); Engjëll 
Koçi;  Aurol Agim Kaçani, Aqif Muglica, Jurgen Muglica, Gjergji Stojku, etj. 

 Muzeu 
Historik Kombëtar Shqiptar; Bibloteka Kombëtare e Shqipërisë;  Muzeu Historik i 
Dibrës; Muzeun “Hasan (Hoxhë) Moglica”/Moglicë/Okshtun; Muzeu Arkeologjik 

Uashinton, D.K. (National Geographic Society, Uashington, D.C.); Gazeta 
“Tribuna”;  Revista “Zani i Naltë”;  Gazeta “Ushtria”;  Gazeta “Dibra”;  Gazeta 
“Kushtrim Brezash”; Gazeta “Rruga e Arbërit”; Gazeta “Fjala e Tokësorit”;  Revista  
“Tribuna e Kohës”;  Gazeta “Stebleva” dhe Shoqata “Stebleva”;  Bibloteka arkivore 
e Toronto-s (“Toronto Reference Library”);  Bibloteka personale e Elliott-Hasan 
Moglicës në Babrru/Tiranë;  Bibloteka “Gerrard Ashdale Library” në Toronto;  
etj.

Mëmëdheut (në Kanada) për rreth 10 vite, paraprakisht do t’ju kërkoja ndjesë 
nëse kam harruar pa përmendur ndonjë person apo institucion ose nëse kam bërë 
ndonjë gabim të pavetëdijshëm gjatë hartimit të këtij libri rreth 20 vjeçar.  Kritikat 
do të jenë  një ushqimi i kthjellët për mua, pasi unë kam fuqinë intelektuale që 
të marr masa koregjuese të menjëhershme.   Ndaj, lutem mos nguroni të më 
shkruani me e-mail tek: e.moglica@yahoo.com

Nga SAKIP  CAMI

F
igura e Hoxhë Hasan Moglicës më ka 
vënë në mendime. Ka qenë një dëshirë e 
imja e kahershme dhe e Hasan Moglicës 

së ri, stërnipit të atdhetarit, klerikut dhe dije-
tarit të shquar për të shkruar më shumë për 

organet e shtypit ushtarak të viteve 90 dhe më 
vonë me një studim më të plotë dhe të detajuar 

dhe në një zonë jo fort të vëmëndëshme nga 
të gjitha qeveritë e të gjitha kohërave, një zonë 
shqiptare që kërkohej të gllabërohej nga fuqitë 
e huaja ushtarake të kohës. Njerëz të tillë, që 
rrallëkund i gjen, si Hoxhë Hasan Moglica u 
thanë serbve dhe turqve se këtu asht Shqipni 
dhe do të mbetet Shqipni, pavarësisht nëse do 
të më vritni. Ai u tregoi rrugën shqiptarëve dhe 
bashkëatdhetarëve të tij dhe kjo rrugë ishte 
liria dhe dija, ishte abetarja dhe pushka.  

Kombit shqiptar nuk i kanë munguar burrat  
e shquar në çdo periudhë të jetës  së tij, të 
mbijetesës së tij. Pa këto burra të shquar as që 
do të bëhej fjalë për egzistencë dhe mbijetesë 
të kombit shqiptar, megjithse është një ndër 
kombet më të vjetra në  kontinent. Pozita e 

të vendit tonë janë lakmuar ndër shekuj nga 
armiqtë tanë shekullorë. 

Tek jeta e këtij burri të shquar të Dibrës 
dhe të Shqipërisë do të hasim përplasjen me 
tradhëtarët dhe të shiturit për pesë aspra, do 
të hasim në përpjekjet titanike për ta bërë 
Shqipërinë  nga një vend obskurantist pa 
shkolla shqipe dhe gjuhë të shkruar në një 
vend të përparuar ashtu si Europa dhe bota 
e qytetëruar.   

Deviza e këtyre rilindasve të shquar ishte 
“Liri, barazi, drejtësi, përparim shoqëror”?

Atdhetari Hoxhë Moglica nuk është i pan-
johur për shqiptarët. Ai nuk është nga ata të 
harruarit dhe të mbuluarit me hije. Figura e 
Hoxhë Moglicës me vetë madhështinë e tij e 

-
tojë. Jo rastësisht dekorimi i tij është bërë me 
rastin e 50 vjetorit të pavarësisë dhe në të njëj-
tin  urdhër dekorimi krahas me Ismail Qema-
lin, Abdyl, Sami dhe Naim Frashërin, me Iljas 
Pashë Dibrën, Dom Nikollë Kaçorrin, Vehbi 
Dibrën, me Isa Boletinin,  Luigj Gurakuqin, 
Mihal Gramenon dhe Çerçiz Topullin dhe me 
dhjetra atdhetarë të shekujve XIX, XX.

Jo rastësisht gazeta “Dibra” në anketën 
e saj “Dibrani i shekullit XX” organizuar në 
fundshekullin e XX shpalli Hoxhë Moglicën 
“Dibrani i shekullit”, në një kohë kur ishin në 
“garë”  dhjetra atdhetarë dhe njerëz të shquar 
të Dibrës, kontributi i të cilëve ka qenë dhe 
mbetet mbarëkombëtar. 

Po kush ishte Hoxhë Hasan Moglica? 
Këtë lexuesi do ta mësojë plotësisht në 

Elliott-Hasan Moglica. Hasani lindi në Moglicë 
të Dibrës në vitin 1854, ndërkohë që prindërit 
e tij kishin ardhur në Okshtunin malor nga 
Dibra e Madhe për kundërshti politike ndaj 

do të gjejmë të ndërthurur zgjuarsinë e  Dibrës, 
shkollimin në Universitetin e Stambollit, me 

ne komb i qytetëruar, i arsimuar, i zhvilluar 
për të patur një të ardhme të sigurtë për fëmijët 
dhe pasardhësit tanë. Emri Hasan vjen nga 
arabishtja e vjetër që do të thotë njeri i mirë, 
njeri i dashur, njeri i bukur. Dhe me të vërtetë 
kështu ishte Hoxhë Hasan Moglica, njeri i 
ditur, modest deri ne thjeshtësi, largpamës, 
luftëtar i patrembur edhe kur vihej në rrezik 
jeta e tij dhe e djalit të vetëm, atdhetar deri 

nga Stambolli në kushtet e terrorit dhe luftës 

Dokument që botohet për herë të parë

Hoxhë Hasan Moglica, 
një atdhetar i shquar me 
përmasa mbarëkombëtare

otomane është  një vepër vetëm e një njeriu 
atdhetar dhe dijetar si Hasan Moglica. 

Hoxhë Moglica nuk është në asnjë çast të 
jetës së tij personalitet kontradiktor, i dyzuar 
apo i frikësuar për arritjen e qëllimit të tij dhe 
të kauzës së gjeneratës së tij.  Ai  në asnjë çast 
nuk e vuri fenë mbi atdheun. Fjalët e Muha-
metit “Pa atdhe nuk ka fe” kishin zënë rrënjë 
në mendjen e Hasanit, ndonëse binin ndesh 
me kryqëzatat e sulltanëve të Stambollit ku ai 
kishte mësuar dhe ishte arsimuar për teologji 
dhe inxhinjeri. Më shumë se kudo dhe se 
tek cilido tek Hoxhë Moglica zë vend thënia 
epope e klerikut të famshëm Vaso Pasha: ”Feja 
e shqiptarit asht shqiptaria”.

Jo rastësisht Hoxhë Moglica ndodhet në 
krah të Abdyl Frashërit në Moglicë, Martanesh, 
Dibër dhe Prizren, jo rastësisht ai do të ftohet 
dhe do të marrë pjesë në Lidhjen e Prizrenit,  
në të gjitha kuvendet e Dibrës, në Kongresin 
e II të Manastirit , në Kongresin e Elbasanit 
dhe në Kuvendin e Fushë Klenjës ku u bën 
thirrje bashkëkombasve të tij për përhapjen 
e gjuhës shqipe.  

Hoxhë Moglica ishte sa i thjeshtë aq edhe 
mistik, sa i madhërishëm, aq edhe popullor. 
Ndonëse veprimtaria e tij zhvillohet kryesisht 
në Dibër, ajo ka përmasa kombëtare sepse ndi-
kimi i saj është i fuqishëm edhe në Kosovë, në 
Manastir, Elbasan etj. Si i tillë Hoxhë Moglica 
është dhe do të mbetet një atdhetar dhe një 
dijetar me përmasa mbarëkombëtare. 

vjetorit të shtetit shqiptar nga stërnipi i tij 
Elliott-Hasan Moglica nuk është vetëm një 

lavdërueshme disa vjeçare e autorit, është një 
detyrim për gjeneratën tonë të re për ta vënë 
në piedestalin që i takon këtij atdhetari dhe 
dijetari të shquar. 

FALENDERIM I AUTORIT
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Lista e pjesëmarrësve në
Kuvendin e Vlorës nga 28
nëntori më 7 dhjetor 1912

Ne po i rendisim sipas
ardhjes në punimet e Kuvendit,
por, duke bërë dy sqarime:
ditën e parë ishin të pranishëm
dhe dy delegatë që nuk kanë
firmosur Aktin, me sa duket
janë larguar ndërkohë që të
tjerët firmosnin; gjithashtu na
rezultojnë katër delegatë të
shpallur gjatë mbledhjeve të
Kuvendit si të tillë, që nuk kanë
mundur të mbërrijnë para se
punimet të mbyllen më datë 7
dhjetor. Shtojmë se ka dhe ras-
te që ka delegatë (dy), që për-
menden me emër kur ata mun-
gojnë ose kur ata kanë marrë
vota si në rastin e Pleqësisë,
por që nuk është shpallur ardhja
e tyre. Pra, mund të ketë ndon-
jë rezervë par saktësinë e pro-
cesverbaleve. Ne nga ana jonë
e quajmë të rregullt atë proces-
verbal.

Pjesëmarrësit e tjerë, sipas
datës së paraqitjes në

Kuvend:

Aziz Efendiu (Gjirokas-
tra), Ibrahim Efendiu (Ali Sha-
hini), këta të dy ishin të pran-
ishëm qysh më datë 28 por nuk
firmosën; Mustafa Agai (Hanx-
hiu),  Jahja Efendiu (Ballhysa),
Mehmet Pashë Dëralla (Teto-
va), Isa Beg Buletini, Ajdin Be'
Draga, Dervish Be' Ipeku (Be-
golli), Surrja Be' Vlora, Sami
Be Vrioni, Dervish Be' Elbasani
(Biçakçiu), Mahmut Efendi Ka-
ziu, Kristo Meksi, Sherif Efen-
diu (Langu), Myfit Bej Gjirokas-
tra (Libohova), Petro Poga, Jan
Papadhopullo, Hysen Efendi
Gjirokastra (Hoxha), Veli Bej
Klisura, Veli Gërra Reshadia,
Vesel (Jakup Vesel) Margëlliçi,
Aziz Tahir Ajdonati (Tahir
Mete), Rexhep Demi, Qerim
Beg (Begolli), Avni Bej Delvi-
na, Hamdi Be' Ohri, Mustafa
Efendiu (Barotçiu), Ahmet
Muftar Beu (Zogolli), Riza Beu,
Kurt Agai, Zenel Be Ipeku (Be-
golli), Riza Beg Gjakova.

Delegatë që nuk
mbërritën në kohë:

Ekrem Be' Vlora,
Dervish Hima, Hajdar
Blloshmi dhe Dhimitër Ilo.

Nga të dhënat që na japin
procesverbalet, duke plotësuar
emrat me të dhënat e Bard-
hosh Gaçes dhe studiuesve të
tjerë, e sidomos kujtimeve të
bashkëkohësve, mendojmë se
kemi një tablo të plotë të pun-

FirmëtarëtFirmëtarëtFirmëtarëtFirmëtarëtFirmëtarët
e Pavarësisëe Pavarësisëe Pavarësisëe Pavarësisëe Pavarësisë

Qeveria e formuar në Vlorë
kishte këtë përbërje:

Kryetar i Qeverisë dhe ministër i Punëve
të Jashtme, Ismail Kemal Beu;
Nënkryetar i Qeverisë, Dom Nikollë Kaçorri;
Ministër i Arsimit, Luis Gurakuqi;
Ministër i Punëve të Brendshme, Myfit Bej
Gjirokastra (Libohova);
Ministër i Financave, Abdi Bej Toptani;
Ministër i Luftës, Mehmet Pashë Dëralla
(Tetova);
Ministër i Drejtësisë, Petraq Poga;
Ministër i Punëve Botore, Mid'hat Frashëri;
Ministër i Bujqësisë, Pandeli Cale;
Ministër i Postë-Telegrafëve, Lef Nosi

FIRMËTARËT:

Ismail Kemal Beu, Ilias Be' Vrioni, Hajredin
Be' Cakrani, Xhelal Be' Skrapari (Koprencka),
Dud (Jorgji) Karbunara, Taq (Dhimitër) Tutu-
lani,  Myfti Vehbi Efendiu (Agolli), Abas Efendi
(Çelkupa), Mustafa Agai (Hanxhiu), Dom Nikoll
Kaçorri, Shefqet Be' Daiu, Lef Nosi,  Qemal
Beu (Karaosmani), Midhat Be' Frashëri, , Veli
Efendiu (Harçi), Elmas Efendiu (Boce), Rex-
hep Beu (Mitrovica), Bedri Beu (Pejani), Salih
Xhuka (Gjuka), Abdi Be'Toptani, Mustafa Asim
Efendiu (Kruja), Kemal Beu (Mullaj), Ferid Be'
Vokopola, Nebi Efendi Sefa (Lushja), Zyhdi Beu
(Ohri), Dr. Myrtezai (Ali Struga), Nuri Efendi
Sojli, Xhemal Beu (Deliallisi), Ymer Beu (De-
liallisi), Zyhni Efendiu (Kanina, Mustafaraj), Aris-
tidh Ruci, Kjazim Kokoshi, Jani Minga, Dhim-
itër Zografi, Dhimitër Mborja (Emanuil), Dhim-
itër Beratti, Pandeli Cale, Athanas Floqi, Spiro
Ilua, Luis Gurakuqi.

imeve dhe pjesëmarrësve të
Kuvendit historik të Vlorës që
shpall i pavarësinë e Sh-
qipërisë. Kemi pra 40 firmëtarë
të Aktit, 42 pjesëmarrës të
tjerë dhe 4 delegatë që nuk
erdhën në kohë, gjithsej 76
emra burrash, që historia du-
het t'i përmendë e nderojë. Siç
tha në një nga seancat Luigj
Gurakuqi, procesverbali dhe
akti do të firmoheshin në fund
duket kjo nuk u bë, mbase ata
nuk i jepnin atë rëndësi që ka
për ne sot.

Mendimi ynë është se të
gjithë këta burra të shquar
janë të barabartë përpara Ko-
mbit për shpalljen e pavarë-
sisë, e ngritjen e flamurit kuq
e zi dhe njësoj duhen nderuar.
Ata erdhën për të bërë aktin
zyrtar në emër të popullit që i
zgjodhi ta përfaqësojë, se ven-
dimin e kishin marrë me kohë,
madje disa nga qytetet e lira e
kishin ngritur flamurin e festu-
ar pavarësinë.

Pamja e vërtetë
që kishte Akti i Shpalljes

së Pavarësisë

 Ne e njihnim deri pak kohe
sipas fotos tradicionale të botu-
ar nga Lef Nosi, ku shihen të
gjitha firmat. Para do kohe, stu-
diuesi i pasionuar i historisë dhe
i fotografive të vjetra Niko
Kotherja botoi atë Akt në pam-
jen në të cilën qe ekspozuar në
vitin 1937 në 25 vjetët e pavar-
ësisë.

Ajo foto i takon mjeshtrit
të shquar Kel Marubi, i cili e
pat fotografuar me atë rast.

Fotografia ka një rëndësi të
veçantë për të krijuar pamjen e
vërtetë derisa një ditë të dalë
në shesh origjinali.

Sipas saj është e qartë se
në anën e përparme të fletës
ishin vetëm Deklarata e Pavar-
ësisë dhe 34 firma, ndërsa në
anën e prapme të fletës 6 fir-
mat e fundit. Këtë na e tregon
vetë fotografia e fletës së ek-
spozuar, në shpjegimin e së
cilës thuhet se "Në faqen e
tjetër ndodhen dhe këto nënsh-
krime: Mustafa Asim Kruja-
Ferid Vokopola - Ymer (Delial-
lisi) - Xhemal Bej (Deliallisi) -
Nebi Sefa Lushja - Zuhdi Ohria".
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Do të flas për vitin 1947,
kur  unë isha vetëm shtatë
vjeç. Varfëria ishte ulur këm-
bëkryq në vatrat tona. Si
shumë familje edhe familja
ime prej gjashtë anëtarësh
vuante për bukën e gojës.
Babai im, Qerim Shabani, për
të mbijetuar bashkëpunonte
me fshatarët e Elbasanit për
kullotjen e deleve të tyre në
stanet e Steblevës nga maji
deri në shtator të çdo viti me
hak dhe me bulmet, qumësht,
gjizë dhe gjalpë. Kështu sig-
uronim edhe  pleh për ple-
hërimin e tokës. Megjithëse
kishim bulmet, nuk kishim
gjënë më të domosdoshme,
bukën dhe drithin. Me gjithë
punën e madhe robëtuese në
stane  për të siguruar bulmet
për tu ushqyer dhe për të shi-

Stebleva e viteve 50Stebleva e viteve 50Stebleva e viteve 50Stebleva e viteve 50Stebleva e viteve 50
(Kujtime nga Fadil Shabani)

tur, kjo nuk ishte zgjidhja për
të mbijetuar. Babi merrte ka-
lin, shkonte në Qarrishtë, në
pazarin e Shupenzës, në
Letëm, Llangë etj dhe blinte
misër për bukë. Deri në 120
napolona shkonte 1 kuintal
misër në ato vite zie buke dhe
hajde ta gjeje, vetëm nga
miqtë.

Problem ishte jo vetëm
sigurimi i misrit,  por edhe blu-
arja e tij. Kishte vetëm një
mulli, mulliri i xha Veliut. Edhe
ai punonte vetëm natën,
sepse ditën uji përdorej për
vaditje. Unë shkoja çdo 2-3
ditë në mulli me një torbë me
6-7 kilogram misër sepse
ishim familje e madhe dhe tor-
ba e vogël harxhohej men-
jëherë. Shkonim me torbë
edhe për të mos u dukur dhe

për të mos u regjistruar me
kalë në mulli sepse takso-
heshim për prodhimin dhe blu-
arjen e misrit.

Unë maj mend sepse jam
72 vjeç sot se shumica e fs-
hatarëve mbanin dele për
kullotje në stanet e Vollnish-
tit, Nurajve, Lilajve, Abazajve,
Terziajve, Rajkajve,  tek mash-
nat e Ferhat e Çaushit,
Kuçukajve etj. Vath Bushati,
Hysen Rada, Riza Rada, Tam-
izajt, Gjinajt etj bluanin tek
mulliri i xha Veliut.

Kjo mënyrë pune dhe
jetesë krijoi mundësi për ple-
hërimin e tokës dhe për-
gatitjen e saj për thekër dhe
patate, për sigurimin e rendi-
menteve të larta.

Pothuajse 80% e stebl-
evasve merreshin me kullotjen

e deleve në stanet verore të
fshatarëve të Paprit, Mollasit
dhe Peqinit. Siguronim gjizë
dhe gjalpë për fshatarët e El-

basanit me të cilët kishim
kontrata (marrveshje) dhe  ata
ishin të kënaqur si dhe na
tepronte për tu ushqyer vetë
dhe për të shitur sadopak. Fil-
luam të prodhonim edhe
drithë për bukë, megjithëse
nuk e siguronim dot bukën e
gjithë vitit.

Në vitin 1951, në moshën
36 vjeçare vdiq nëna. Unë
kisha mbaruar shkollën fillore
dhe më pas vazhdova shkollën
7 vjeçare në Shupenzë dhe në
Peshkopi në konviktin sh-
tetëror. Vëllait të madh Mitatit
i ra pesha kryesore e punëve
pas vdekjes së nënës. Unë
ndoqa edhe shkollën  e
oficerëve në degën e artilerisë
dhe shërbeva për 30 vjet si
oficer i Forcave të Armatosu-
ra të Shqipërisë, siç paqyro-
het edhe në librin e Kujtim
Boriçit dhe Eduart Abazit
kushtuar ushtarakëve të zonës
së Gollobordës.

STEBLEVA DHE KONTRIBUTI I SAJSTEBLEVA DHE KONTRIBUTI I SAJSTEBLEVA DHE KONTRIBUTI I SAJSTEBLEVA DHE KONTRIBUTI I SAJSTEBLEVA DHE KONTRIBUTI I SAJ
MADHOR PËR ÇËSHTJEN KOMBËTAREMADHOR PËR ÇËSHTJEN KOMBËTAREMADHOR PËR ÇËSHTJEN KOMBËTAREMADHOR PËR ÇËSHTJEN KOMBËTAREMADHOR PËR ÇËSHTJEN KOMBËTARE

Serbët vranë në mënyrë
mizore Hoxhë Lilën
dhe Hoxhë Moglicën

sepse ata u thanë serbve se
kjo tokë është Shqipëri dhe nuk
është Serbi. Stebleva si rrallë
vend është djegur tre herë , më
1913, 1915, 1920.

Bijtë e Steblevës, luftëtarë si
Hazis Lila, Hasan Moglica, Aj-
din Gruda, Islam Lama, Adem
Bojaxhiu, Selman Gaxha, Imer
Hoxha, Medin Kormaku, Kadri
Fejza, Imer Gjini, Zenel Kor-
maku, Xheladin Bande, Zenel
Shapku, Alush Fejza, Mehmet
Gaxha, Adem Shabani, Neslie
Shabani, martiret nënë e bijë
Xhemile dhe Rabije Abazi,
Hamdi Isaku, Selman Hasa,
Zylyf Teta, Ibrahim Koduzja,
Ibrahim Tetja, Ismail Qoli, Lutfi
Lloshi, Zylyf Lloshi, Hysen
Lloshi, Miftar Hasa, Elez Hox-
ha, Emrulla Feta, Isuf Bale, Is-
mail Shabani, Rakip Avda, Va-
hid Kormaku, Sadik  Murati,
Elmaz  Gruja, Murat  Llapa,
Ahmet Lila, Zenel Lila. Ahmet
Ferhati, Rexhep Kormaku, Ah-
met Gaxha, Sali Gjini, Jonuz
Disha, Destan Disha, Avdi
Avda, Murat Caushi, Petrush

Zorba, Ramiz Agushi, Bejdulla
Nura, Sali Bajra, Ibrahim Aba-
zi, Rexhep Uliu, Ismail Musliu,
Selam Kuburi, Abedin Kuburi,
Veli Hoxha, Kadri Hoxha, Adem
Hoxha, Bajram Hoxha, Tafil
Bande, Sulltane Hoxha, Ham-
die Disha Nevena Torce, Zylke
Murati, Neslie Kormaku etj
sakrifikuan gjithçka për lirinë e
vendit dhe për trojet  tona ko-
mbëtare.

Edhe gjatë Luftës së dytë
botërore  dhe luftës Nacional
Çlirimtare në Shqipëri, ku Sh-
qipëria u rendit me fitimtarët,
steblevasit dhanë kontribut të
shquar ku 36 bij të saj u ren-
ditën në brigadat partizane dhe
ku biri i saj Islam Ferhat Çaushi
dha jetën e tij për çlirimin e ven-
dit nga pushtuesit nazi-fashistë.

Pas çlirimit të vendit stebl-
evasit dhanë kontribut madhor
edhe për rindërtimin e vendit të
shkatrruar nga lufta dhe për
ndërtimin e hidrocentraleve dhe
të veprave të tjera në dobi të
vendit.  Edhe pas viteve 90 ste-
blevasit dhanë kontribut të
madh për demokratizimin e ven-
dit.  Ja përse steblevasit kanë
të drejtë të krenohen në këtë
100 vjetor për kontributin e tyre
për çështjen kombëtare.

(Vijon nga faqja 1)
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Prift shembullor dhe i devotshëmPrift shembullor dhe i devotshëmPrift shembullor dhe i devotshëmPrift shembullor dhe i devotshëmPrift shembullor dhe i devotshëm
Dikur kam lexuar se "në

Gollo-bordë shërben një prift
autodi-dakt, papa Todi, njeri
i thjeshtë, i devotshëm në
kryerjen e dety-rës; i respe-
ktuar në zonë, për ndersh-
mërinë dhe për papërtue-
shmërinë në kryerjen e shër-
bi-meve, megjithëse enoria
e tij është shumë e shtrirë
dhe e vështirë për nga re-
lievi e klima".

Shënimi më zgjoi
kureshtjen. U interesova dhe
e njoha. E kam takuar disa
herë si në Klenjë edhe në
Rashbull. Trupvogël, i imët
por i shëndetshëm dhe
mbahej mirë për moshën që
kishte. Fliste shtruar, ishte tip
i qetë, bisedonte këndshëm
dhe kishte një kujtesë shumë
të mirë. Kishe ç'të mësoje
prej tij

E pra..., sa herë kisha
përpara papa Teodor
Pleushkun mendoja: një jetë
të tërë prift, vite që mbartnin
në vetvete punë, mund,
sakrifica, vuajtje, gëzim dhe
kënaqësi. Një jetë e tërë me
mësimet e Jisu Krishtit në
zbatim.

Rikujtoj copëza nga
bisedat me të:

"Kam lindur në Klenjë
më 1918 dhe kam kryer 4
klasë të shkollës së fshatit,
por kam qenë shumë i
dhënë pas librave dhe kam
lexuar shumë..... Më 21 nën-
tor 1948 u bëra dhjak, ndër-
sa një javë më vonë, më 28
nëntor u hirotonisa prift për
enorinë e Gollobordës.

.....Gollobordasit janë
besimtarë, frekuentues të
kishës dhe dasha-mirës; më
kanë dashur dhe respektu-
ar. .....kam kaluar një jetë të
trazuar në regjimin që sh-
koi....

...... më 1991, kur mora
vesh për hapjen e kishave,
vajta menjëherë në kishën e
Shën e Premtes, të fshatit,
e cila ishte dhe pa çati, me-
shova civil, ashtu siç isha.
Më 6 prill 1991 në mbrëmje
festuam aty Pashkët. M'u bë
zemra mal, erdhën shumë e
shumë njerëz nga tërë kra-
hina. U zgjua besimi orthod-
hoks.

Shkova në Tiranë, ku
më thanë që të aktivizo-

hesha e të meshoja, sepse
kishin shumë nevojë për
priftërinj. Pavarësisht
moshës fillova të meshoja,
fillimisht në Kavajë disa herë,
pastaj erdha në zonën time.

Meshoj sllavisht por
edhe shqip. Kur vijnë në
kishë të moshuar meshoj
sllavisht, ndërsa kur ka më
shumë të rinj meshoj më
shumë shqip, pra bëj meshë
të përzier, në varësi të
moshës së besimtarëve që
janë në kishë...."

"Rihapja e kishave ka
qenë ndër gëzimet më të
mëdha të miat", më përsëriste
vazhdimisht. I gëzohej me
gjithë shpirt rezultateve që
arrinte Kisha jonë. Herë pas
here edhe shprehej: "I lutem
Perëndisë t'i shtojë jetën
Kryepiskopit tonë Anastas,
se ai po e lulëzon Kishën tonë
Autoqefale, ai na e rindërtoi
atë dhe do na sjellë edhe të
mira të tjera".

Tregonte shumë ngjarje
të jetu-ara. Fliste sidomos
për rolin e priftit, për figurën
morale dhe ndershmërinë e
tij, si faktorë bazë për forcimin

Homazh për Papa Todin e besimit dhe arritjet te brezat
e ardhshëm. Dhe ato që ai
fliste, ashtu me atë farë toni,
i kishte të provuara se i kish-
te zbatuar vetë me shumë
zemër.

Papa Todi, ky njeri i
veçantë më hyri në zemër. U
bashkova me mendimin e të
gjithëve: i ndershëm, i thjesh-
të, i sjellshëm e shumë i dev-
otshëm në punën e tij bari-
tore. S'ka njeri nga Gollobor-
da, por edhe të tjerë, që i ka
lidhur puna me të që të mos
e vlerësonin. Përveç fjalëve
plot respekt të thonë se ai
s'rreshti kurrë së kryeri
detyrën e tij fetare, madje
edhe në fshehtësi gjatë ko-
hës së persekutimit të fesë,
ku ka kryer shërbesa, si
kurorëzime, pagëzime, trisa-
ji.... në shumë familje gol-
lobordase, kudo që ato të ish-
in vendosur.

Dikur u mblodhëm dhe i
festu-am 90 - vjetorin, njëko-
hësisht edhe 60 - vjetorin si
klerik. Në atë takim, me atë
zërin e tij, bekoi fillimisht
ushqimin...dhe pas një fjale
të shkurtër mbi punën e tij si
njeri i besimit dhe këshillave
atërore na kujtoi: "Falën-
deroj Kryepiskopin Anastas,
i cili jo vetëm që na dha jetë

ne të moshuarve, që na
ringjalli kishat dhe fenë, por
që besimin orthodhoks e
ndezi sidomos në zemrat e
të rinjve…; besimi nuk më
kishte humbur asnjëherë,
por... mrekullohem dhe
falënderoj Perëndinë që ar-
rita t'i përjetoj me sytë e mi
këto ditë…".

E pra ky ka qenë papu
Todi Pleushku, të cilin Perën-
dia e mori në krahët e Tij më
13 gusht 2012. Shpura e
madhe e besimtarëve dhe e
të njohurve, si vendas dhe
të ardhur, e shoqëroi atë
deri në banesën e fundit.
Psalmodhia e ceremonisë u
krye nga atë Gjerasimi, atë
Pavli, atë Ilia, atë Spiro Q.
dhe atë Spiro K., të drejtuar
nga Episkop Nikolla.

Sot, duke medituar për
ç'di për këtë klerik të nderu-
ar, jam i bindur se të gjithë
njerëzit që e njohën, dhe aq
më tepër fëmijët e tij be-
simtarë Vangjeli, Danica,
Rista dhe Petro, do të vlerë-
sojnë jetën shembullore të
papu Todit dhe do mun-
dohen të ndjekin këshillat e
tij në rrugën e tyre.

I paharruar qoftë kujtimi
i tij!

Kristofor Beduli

Pasioni, kurajo, sakrifica, keto jane vlerat qe inspiruan ne krijimin e Mobilerise
“AJAX”. Rezultatet e kenaqshme fillestare çuan shume shpejt ne konsolidimin e ketij
realiteti komercial. Koha dhe eksperienca i kane treguar firmes cilat jane nevojat reale te
klienteles kundrejt produkteve: cilesi e bukuri.

Zgjerimi i showroom-it ne ambjentet e godines ne autostraden Tirane - Durres, nje
strukture me nje siperfaqe prej 2300 m² e inaguruar ne vitin 2006 i pergjigjet pikerisht
kerkesave dhe shtimit te tipologjive te arredimit per cdo ambient shtepiak.

Per t`i shtuar suksesit – sukses, biznesit – biznes, Mobileri “AJAX” ka zgjedhur po
ashtu partnere te suksesshem.

Ku ka nje boshllek, ka nje hapesire te madhe per t`u kompletuar dhe nje vendim per
t`u marre, “AJAX” lind me objektivin per te kompletuar kete hapesire.

Ne Shqiperi, qofte nje pallat, vile apo kompleks rezidencial, kudo ku ka nje hapesire,
kontaktoni me ne per te marre kenaqesine maksimale.

ADRESAT E MOBILERISE
1) Autostrada Tirane-Durres km
7, Tirane, Albania
Tel :  04 24 06 601
Fax: 048 301 757
Cel:  068 20 67 602
E mail: info@mobileriajax.al,
www.mobileriajax.al

2) Rruga “Siri Kodra” (blloku I
magazinave), Tirane, Albania
Tel:  04 22 33 597
Cel:  068 40 60 119

3) Lagja “Aqif Pasha”, Rruga “Ali
Arapi”, Pallati P/G 31/1  (perballe
maternitetit), Elbasan, Albania
Cel:  068 40 60 118

Autostrada Tirane-Durres km 7,Tirane, Albania, Tel: 042 406 601, Fax: 048 301 757, Cel: 068 20 67 602, info@mobileriajax.al
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Nga Sakip CAMI, shkrimtar

"Struganët janë shumë
miqësorë dhe  mikpritës.
Pastërtia e qytetit në çdo vend
dhe skaj të bën përshtypje.
Qytetarët nuk hedhin qoftë edhe
një cigare në tokë. Tek ky liqen
buron lumi i Drinit të Zi. Rrjedh
aq ujë sa e lejojnë ata, sa u
duhet atyre. Ekonomizimi i ujit,
dritës, ajrit, peshkut, malit, gu-
rit, drurit  të bën përshtypje."

Udhëtuam  këto  ditë  vjesh-
te  për në Strugë, qytetin sh-
qiptar të Maqedonisë. Arsyeja
e këtij udhëtimi ishte ceremo-
nia e shpërndarjes së diplomave
universitare gjeneratës së katërt
të Universitetit Ndërkombëtar të
Strugës. Struga që para viteve
90 luftonte thjesht për të ar-
simuar fëmijët në gjuhën
amtare, në gjuhën shqipe, tash-
më ka tre universitete: Filialin e
Universitetit Shtetëror të
Tetovës, Universitetin Jopublik
Ndërkombëtar të Strugës dhe
një universitet në gjuhën  maqe-
donase. 60 % të popullsisë e
përbëjnë shqiptarët, ndërsa
pjesën tjetër maqedonët, vllehët
dhe turqit. Pushtetin vendor e
drejton për të tretën herë shqip-
tari Ramiz Merko, kryetar i ko-
munës dhe njëkohësisht
nismëtar i krijimit të Universitetit
Ndërkombëtar të Strugës.

Në ceremoninë e diplomim-
it të kësaj gjenerate studentësh
kanë ardhur nga Shkupi, Tira-
na, Korça, Pogradeci, Dibra e
Madhe, Tetova, Gostivari, Ohri,
Kërçova etj. Ka ardhur gjithash-
tu për të marrë pjesë Zëvëndës
ministri  i arsimit të Republikës
së Maqedonisë Safet Selimi,
Zëvëndës ministrja e arsmit të
Republikës së Shqipërisë Nora
Malaj, Kryetari i Akademisë së
Shkencave të Republikës së
Shqipërisë Prof. Dr. Gudar Be-
qiraj dhe shumë personalitete
vendore. Rektori i këtij universite-
ti  Prof. Dr. Ambasador Bash-
kim Rama shpërndan diplomat
e studentëve më të dalluar, të
cilët për hir të së vërtetës janë
të shumtë. Ekzekutohet nga
orkestra e shkollës së mesme
të muzikës së qytetit hymni
kombëtar i Maqedonisë, hymni
kombëtar i Shqipërisë dhe hym-
ni i Universitetit. Studentët më-
sojnë në tre gjuhë, në shqip,
maqedonisht dhe në anglisht.
Tani kanë filluar edhe programet
master në shumë degë të këtij
universiteti. Universiteti është
ndërtuar buzë liqenit. Ka një
pamje të bukur, tërheqëse,
madhështore. Është një godinë
e madhe katërkatëshe me
shumë klasa, salla, biblioteka.
Ka një infrastrukturë që do ta
kishte zili çdo universitet tjetër.
Por  më e rëndësishmja është
se ka edhe një staf pedagogjik
të përzgjedhur me profesorë,
doktorë dhe magjistratura  të
mbrojtura në SHBA dhe Eu-
ropë. Struga, ky qytet buzë liq-
enit, kjo perlë bukurie të prêt
krahë hapur me bujari dhe res-
pekt të paparë. Struga ka qenë
edhe në kohët e herëshme, ash-
tu si edhe Dibra një nga paza-
ret, qendrat tregëtare të furniz-
imit të tregëtarëve steblevas, të
cilët plotësonin jo vetëm nevo-

jat e veta, por  edhe për Librazh-
din, Elbasanin dhe mbarë Çer-
menikën.

Edhe Ohri na tërheq me
vendndodhjen e tij fare pranë,
vetëm 11 km dhe vetëm 15 minu-
ta. Udhëtojmë drejt Ohrit me
makinën tonë me targa TR.
Kalaja e Ohrit një mrekulli e
paparë në shkëmbin e thepisur
rrëzë mali. Dhe për të dy qyte-
tet bregliqenore dhuratë e
çmuar, dhuratë përëndie  është
pa dyshim liqeni. Këtu nuk
peshkohet peshk. Është e
ndaluar, na thonë. Peshku troftë
zihet në lumë, ndërsa uji me gaz
i Peristerit është shija e çdo tav-
oline. Edhe këtu në Strugë, ash-
tu si edhe në Pogradec ka ko-
ran, peshk i rrallë dhe i
shijshëm, por këtu ai kultivohet
dhe mbrohet nga shteti si pa-
suri kombëtare.  Ja edhe një
mënyrë për të mësuar se si ru-
hen pasuritë kombëtare të ven-
dit. Struganët janë shumë miqë-
sorë dhe  mikpritës. Pastërtia e
qytetit në çdo vend dhe skaj të
bën përshtypje. Qytetarët nuk
hedhin qoftë edhe një cigare në
tokë. Tek ky liqen buron lumi i
Drinit të Zi. Rrjedh aq ujë sa e
lejojnë ata, sa u duhet atyre.
Ekonomizimi i ujit, dritës, ajrit,
peshkut, malit, gurit, drurit  të
bën përshtypje.

Shqiptarët flasin shqip, por
shkrimet shumica janë në gju-
hën maqedone. Marrëveshja e
Ohrit nuk është implemtuar
plotësisht megjithëse kanë kalu-
ar dhjetë vjet. Policia, drejtësia
dhe pushteti vendor dominohet
nga shqiptarët, por respektohen
të drejtat e të gjithë qytetarëve.
Shqiptarët janë tolerantë
megjithëse përbëjnë shumicën.

Turizmi përbën padyshim
bazën e ekonomisë së qytetit.
Liqeni dhe plazhi për rreth tij
frekuentohet nga mijëra e mijëra
turistë të huaj, bile edhe në
dimër. Hotelet dhe restorantet
kanë të veçantën e tyre. Gatimi
ka specialitetet e tyre. Lokale
dhe hotele të tilla, në pamje të
parë të thjeshta, por me plot
kuptimin, me pesë yje,  nuk
gjen as në Tiranë dhe as në
Durrës, jo më në qytetin
përkarshi, buzë të njëjtit liqen,
në Pogradec. Në Strugë ka
edhe ndërtime të reja, kryesisht
vila dhe shtëpi tre katëshe. Por
ka edhe ndërtime pallatesh me
apartamente për ata që duan të
kenë një apartament pushimi
për në verë, vendas apo të huaj
si dhe për ata që zbresin nga
zonat rurale. Çmimet janë
konkuruese. Po kështu çmime
konkuruese ka kudo në tregun
strugan, në prodhimet blegto-
rale, bujqësore, pemëtari etj.
Plantacione të tëra me mollë sh-
trihen në periferi të qytetit. Edhe
mallrat e importit janë importu-
ar me çmime të ulta sepse stru-
ganët janë tregëtarë të sprovuar.

Ke shumë se ç'të mësosh
nga ky qytet, nga këta njerëz
të mrekullueshëm që nuk njo-
hin, grindje, sharje, vjedhje, ku
jeta në komunitet dhe bashkë-
jetesa komunitare dhe fetare
janë të shkëlqyera.

Largohemi nga Struga me
shpresën dhe planin për t'u kthy-
er përsëri
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