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Stebleva është një ndër
fshatrat e Gollobordës në rre-
thin e Dibrës me kulturë dhe
tradita të admirueshme, me
njerëz patriot  e arsim-
dashës që kanë sakrifikuar
për  kulturën e gjuhën sh-
qipe, në mbrojtje të identi-
tetit kombëtar.

Në obeliskun e arsimit në
Steblevë dhe në mbarë Gol-
lobordën figura e patriotit
dhe intelektualit Hazis Lila
për kurorën e tij. Hazizi
mbaroi studimet në  Turqi
dhe Francë dhe jetën e vet
ja kushtoi përhapjes së ar-
simit në zonën e Dibrës  dhe
të Librazhdit. Drejtues sh-
kolle në Dibër të Madhe,
delegate në Kongresin e
Manastirit, inspirues i hapjes
së shkollës s ë parë shqipe
në Trebisht më 15 prill 1914,
kryetar i Krahinarisë së
Klenjës, një nga figurat më
emblematike të kohës së
bashku me patriotët e tjerë
Hoxhë Moglica, Elez Koçi,
Hysen Destani etj. Për këto
qëndrime vritet nga serbët
më 7 qershor 1915 në fush-
ën e Llakaicës.

(Faqe 4)

MIRËNJOHJE
MËSUESVE TË

STEBLEVËS

Falenderojmë zotin Jashar Bajra për sponsorizimin
e numrit 27 të gazetës “Stebleva”.

AQIF PASHË ELBASANI,
FIGURË E SHQUAR E HISTORISË

Aqif Pashë Biçakçiu (Elbasani) si prefekt i Elbasan-
it ka patur ndikim të madh patriotik në krahinarinë e
Gollobordës. Ai ka patur lidhje të drejtpërdrejta me
luftëtarët e lirisë dhe të diturisë Hoxhë Hazis Lila, Hoxhë
Hasan Moglica, Elez Koçi, Dan Cami etj.   (Faqe 6)
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Pyjet në administrim tëPyjet në administrim tëPyjet në administrim tëPyjet në administrim tëPyjet në administrim të
komunës nuk zbehin aspakkomunës nuk zbehin aspakkomunës nuk zbehin aspakkomunës nuk zbehin aspakkomunës nuk zbehin aspak
rolin e shoqatës  Steblevarolin e shoqatës  Steblevarolin e shoqatës  Steblevarolin e shoqatës  Steblevarolin e shoqatës  Stebleva

Kur u krijua shoqata  Stebleva shtatë vite më parë, një
nga arsyet ishte mbrojtja e pyjeve nga keqbërësit, nga dëm-
tuesit, nga shfrytëzuesit, nga abuzuesit, nga hajdutët ordin-
erë qofshin këta edhe pushtetarë të pandërgjegjshëm. Dhe u
desh që anëtarët e shoqatës të mbronin me forcë pyjet dhe
t’u thonin ndal dëmtuesve dhe të gjithë atyre që nuk ndalonin
ndaj masakrimit të pyjeve të Steblevës që kanë zot stebleva-
sit dhe askënd tjetër.

U desh kohë dhe shumë punë, shumë studime, projekte,
takime me qeveritarë dhe specialistë  të pyjeve për të mbroj-
tur pyjet dhe për ti kthyer ato në pyje komunalë.

Por puna e shoqatës Stebleva nuk ka mbaruar dhe nuk
mbaron këtu. Rreziku i uzurpimit të pyjeve nga administra-
torë  të rinj egziston. Por shoqata nuk luftoi për ndrrim du-
arsh apo pronarësh. Ajo ka punuar dhe do të punojë për
mbarëvajtjene e pyjeve komunalë duke ngritur zërin e  saj
dhe duke kërkuar llogari për pyjet që janë pasuri e stebl-
evasve dhe askujt tjetër.    Shoqata “Stebleva” ngre zërin
ndaj gjuetisë së paligjshme në pyje që po çon në zhdukjen e
disa specieve të rralla. Gjithashtu ne jemi kundër shkatër-
rimit të objekteve të mbrojtjes që po ndodhin kohët e fundit
gjoja për të përmirësuar pyjet dhe kullotat.

Rruga Librazhd-Steblevë-Shupenzë, premtim i pambajturRruga Librazhd-Steblevë-Shupenzë, premtim i pambajturRruga Librazhd-Steblevë-Shupenzë, premtim i pambajturRruga Librazhd-Steblevë-Shupenzë, premtim i pambajturRruga Librazhd-Steblevë-Shupenzë, premtim i pambajtur

U bënë 5 vjet nga dita që
u  përurua segmenti i
parë i rrugës Librazhd-

Steblevë,  ku ishin të pran-
ishëm ministrat Olldashi dhe
Bode dhe ku banorët në një
miting  mbresëslënës pritën
me gëzim  qeveritarët e tyre
që do të realizonin një ëndërr
dhe njëkohësisht një të drejtë
njerëzore të merituar, të
drejtën për të pasur një rrugë
dinjitoze dhe një infrastrukturë
moderne. Gazeta "Stebleva"
në shtator 2008  e pasqyroi me
realizëm dhe dëshirë këtë pro-
jekt madhor për librazhdiotët,
steblevasit dhe dibranët. Loti i
parë prej dy km kishte përfun-
duar dhe shpresohej se kjo
rrugë prej 23 km do të përfun-
donte shpejt.

Punimet jo vetëm nuk u
përshpejtuan, por u vonuan së
tepërmi. Projekte të tjera ja
zunë rrugën kësaj rruge dhe
ëndrra mbeti ëndërr.

Në nëntor 2011 u inspek-
tuan punimet e kësaj rruge dhe
shumë projekte pyjore, en-
ergjitike dhe turistike të kësaj
zone të bukur. Kaluan ditë dhe
muaj dhe përsëri gjërat mbetën
në vend. Përsëri projekte të
tjera ja zunë rrugës kësaj rruge.
Përsëri gazeta "Stebleva" në
numrin e  saj të nëntorit 2011
e pasqyroi me  gëzim dhe re-
alizëm dhe me besimin se
gjërat më në fund do të vi-
heshin në rrugën e zgjidhjes.

Në  korrik 2012 ministri i
punëve publike dhe transpor-
tit Sokol Olldashi inspekton
punimet e kësaj rruge në fs-

Stebleva noton në  ujë, porStebleva noton në  ujë, porStebleva noton në  ujë, porStebleva noton në  ujë, porStebleva noton në  ujë, por
Stebleva në fakt nuk ka  ujëStebleva në fakt nuk ka  ujëStebleva në fakt nuk ka  ujëStebleva në fakt nuk ka  ujëStebleva në fakt nuk ka  ujë

Në shumë numra të gazetës "Stebleva"  janë trajtuar prob-
lemet e ujit të pijshëm dhe të atij për ujitje në Steblevë, në
shumë institucione shtetërore janë dërguar kërkesa për këtë
problem, është zhvilluar edhe një process gjyqësor kundër
marrjes së ujit të pijshëm nga Komuna e Ostrenit dhe përsëri
problem i ujit është i pazgjidhur.

Dhe si për ironi Stebleva noton në ujë dhe ujë nuk ka.
Fshati ndodhet midis ujërave dhe ujë për ujitje tokash nuk ka.
Komuniteti është i gatshëm të investojë, të paguajë  dhe të
punojë për ujin e pijshëm dhe ujin për ujitjen e tokave, marrjen
e tij nga Përroi i Govatave, por mungojnë projektet. Këshilli i
komunës duhet ti miratojë këto projekte të hartuara nga grupet
e specialistëve, të diskutuara me grupet e interesit dhe më
pas të kërkojë llogari të herëpas herëshme për zbatimin e tij.

Deputeti Taulant Balla në
një prononcim për televizionin
tregoi me fakte gjendjen e
mjeruar të shëndetësisë në
komunën e Steblevës, rrethi i
Librazhdit, Qarku i Elbasanit.
Dikush tha se ky është deputet
opozitar dhe këtë punë ka. Por
a that ë vërtetën deputeti Balla
apo gjendja e shëndetësisë në
këtë komunë është e mrekul-
lueshme dhe deputeti Balla "si
zakonisht" e ngjyrosi me bojë
të zezë.

Zotërinj pushtetarë, të
pushtetit qendror apo të atij
vendor. Populli është popull dhe
atij i shërbehet siç i shërbehet
njeriut, mbi bazën e betimit të
Hipokratit.

Në këto vite është ndërtu-
ar ndërtesa e re e qendrës
shëndetsore.  Kjo është e
vërtetë dhe askush nuk e mo-
hon. Por çfarë ka brenda saj?
Pothuajse asgjë, as ilaçe nga
më të domosdoshmet, nga ato
që ja kërkojmë edhe një shof-
eri apo taksisti që ti ketë në
kutinë e ndihmës së shpejtë.
Nuk ka asnjë shtrat urgjence,
asnjë personel mjekësor të
kualifikuar.

Njerëzit shkojnë në Li-
brazhd për një urgjencë, për një
vizitë të thjeshtë, për një injek-

(Copëza kronikash përurimi të disa copëzave të rrugës)

hatin Çerenec, në segmentin
fundor të kësaj rruge dhe
premtoi se në nëntor  të vitit
2012 do të përfundojë traseja
e rrugës dhe në maj 2013 Fon-
di Shqiptar i Zhvillimit  do të
përfundojë  asfaltimin e kësaj
rruge.

Përsëri Gazeta "Steble-
va" e pasqyroi këtë inspektim
me shpresë se më në fund
edhe kjo rrugë kaq shumë e
dëshiruar do të përfundojë.
Por ja që jemi në mars të vitit
2013 dhe asgjë nuk ka lëvi-
zur. Janë mijëra banorë të rre-
theve Librazhd dhe Bulqizë, të
dy rretheve të varfëra të zonës
verilindore që e kanë shpresën
tek kjo rrugë, ndërkohë që po
asfaltohen qindra km rrugë ru-
rale në të katër anët e vendit.
Si ta kuptojmë këtë, premtim

të pambajtur të qëllimshëm,
nënvleftësim të mijëra këtyre
banorëve  të kësaj zone,
zonës së Gollobordës,  që  me
gjithë joshjet e Maqedonisë
dhe  Bullgarisë  për minoritete
të tyre mbeten shqiptarë  të
ndershëm dhe nga më patri-
otët, që kanë zhvilluar tri
luftëra  me serbët në vitet
1913-1920, në ato vite kur vi-
hej në dilemë çështja e egz-
istencës së kombit dhe shtetit
shqiptar.

Pushtetarë  të nderuar
mbani premtimet. Kronikat
tregojne se keni zbritur në
bazë një herë në dy vjet,
vetëm kur ka patur zgjedhje.
Keni premtuar, keni marrë
votat, jeni larguar dhe prapë
keni harruar. Ka ardhur koha
për të mos harruar.

Gjendje e mjeruar e shëndetsisë nëGjendje e mjeruar e shëndetsisë nëGjendje e mjeruar e shëndetsisë nëGjendje e mjeruar e shëndetsisë nëGjendje e mjeruar e shëndetsisë në
komunën e Fushë Studen - Steblevëkomunën e Fushë Studen - Steblevëkomunën e Fushë Studen - Steblevëkomunën e Fushë Studen - Steblevëkomunën e Fushë Studen - Steblevë

sion. Po si shkojnë ? Shkojnë
me mushka se nuk ka rrugë  në
zonat e Moglicës, Orenjës e
Çermenikës.

Gratë shtatzëna jo vetëm
nuk mund të bëjnë një vizitë
mjekësore tek mjeku special-
ist, por as nuk asistohen gjatë
lindjes. Komuna nuk ka asgjë
në kompetencat e saj sepse
çdo gjë e kanë të centralizuar
drejtoritë e shërbimeve  shën-

detësore në Librazhd dhe El-
basan, që si në këtë komunë e
kanë gjendjen edhe në shumë
komuna të tjera.

Deputeti Balla foli, por si
reagoi shërbimi shëndetësor ?
Do të bënin mirë të shkonin
atje në fshatrat e komunës së
Steblevës dhe të shikojnë
gjendjen e mjeruar shëndetë-
sore dhe të rregullojnë gjend-
jen para se të vdesin njerëzit.
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Në tokat e Steblevës  që
shtrihen  jashtë  kufirit
shqiptar, në Jugosllavi,

është krijuar fshati Llakaicë.
Dikur në malet e Jabllanicës
erdhën vllehët me bagëti. Thu-
het se për të ardhur këtu  morën
leje nga Sulltani dhe u vendosën
në malet midis Steblevës dhe
Jabllanicës. Livadhet dhe ma-
let e Jabllanicës u dhanë dhu-
ratë më vonë nga Sulltani. Nga
presioni i shqiptarëve vllehët u
larguan nga malet e Jabllan-
icës. Vllehët ose çobenët siç
njihen nga populli nuk janë
grekë dhe as sllavë, por latinë,
romanë të ardhur, emigruar
qysh në lashtësi.

Llakaica, lagja e Steblevës
që ka mbetur jashtë kufijve të
Shqipërisë.

Është vendosur ne zgjatim
të luginës së lumit të Llakaicës.
Ka dy përrenj që e përshkojnë
fshatin. Në fshat gjënden emër-
time të tilla si Cërvena Voda,

(Ujë i kuq) Dobra Voda, (Ujë i
Mirë), Cetina Izvori etj. Llaka-
ica rrethohet nga vendet dhe
pyjet e Raduçit, Kallkanit,
Visharicës, Llapashikut, etj. Ka
patur 15 shtëpi, të gjitha grup.

NJË VËSHTRIM MBI LLAKAICËNNJË VËSHTRIM MBI LLAKAICËNNJË VËSHTRIM MBI LLAKAICËNNJË VËSHTRIM MBI LLAKAICËNNJË VËSHTRIM MBI LLAKAICËN

Stanet ngrihen 1-1,5 km larg
fshatit, në të djathtë  të lumit
të Llakaicës. Varret janë ven-
dosur  në një bregore mbi fs-
hat.

Llakaica ka qenë një pjesë

e Steblevës. Steblevasit ne verë
vinin dhe veronin bagëtinë në
stane. Këtu kishte 80 stane ku
kullosnin deri në  1200 dele. Një
ditë steblevasit  u vendosën
edhe me shtëpi dhe kështu u
formua Llakaica që përmban
çerekun e tokave të Steblevës.
Formimi i Llakaicës si fshat
daton vitin 1913. Në vitin 1915
Llakaica u vu nën Serbi. Në Lla-
kaicë u vendosën edhe disa
banorë nga Klenja.  Më vonë
disa banorë të Llakaicës emi-
gruan në Shkup.

Llakaica,  baza e zhvillim-
it të bujqësisë dhe blegtorisë
në Steblevë  në vitet 30 të shek
20

Steblevasit merren me
bujqësi, përfshirë edhe ata të
Llakaicës që janë në lartësinë

1350 metër, por askush nuk
arrin që ta sigurojë bukën e tërë
vitit. Llakaicasit e sigurojnë
vetëm për 6 muaj, pjesën tjetër
e blejnë në treg. Shumica e të
mbjellave janë mbi ujë, pra të
pavaditëshme dhe për rrjedhojë
prodhimi është i pakët.

Blegtoria filloi të bëhet
kryesore në punët  bujqësore
dhe blegtoriale të gollobordasve.
Varfërimi i tokës kërkonte pleh,
pra kërkonte mbajtjen dhe
mbarështrimin e bagëtive. Ste-
blevasit  në këtë kohë kishin
20000 dele, kur fshati kishte
350 shtëpi. Tre familje kishin
mesatarisht tre pendë qe dhe
6 kokë bagëti për familje.  Ver-
imi i bagëtive në pyjet e Llaka-
icës fillonte më 9 maj dhe për-
fundonte në mesin e shtatorit,
pra nga shën gjergji deri në
shën mitër. Çdo familje kishte
stanin e vet. Stanet qëndronin
pranë njëri tjetrit. Vathat lëviz-
nin çdo 2-3 ditë për plehrimin e
kullotave dhe tokave. Ato ndër-
toheshin pranë burimeve të ujit,

burime me ujë të ftohtë dhe të
kulluar. Për strehimin e barin-
jëve shërbenin kolibet e kash-
tës, të përgatitura me drunj dhe
kashtë thekri.

Përveç bagëtive të ven-
dasve në stanet e Steblevës
merreshin edhe bagëtitë e ja-
banxhinjve, malësorve nga Pe-
qini, Çermenika etj rreth 6000-
8000 kokë bagëti. Marrëveshja
ishte e tillë, 4 mexhide për kokë
si dhe shfrytëzimi i qumështit
dhe leshit. Qumështi pëpuno-
hej në djathë, gjalpë, gjizë, dhe
një pjesë mbahej nga i zoti i
stanit dhe një pjesë i jepej të
zotit të bagëtive në shën mitër.
Djathit nuk i hiqej gjalpi,
qumështi nuk skrumohej, gjiza
ishte e veçantë, largohej hirra,
prodhime të mrekullueshme
karakteristike. Shumica e pro-
dhimeve blegtoriale të staneve
ishin të kërkuara dhe tregto-
heshin në pazaret e Dibrës së
Madhe dhe të Strugës. Gjatë
dimrit përdorej mishi pastërma
i deleve ose i viçit.

Steblevasit merren me
bujqësi, përfshirë edhe
ata të Llakaicës që janë
në lartësinë 1350 metër,
por askush nuk arrin që
ta sigurojë bukën e tërë

vitit. Llakaicasit e
sigurojnë vetëm për 6
muaj, pjesën tjetër e

blejnë në treg. Shumica
e të mbjellave janë mbi

ujë, pra të
pavaditëshme dhe për

rrjedhojë prodhimi
është i pakët.

Mbresa nga verimi i bagëtive në vitet ‘30
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MIRËNJOHJE MËSUESVE TË STEBLEVËSMIRËNJOHJE MËSUESVE TË STEBLEVËSMIRËNJOHJE MËSUESVE TË STEBLEVËSMIRËNJOHJE MËSUESVE TË STEBLEVËSMIRËNJOHJE MËSUESVE TË STEBLEVËS
"Mësoje fëmijën tuaj më shumë se vehten
tuaj pasi ai do të jetojë për një kohë më të
gjatë se koha juaj"

Naim Frashëri

Stebleva është një ndër fs
hatrat e Gollobordës në
rrethin e Dibrës me kul-

turë dhe tradita të ad-
mirueshme, me njerëz patriot
e arsimdashës që kanë sakri-
fikuar për  kulturën e gjuhën
shqipe, në mbrojtje të identi-
tetit kombëtar.

Në obeliskun e arsimit në
Steblevë dhe në mbarë Gol-
lobordën figura e patriotit dhe
intelektualit Hazis Lila për
kurorën e tij. Hazizi mbaroi stu-
dimet në  Turqi dhe Francë dhe
jetën e vet ja kushtoi
përhapjes së arsimit në zonën
e Dibrës  dhe të Librazhdit.
Drejtues shkolle në Dibër të
Madhe, delegate në Kongres-
in e Manastirit, inspirues i
hapjes së shkollës s ë parë
shqipe në Trebisht më 15 prill
1914, kryetar i Krahinarisë së
Klenjës, një nga figurat më
emblematike të kohës së
bashku me patriotët e tjerë
Hoxhë Moglica, Elez Koçi,
Hysen Destani etj. Për këto
qëndrime vritet nga serbët më
7 qershor 1915 në fushën e
Llakaicës.

Një intelektual tjetër  në
gjerdanin e kulturës së zonës

dhe të kulturës kombëtare ësh-
të  Vahit Kormaku. I arsimuar
në Turqi dhe I pajisur me një
kulturë të gjithanshme , ai
bëhet inisiator I hapjes se sh-
kollave shqipe të zonës dhe
deri në Gramsh. Ai shërbeu si
mësues në Borovë më 1923,
në Steblevë  më 1927, në Os-
tren të Madh më 1922, në
Klenjë më 1926. Shkollae Tun-
jës në rrethin e Gramshit mban
emrin e tij. Jo vetëm mësues ,
por edhe studiues, historian,
biolog, e gjuhëtar.

Ai përgatiti studimin me
titull "Sheshet e betejave të
Skëndërbeut në trevën e Gol-
lobordës, studim që gjetim
botim të plotë vetëm pas viteve
2000.

Pas Vahit Kormakut në
shkollën e Steblevës do të jep-
nin mësim Gani Kormaku, një
mësues i respektuar dhe
nderuar, Sabrije Pirushi, e para
femër mësuese që do të bëhet
frymëzuese në rrugën e eman-
cipimit të femrës shqiptare
dhe për shumë  bija të Ste-
blevës që do të lënë emër në
fushën e arsimit në shkallë
kombëtare. Mbas çlirimit do të
lenë gjurmë me punën e tyre

arsimtarët steblevas Izet Gru-
ja dhe Xhevahir Gruja që
sherbyen në Steblevë dhe në
Borovë.  Një kontribut të madh
prej dekadash ka dhënë intele-
ktuali, mësuesi dhe studiuesi
Islam Hoxha. Si një nga nor-
malistët e parë së bashku me
Mustafa Shahinaj. Mehmet
Gjadrin, Hilmi Sadikun, Gafur
Ibrahimin dhe Rruzhdi Matën
do të vendosnin bazat e arsimit
në zonë, duke qenë drejtues,
dhe kualifikonjës arsimi me
vlera të veçanta. Këto figura të
ndritura të arsimit meritojnë
monografi më vehte sepse
kanë lënë gjurmë dhe kanë
përgatitur breza të tërë deri në
ditët e sotme. Islam Hoxha, ka
lindur më 7 mars të vitit 1912 ,
edhe në vitin e pavarësisë,
edhe në ditën e 7 marsit, dy
konçidenca të fuqishme për
mësuesin e ardhshëm.

Me hapjen e shkollës 7
vjeçare në Klenjë në vitin
1957, fëmijët e Steblevës ndiq-
nin  shkollën në klasat e nga
e V-VII në Klenjë. Atje jepte
mësim mësuesit nga Stebleva
Ramazan Hoxha dhe Ferit
Uliu, të cilët kanë lënë një emër
të ndëruar në arsimin e zonës.

Në vitet 60 del në punë në ar-
sim vajza e parë nga Stebleva
Fanije Hoxha (Reka) , e cila
më vonë  shërben në Shkollën
Pedagogjike të Elbasanit dhe
si drejtoreshë e Institutit të
Kulturës Popullore në Tiranë.

Në shtator të vitit 1969
shkolla 8 vjeçare "Islam
Çaushi" në Steblevë bëhet
drejtori më vehte me drejtor
Ferit Uliun.  Kjo shkollë do të
bëhet një nga shkollat më të
mira të rrethit. Unë jam krenar
që  kam qenë pjesë e stafit të
saj. (M.Hasani). Në këtë sh-
kollë kanë dhënë kontributin e
tyre të vyer mësuesit Iljaz
Bande, Agron Avda, Vera Pi-
rushi, Violeta Murati, Fluturije
Gruja, Remzije Murati, Nadire
Bushati, Lumturije Bajra, Du-
rak Gruja, Emin Rada, Selim
Murati, Rasim Musliu etj. Edhe
përse punuan në Studën Qer-
ime Avda, Ismete Hoxha dhe
Arife Hoxha ata mbetën pjesë
e respektuar e intelektualëve
të Steblevës. Që nga viti 1976
nxënësit e Steblevës vazhdo-
nin shkollën e mesme bujqë-
sore dhe gjimnazin në Klenjë
nga ku dolën me dhjetra
kuadro të lartë në fusha të

ndryshme të shkencës  dhe të
kulturës. Në shkollën e mes-
me "Spiro Velko" Klenjë një
brez  i ri mësuesish nga Ste-
bleva, me arsim të lartë si Për-
parim Pirushi, Halil Kurti, Kum-
rije Avda, Luljeta Çaushi,
Fiknete Musliu, Zamir Lama,
Arben Lila, Emirjan Gjini, Lefter
Cfarku etj do të përgatitnin bre-
za të tërë kuadrosh të ardhs-
hëm.

Në vitet e para të
demokracisë do të vijojë shkol-

la e mesme në Ste-
blevë me drejtor Halil
Kurtin.

Në obeliskun e
arsimit në Steblevë,
megjithëse kanë
shërbyer në vende të
tjera dhe larg Ste-
blevës shumë bij dhe
mësues nga Steble-
va kanë lënë gjurmë
me punën e tyre të
palodhur si mësues,
dhe drejtues si p.sh.
Qazim Gjini në Li-
brazhd, Osman Uliu
në Tropojë dhe Ti-
ranë, Teuta dhe Bard-
hoshe Kormaku në
Peshkopi, Përparim
Pirushi dhe Hajrije

Kormaku në Peshkopi dhe Ti-
ranë, Bardhyl dhe Shpëtim Ko-
rmaku në Elbasan, Vesel
Kuçuku, pedagog  në Fakul-
tetin e Shkencave të Natyrës
në Tiranë , Cvetan Zorba drej-
tues asrsimi në Shkup, Artan
Lila, p[edagog në Universitetin
e Elbasanit, Fatmira Pirushi
dhe Aishe Hoxha në Tiranë ,
Eduart Abazi dhe Agim Gjini
pedagog ushtarak në Akadem-
inë Ushtarake , Tiranë.  Kanë
shërbyer gjithashtu si më-
suese në Tiranë Lumturije
Nura, Sadik Avdiu, Ibrime Av-
diu, Ismail Amza, Agron Kor-
maku, Shukrije Bushati, Zana
Pirushi, Vilma Gjini, Lavdije
Rada, Zhaneta Abazi dhe Lul-
jeta Fejza.  Një vend të nderu-
ar në obeliskun e arsimit kanë
edhe edukatoret Qamile Tam-
izi, Mirvete Gjini, Fetije Amza,
Zylfi je Murati. Edhe
përgjegjësit e kulturës Demir
Murati dhe Afërdita Kuburi
kanë qenë pjesë e pandashme
e arsimtarëve të Steblevës.

Në harkun e një shekulli
në Steblevë numërohen mbi 70
figura të nderuara mësuesish.
E kemi theksuar edhe herë të
tjera se është në nderin e

pushtetit vendor dhe qendror ,
të organeve të arsimit në rreth
dhe qark që të ngrejë një obe-
lisk, lapidar  ku të shënohen
të gjithë emrat e mësuesve të
nderuar të kësaj zone arsim-
dashëse, që brezat e rinj dhe
ato që do të vijnë të nderojnë
kohë pas kohe mësuesit e tyre
të nderuar që i pajisën me dritë
dhe dituri.

Gjithmonë, ndër vite, çdo
7 mars do të nderojmë më-
suesit. Mirënjohje për jetë kë-
tyre mësuesve:

Mësuesit e parë që hodhën
themelet e arsimit në Ste-
blevë :
Hazis Lila
Vahid Kormaku
Islam Hoxha
Xhevahir Gruja
Izet Gruja
Ramazan I. Hoxha
Ferit Uliu

Të parat femra mësuese kanë
qenë:
Sabrije Pirushi, Fanije Hoxha,
Teuta Kormaku
Gjatë viteve 1970-2004 kanë
punuar mësuesit:

Musa Dine
Skënder Hidri
Sandër Koja
Astrit Shehu
Zllatan Karaxha
Naim Fiku
Kozma Traja
Hilmi Beqiri
Selman Purde
Iljaz Bande
Agron Avda
Shukri Xheleka
Demir Lleshi
Fais Gjeleshi
Hysen Osmani
Shpëtim Hoxha
Fehmi Murra
Menduh Basha
Durak Gruja
Vera Pirushi
Remzije Murati
Elvira Zaçe
Violeta Çaushi
Fluturie Gruja
Lumturije Bajra
Rasim Musliu
Fehmi Rapa
Sandër Budini
Shpëtim Agushi
Pëllumb Uliu
Lefter Cfarku
Milica Cfarku
Flutura Murati
Esma Kazazi

Drejtues shkolle:
1. Ferit Uliu
2. Selman Purde
3. Iljaz Bande
4. Halil Kurti
5. Rexhep Despoti

Mësues nga Stebleva që kanë
punuar dhe punojnë jashtë Ste-
blevës:
Qazim Gjini, shef arsimi , Li-
brazhd
Osman Uliu, Tiranë
Jusuf Kuçuku, Tiranë
Cvetan Zorba, Shkup
Vesel Kuçuku, Tiranë, peda-
gog
Fatmira Pirushi (Qiriazi) , Ti-
ranë
Aishe Hoxha, Tiranë
Fadil  Disha , Elbasan
Shpëtim Kormaku, Elbasan
Agron Kormaku, Tiranë
Përparim Pirushi, Peshkopi,
Tiranë
Hajrie Kormaku, Peshkopi, Ti-
ranë
Bukuroshe Kormaku, Peshko-
pi, Tiranë
Nadire Bushati, Borovë
Lumturie Nura, Tiranë
Selim Murati, Studën
Shukrije Bushati, Tiranë
Qerime Avda, Tiranë
Kumrije Avda, Klenjë
Jonuz Murati, Klenjë
Halil Kurti, Klenjë
Flutura Musliu, Klenjë
Luljeta Dima, Klenjë
Zamir Lama, Klenjë
Ismete Hoxha, Studën
Emisjan Gjini, Trebisht
Zana Ferhati (Uliu), Tiranë
Ibrime Avdiu, Tiranë
Zana Pirushi, Elbasan
Artan Lila, Elbasan, pedagog
Zana Uliu (Ferhati)
Ismail Hamza , Tiranë
Sadik Avdiu, Tiranë
Lavdije Rada, Tiranë
Zhaneta Abazi, Tiranë
Luljeta Fejza, Tiranë
Kudrete Disha, Tiranë
Edukatore kopështi
Qamile Tamizi
Mirvete Gjini
Fetije Amza
Zylfije Murati
Përgjegjës kulture:
Demir Murati dhe Afërdita
Kuburi

(Kërkojmë ndjesë për
ndonjë harresë jo të

qëllimshme)

Mehmet Hasani
Mersin Hoxha
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ALI R. BERISHA

Nuk janë raste të rralla në
letërsi kur një poet i
shpërfaqet opinionit lex-

ues në moshën e dytë të tij.
Raste të tilla kanë ndodhur
edhe në letërsinë tonë, si te ril-
indësit (Pashko Vasa, Filip
Shiroka) ashtu edhe tek më të
vonshmit. Në vitet e fundit kemi
edhe një shembull të tillë; atë
të Nexhi Baushit (poete nga
Tirana), e cila në moshën e dytë
të jetës depërtoi në fushën e
poezisë me një përmbledhje
vjershash që mban titullin Kur
loton qielli…, të botuar në Ti-
ranë muajt e fundit. Libri është
përgatitur nën redaktimin e
Kristaq Shabanit .

Të themi që në fillim se
autorja është me profesion
ekonomiste finance, prandaj
çdo mirëpritje e librit të saj ka
peshë të madhe, krijon befasi,
dhe zgjon interesim në mesin e
lexuesve dhe të miqve të saj.
"Kur loton qielli…" veç faktit se
është libri i parë, ai ka edhe anë
të tjera që meritojne të shesho-
hen e të analizone letrarisht, që
besojmë se do të janë të
mirëpritura nga lexuesit. Nga tit-
ulli fitojmë përshtypjen se libri
do të na sjell lëndë vlerash ar-
tistike me konotime klasiko-
moderne dhe presim të lexojmë
poezi shqetësimesh të thella
poetike, por nuk del ashtu. Do
të bindemi se ato janë poezi të
kohës - interesimesh të shum-
ta jo vetëm intime, por edhe
mbarëkohore e shoqërore , mo-
rale, psikologjike, shpirtërore etj.
kurse emërtimi i librit bash-
këshoqëron përkushtimin
domethënës me temat referen-
ciale për të ndriçuar relatat e
poetes me jeten, dhe e për-
ballëvënë vendlindjes, qytetit ku
ka arritur pjekurimin dhe botës
intelektuale, kulturore e sidomos
asaj letrare. Me sa duket ajo,
që moti paska qenë e dhënë pas
poezisë në radhë të parë si lex-
uese por edhe si krijuese e saj.
E rritur dhe e shkolluar në një
periudhë kur të marrurit me letër-
si ka qenë dashte të behej me
syçeltësi te madhe, prandaj,
tash, vendosja për të shkruar e
shfaqur lirshëm botën percep-
tore dhe ndjenjore ka bërë që
poezitë e Nexhi Baushit të kenë
seriozitet dhe begati krijuese
dhe përmbajtësore. Entuziazmi
i kësaj poeteje përcjellur hap
pas hapi me përgjegjësi ndaj asaj
që krijon është për t'u admiruar.
Ajo fillon me një poezi 20
vargjshe kushtuar nënës dhe
përfundon me një poemë që ka
për subjekt, rrallëherë të shtjel-
luar në poezinë tonë - kushtuar
pemës, dardhës shekullore të
mbjellur nga katragjyshi dhe e
cila në ditët e sotme ngërthen
kujtime, nostalgji, mall për
vendlindjen e te pareve. Poema
kuptohet si një baladë me
rrëfime për kohën e kaluar nga
Dardha shekull. Me që dardha
nuk ka gojë, rrëfimi i saj natyri-
zohet përmes gojës së stërmb-
esës . Kështu ndërmjet dy
poezive me motive familjare
stiset përmbledhja me 50 poezi
me motive, tematika, forma e
brendi të mbushulluara me mjaft
frute të mirëpjekura që mund t'i
japë një vepër poetike. Linja

kryesore që i lidhëron poezitë
është frymëzimi krijues dhe
dëshira këmbëngulëse për të
bërë jo vetëm një libër, por një
vepër me sa më shumë vlera.
Hetohet edhe frika e poetes se
mos nuk ka për t'ia dalë me
sukses, prandaj ka punuar e
ripunuar ngadalë, kujdesshëm
dhe këmbëngulshëm.

Pasi t'i ketë shkruar 8 poezi
kushtuar prindërve dhe
vendlindjes se te pareve - Ste-
blevës pastaj edhe njpërkush-
tim të denjë, kushtuar Papës,
radhiten poezite e tjera. S'ka
politikë, s'ka luftë, s'ka dhunë,
s'ka vuajtje, s'ka vdekje, ka at-
mosfere gjallërimi, natyrisht me
gjithë telashet dhe problemet
jetësore, por mbi të gjitha ka
dashuri. Natyrisht, edhe kjo me
telashet dhe peripetitë e saj,
ndonëse edhe aty ka më
shumë dëshpërime, se sa
dashuri platonike. Poetja e ka
të qartë se në këtë botë, e cila
siç thotë Kuteli "Është koprrace
në mirësi." Këto janë shënjest-
rimet e lajtmotivit që e mban
gjallë e gjethon dhe e degëzon
vëllimin.

Me "Dashuria e parë" ha-
pet sipari i motivit erotik. Aty
ka shumë më pak klithma lir-
ike sesa që bëjnë poetët e vlu-
geve dashurore, e shumë më
tepër këndim erotik, filozofiko-
natyror të ndjenjës më të fu-
qishme që paraqet kryefrymë-
zimin e jetës.

… zemra nga kraharori
kurrë s'më kishte dalë …
Kjo ishte, po e kuptoja,
dashuria e parë!... (fq. 25)
Zakonisht kur në veprat

poetike theksohet zëshëm
dashuria e parë, duhet pritur që
ajo ka për t'u shuar, prandaj
edhe te kjo poete
Harrova diçka diku
dhe pata mall.
Sërish të kthehesha,
a duhesh vallë? (fq.27)
dhe natyrisht duke pritur ditën
që
Do të kthehem
ta rimarr përsëri. (fq. 27)
ikin "Stinët e jetës" dhe poetja
e rezignuar mezi i gjen vargjet
e pështatshme për këtë gjend-
je me poezinë Lermëni këtu!...
Lermëni, o njerëz,
Këtu vetëm …
Me gotën ndër duar, …
Për shpirtin e trazuar.
Ah! … Vitet e mia,
Të mirët e jetës sime, (fq. 29)
Kurse në poezinë në vijim "I
pashpirt …" lexojmë dhembje-
revoltën;
Mëkat!
A' do të arrij të të urrej, o i pa-
shpirt!
Dhe në fund përmbyllja plot
ekzalt, që lë pa frymë e pa
shikim:
Mëkat!
S'arrij të të urrej, o i pashpirt!...

Pasi të kemi lexuar në
vijim disa poezi, prapë për
nënën dhe vendlindjen, poetja
sërish i kthehet temës së
dashurisë: "Dashuria ime u tret
në harresë … fluturoi atje lart,
në një botë pa ndjenja" (fq. 49).
Dhe në vijim i lexojmë poezitë
që pjekurisht vazhdojnë të për-
bëjnë pjesët e mira të vëllimit
si: Në kërkim të së panjohurës,
Trazim shpirti, Harmonia e nd-
jenjës, Oh, ka frikë…, Si

pulëbardhë, Vajza dhe trënda-
fili, Sekretet e mia, Kostelacion
i ri, Dialog i ndjenjës, Silueta,
Vetmia e largimit, Pentagrami
i ndjenjës, Jo si dikur…, Pirat i
zemrave, E ndiej…, Vetëm imja
…, në mesin e të cilave gjenden
edhe dy poezitë më të fu-
qishme të kësaj vepre: "Sa pak
kërkon një grua…" dhe "Në tav-
ernën që dikur quhej "Vjosë".

"Sa pak kërkon një grua…"
lë përshtypjen e një thurime
poetike melodioze,
psikologjike, pritësi gruaje me
rrezatime të forta sentencioze.
Thirrje gruaje drejtuar jetës dhe
të dashuruarve:
Ti, mos u kur …se: …
Heret në pranverim tek ajo të
shkosh,
Si gonxhe ta vjelësh … (fq.69)

Ndërsa poezia tjetër që e
stigmatizuam, "Në tavernën që
dikur quhej "Vjosë" na e shpër-
faq një tabllo jete të poetës në
dy periudha; të asaj rinore dhe
të jetës së tanishme, me pikë-
zime tepër lirike. Në secilën
strofë na faniten çaste e pamje
me ngjyra të ndezura përsh-
typjelënëse. Poetja sikurse
shokët e gjimnazit që dikur
vizitonin "Vjosën" Përplaset nga
dallgët. "Nocionin gjatë jetës e
humbëm", dhe vazhdon:

Dëshiroj fati të më trokasë
dhe një herë. - dhe i vë pikë,
për të përfunduar tejet prek-
shëm në strofën në vijim:

Asgjë nuk dukej si më
parë.

Atje në Tavernën që dikur
quhej "Vjosë"

Në shisheen e verës
shëmbëlltyrën pashë

Është ajo grua e vetme,
vërtet unë? (fq. 81)

Do ndalemi edhe pak te
kjo poezi, për të spikatur tri
vargjet e strofës së dytë, të
cilat duken si të pavend.

Secili nga ne jetoi jetën që
na zgjodhën

Por luftuam e kurrë nuk u
lodhëm

Dallgët e jetës kudo na
përplasën…

E themi këtë, sepse ajo që
del nga këto vargje nuk për-
puthen shumë me natyrën e
poetës e as me porosinë e
vëllimit. Andaj mund të jetë ky
një lëshim apo humbje e hapit
në të shprehur si tërësi për nga
rrumbullakimi i mendimit, gjë që
nuk haset gjetiu, madje është
kundërthënës brenda strofës e
më dukshëm kundërthënës me
poezinë paraprake "Vetëm
imja…", në të cilën poetja
shprehet:

Do të jem vigjilente, do të
gjej rrugëdalje …

Ndoshta vdekjen do ta
mposht

Jeta ime, vetëm imja,
më shumë dritë do të

ketë, e di, " (fq. 80)
Perceptim pamjesh e

soditjesh, përfytyrimesh lex-
ojmë edhe në poezitë e tjera
që thurrin një imazh simpatik
për librin në tërësi. Një realitet
jetësor i poetizuar me shume
kujdes e finesa me tone jo të
tejzëshme që e rrumbullakojnë
suksesshem mesazhin poetik
se jeta duhet te duhet gjithse-
si:

Jeta ime është vetëm imja,
Në qilarin e butësisë s'do

të lejoj,
Goditjet të më përplasin…

(Vetëm imja …, fq. 80)
Përveç poezisë kushtuar

Papës personazhet e poezive
si objekt këndimi i merr nga rre-
thi familjar dhe vendlindja e te
pareve. Këtu e radhisim
Dardhën shekullore si person-
ifikim. Një poemë kjo rreth një
subjekti mjaft interesant e thu-
rur me kujdes. Përkundër
dëshirës dhe mundit të bërë,
poema ka mundur të dalë më
e ndërtuar. Me sa duket, poet-
ja ende s'e ka fituar guximin për
t'u marrë me njeriun e për-
masave të ndërlikuara jetësore.
Është ky edhe një fakt se ajo
ka një përgjegjësi të lartë për
punën që bën dhe dronë nga
shkarjet a lajthitjet e mundshme
fillestare. Prandaj libri paraqet
një sprovë letrare të një ndërtim
të suksesshëm hapësinor e
funksional me shtresime të
shumta ideoemocionale të
botës së brendshme dhe të
asaj që e rrethon me ndër-
liqësitë e saja kohore. Këtu
gjendet ama e nxehtësisë së
ndjenjave buruese dhe e refle-
ktimit të ngrohtësisë që push-
ton. Ajo mbi të gjitha e do jetën
dhe dashurinë si metaforë të
saj, ku ndarjet nuk duhet të
kuptohen si "lamtumirë e fun-
dit", ose në fund të fundit

"nëse këtu, nuk do të tako-
hemi, /

Në një jetë tjetër do të të
pres!" (fq. 78)

Duke lexuar poezi situ-
atash e ndjenjash pushtuese
me ngjyra e figura të forta
shprehëse e vërejmë një jetë të
veçantë brenda botës së mad-
he që qerthullon, nga e cila,
poetja ka pritur më shumë se

sa që ajo i ka dhënë. Atë, pran-
daj , më shumë e kuptojmë
barabar si kundruese dhe si
krijuese që është, vazhdimisht
në kërkim të shkaktarit, me
shumë shpresë, më shumë
besim tek fati se sa stoicizëm
(poezia Lermëni vetëm!...). Ajo
ia del me sukses ta kundrojë
gruan brenda botës, ku ajo e
radhit edhe vetveten, si vetje që
ka të pashterrshme botën e
dashurisë, për njerëz, , për
prindërit, , për fëmijët, madje
madje edhe për mashkullin si
burrë, si përballëvënës i vësh-
tirësive, si mik, si shok, si ko-
leg.

Me të drejtë redaktori i lib-
rit shkruan: "Pa saforco dalin
në pah të "dhëna", të cilat
mund t'i zbulojë veç poezia".

Kurse Ilmi Dërvishi, në një
vështrim të botuar në gazetën
"Rruga e Arbërit" shkruan: "Po-
etja Nexhi Baushi vjen me një
zë të saj në poezi, mjaft origji-
nale, me një krijimtari intere-
sante e tematikë të gjerë… ka
ditur që në unin e saj ta
përgjithësojë në një un-poetik
në një kohështrirje për shumë
lexues të çdo moshe." Andaj
nuk do të mund të quhej e
tepërt nëse do ta nënvizonim
mendimin se "kemi të bëjmë
me një tufë poezish, autorja e
të cilave ka filluar të shklasë
sipas mënyrës vetanake të të
shkruarit, pasi që posedon sh-
kathtësi në përdorimin e suk-
seshëm të figurave stilistike, të
struktures së vargut e sidomos
të një gjuhe gjithanshmërisht të
suksesshme.

(Marrë nga gazeta
“Rruga e Arbrit” shkurt

2013)
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 ..Në këtë kohë transformimi,historia do të dijë të dallojë patriotin
nga tradhëtari dhe do ti caktojë secilit vendin e vet…se ç'vend do të
kem unë në histori këtë nuk e di. Sa për Ju, emëri juaj i shkëlqyer si
patrot, do të mbetet i shkruar në në faqet e ndritura të historisë sonë.

ISMAIL QEMALI

Nga Bahri Myftari
      Av. Serxhio Mazreku

Biçakçinjtë takohen për
herë të parë në fillimet e
shek.XV. Veprimtaria e

kësaj familjeje të pasur dhe të
madhe,është plot kontribut dhe
vëmendje qysh në krye të
herës. Ajo ka qenë e përfshirë
në jetën politike,ekonomike
dhe shoqërore prej lindjes së
saj dhe deri në çerekun e parë
të shekullit të shkuar.

Biçakçinjtë, kjo familje fis-
nike shqiptare , ka qenë shumë
e dalluar dhe e spikatur për
gjatë sundimit të tejzgjatur të
perandorisë Osmane. Familja
e biçakçinjve,pinjollët e saj,falë
veprimtarisë së tyre ,fituan,
gëzuan me plot meritë , shumë
tituj,grada dhe ndere. Pesha e
angazhimeve të saj, si dhe kon-
tributi i elementeve
njerëzor,dalë nga gjiri i tyre,ka
qenë i pranishëm në forma e
rrugë të ndryshme edhe në
hisorinë tonë jo të largët. Pa
mëdyshje, ajo familje ndër
familjet çifligare më të pasura
jo vetëm për trevën e Elbasanit
por dhe mbarë Shqipërisë, aq

sa edhe sot e gjithë ditën, nuk
janë të përcaktuar kufijtë,nuk
nguroi ta jepte pasurinë,të sh-
krinte atë për qëllimin e madh!

Në këto treva të buta,të
ngrohta e shumë të begata
lindën dhe u rritën shekull pas
shekulli,dekada pas dekadash
e vite mbas vitesh biçakçinjtë e
famshëm te Elbasanit dhe kudo
ku shkuan, ku mësuan, punu-
an e luftuan u dalluan për trimëri
e meçuri, gjithnjë -është e do-
kumentuar-mbartën me vete
mallin për qytetin,për njerëzit e
rracas së tyre,për Elbasanin,për
Shqipërinë.

Ata, si rracë e fortë sh-
qiptare mbajtën mbi
shpatulla,mbi supe, shumë
halle,shumë drama! Në rrugë
gjenealogjike përafërsisht mund
të përcjellim; Sinan pashë
Biçaku-14OO-1470; Sinan bej
Biçaku,mësues,profesor i vetë
Sulltanit; Ahmet aga Biçaku,
komandant në betejat e peran-
dorisë për pushtimin e Arabisë
dhe Egjiptit, Sedefqar, kryear-
kitekt i perandorisë; Ibrahim
pashë Bicaku 1587-1632, vezir
në Bursa; Halit pashë Bi-
caku1690-1775,ushtarak i lartë

i vëllai i tij arriti deri prefekt i
Stambollit; Ibrahim pashë Bi-
caku 1715-1770 disa herë vezir
i perandorisë si në
Manastir,Hungari,poet,muzikant;
Muhamet Biçakciu,arkitekt i
ujsjellësit të parë në Elbasan;
Ibrahim pashë Biçaku,vezir, më
tej dhjetra e dhjetra ofiqar deri
te ai më afër nesh, Sefedin bej
Biçaku,ushtarak i lart. Ndertoj
dy kisha të krishtera në
qytet,ndonëse paguhej e trajto-
hej prej vetë perandorisë.Një bi-
cakci i madh gjendet koman-
dant i lartë ushtarak që bashkë
me Mustaf Pashë Bushatin ko-
mandoi forcat e mëdhë në luftën
Ruso-Turke..Një tjetër pinjoll i
ketij fisi dhe famljeje, Dervish bej
Biçaku1820-1885,drejtoi dhe
sundoi në ato vite në Elbasan
njëherazi Dervish beu është i ati
i pashait të ardhshëm Aqifit. El-
basanit,1860-1926.

Aqifi lindi në qytetin e
Elbasanit,mbaroi arsimin e
mesëm në vendlindje, studimet
e larta për drejtësi i kreu në
Stamboll,ku u lidh herët me qar-
qet patriotike shqiptare. Pas fi-
tores së Revolucionit xhonturk,ai
u bë kryetar i klubit "Bashkimi".

Ky moment shënon jo vetëm
kurorëzimin e veprimtarisë sho-
qërore e patriotike,gjatë studi-
meve por dhe themelon patriotin
konseguent. Ai nga sot e në
vazhdim do të jetë në të gjitha
tubimet,kongreset ku luhen e
vendosen fatet e atdheut..Është
pjesëmarrës në Kongresin e
Dibrës, në atë të Elbasan-
it,1909, si dhe kuntribues aktiv
në çeljen e Normales në vitin
1909.

Qe ndër njerëzit më të
shquar,me më merita në orga-
nizimin e kryengritjes së
përgjithshme për shpalljen e
Pavarësisë dhe u vu pa hezitim
në krah te Ismail Qemalit,jo pa
shkak e qëllim ,vjen për të ajo
konsideratë e përmendur dhe
e pa shoqe prej plakut të
Vlorës, kryetarit të parë të sh-
qiptarëve. Aq sa qe i çmuar ve-
pra e tij në organizimin dhe
drejtimin e kryengritjes së
përgjithshme ,po aq e cmuar
dhe e lavdëruar qe nisja e punes
e detyrave të shumta të shtetit
më të ri në Evropë.ku aftësitë
e tij,aftësitë e Aqif Pashes në
lëmin e shkencës së drejtësisë
dhe jurispudencës do të ishin

për Shqiperinë e Mëvetme si
ujë,si drita,si dielli!. ..Në Nën-
tor 25-11-1912,në harmoni me
patriotët e tejerë e të lavdishëm
të qytetitt,ngriti flamurin e pa-
varësisë në Elbasanin e
zmres,duke i tregu pushtuesve
serb,që patën marrë revan si
qen të tërbuem,se do të qu-
heshin, thjesht armiq,pasi po
shkelnin një vend sovran dhe të
pavarur.

I njohur si besnik i Qever-
isë së Vlorës u ngarkua me
shumë detyra të cilat i krehu
me përgjegjësi e përkushtim
atdhetar. Dha një kuntribut të
shënuuar në vendosjen e drejtë-
sisë shqiptare e cila nuk kish-
te kurrëfarë baze shkencore.
Hartoi dhe zbatoi në praktikë
punën për të drejtën penale e
civile,duke vendosur për herë të
parë në vend jurinë në gjyka-
toren e noterisë. Po në këtë
kohë kemi përkujdesjen e tij të
madhe ndaj përpjekjeve që vin-
in nga të gjitha anët për coptim
të Shqipërisë,për gllabërimin e
trojeve etnike. E përjetoi me
dhimbje këtë mallkim dhe do
t'i mbështeste me armë e para
luftëtarët dibranë të Elez Isufit.

Në protestat e e qytetit të
Ebasanit realizuar në 1913
kundër copëtimit të trojeve et-
nike, Aqif Pasha ishte figurë
qëndrore. Ngjarjet rridhnin më
shpejt se ujrat e
Shkumbinit,Qeveria e Vlorës
dha dorëhqjen nën trysninë e
Fuqive të Mëdha dhe po këto
"gatuan" princ Vidin. Aqif Pa-
sha, sikundër dhe shumë pa-
triotë të tjerë,duke mbajtur edhe
këshillën e ish- Kryetarit të tyre,
e mbeshtetën Pricin. Në këtë
kohë,Ai,së bashku me
Gurakuqin,Hilë Mosin krjuan
Komitetin Kombetar që do tu
sherbente në mënyrë të orga-
nizuar dhe me platformë të
qartë Çështjes Kombëtare.

Nuk pranoi dhe refozoi pre-
rë të merrte pjesë në të ashtu-
quajturin Qeveri të Durrësit. Nuk
pati dhe kurrë nuk qe në një
mendje me Esat Pashë
Toptanin,madje shume shpesh
u ndesh me forcat regressive të
atij krahu,pas pati zbuluar qysh
herët që llimet e errta nga ku
buronte edhe ajo urrejtje karshi
Princit të sjellë nga Evropa.

Për hir të Çështjes pranoi
dhe kreu me zell detyrën e Min-
istrit të Brendshëm. Kohë të
vështira dhë pa stabilitet Aqif
pasha ,një jetë e tërë në luftë e
përpjekje!Së bashku edhe me
Ahmet Zogun,atëhrë fare i ri,u
përpoq që të organizonte një
kongres në Ebasan , por forcat
austro-hungareze qe ishin të
mirëiformuara për qëllimin e atij
kongresi nuk e
lejuan,megjithatë përpjekjet
nuk rreshten.

Në vitin1918 i dërgon me
kurajo atdhetare,ndonëse nuk
mori pjesë në të por me pjekuri
të lartë i dërgoi një letër krye-
tarit të Kongresit të mbajtur në
Durrës më 1918 ku i kërkonte
votimin e ideve dhe mendimeve

të tij e më pas votimi të gjykon-
te për to .Platforma e paraqitur
ishte një platform e shenjtëe,
largpamësi,qe një platformë për
veprim të metejmë të Çështjes
Kombëtare,për mënyrën dhe
mjetet e duhura në kundërvënije
të qëllimeve shoveniste të fqin-
jëve e më gjerë.

Gjatë kesaj kohe vlen të
përmendet lidhja etij e ngushtë
me Hoxhë Kadrinë dhe Komite-
tin e Mrojtjes Kombëtare të Ko-
sovës. Kjo veprimtari e zjarrtë e
me vizion tërësisht atdhetar,tërë
ky angazhm i shquar në
organizimin,ruajtjen,fuqizimin e
shtetit e çon në mbledhjen e
Kongresit të Lushnjes,kongres
që e nxori në krye të
Asamblesë.Njihet mirë prej his-
torisë dhe dëshmive të shumta
si tregimë,gojdhana mbi
ndimesën e madhe të qyteta-
rëve te Elbasanit për Luften
Vlorës,ku pa dyshim roli i këtij
patrioti në organizimin dhe
drejtimin e ndihmave dhënë Luft-
es qe i pa kursyer dhe tepër i
veçantë.le të përmendimi kon-
tributet e shumta njerëzore apo
pjesëmarrjen e bandës" Afërdi-
ta" dhe tepër sinjifikative
"aksionin"e grave, nuseve, va-
jzave në dhurimin me dëshirë të
stolive të tyre.Zgjedhja e tij në
krye të Asamblesë është një
nga pikat e arta të veprimtarisë
së Tij të mëtejme. Mund të thu-
het me fakte e prova se qe fat

Aqif Pashë Biçakçiu
(Elbasani) si prefekt i

Elbasanit ka patur ndikim të
madh patriotik në krahinarinë

e Gollobordës. Ai ka patur
lidhje të drejtpërdrejta me
luftëtarët e lirisë dhe të

diturisë Hoxhë Hazis Lila,
Hoxhë Hasan Moglica, Elez

Koçi, Dan Cami etj.
për vendin që pikërisht në atë
vit të vështirë e të rrezikkshëm
siç qe ai i luftës heroike të
Vlorës, Aqif pasha,kjo figurë e
adhuruar fund e majë, qe jo
vetëm krah por dhe ndihma e
parë për finalen fituese të luftës.

Pa dyshim qe pikërisht,
edhe këtë radhë kontributi i
madh i tij dhe patriotëve të
shumtë të Elbasanit,që luftës
së Vorës i dhanë frymë ko-
mbëtare.

Një jetë e tërë në shërbim
të pavarësisë dhe lirisë së Sh-
qipërisë ,duke i bërë nder jo
vetëm në punët e brëndshe por
dhe në stimujt dhe lidhjet e fu-
qishme me emigracionin. Au-
toriteti i Aqif Pashes ishte i
pranishëm edhe ndaj faktorit
ndërkombëtar,të fqinjve,dhe më
gjerë. Në vitin 1922 jo vetëm për
shkaqe shëndetësore,po dhe
për shkak të fillimeve të sher-
reve, me natyrë alla shqiptare,
kjo figurë e famshme e historisë
sonë, emigron në Baden e më
pas në Vjenë, domosdo asesi i
tërhequr,asesi i lodhur prej Atd-
heut. Edhe këtu ai mban lidhje
më shokë e miq atdhetarë aq
sa grupi politik i Nolit e kandi-
doi në zonën e Korçës në vjesh-
të të 1923, dhe ku Aqif pasha
do të kurorzohej me fitore, ash-
tu siç do të kurorzohej gjith-
monë, kur këtë "dhuratë" do ta
kishte në dorë populli,do ta kish-
te në dorë Shqipëria.
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Të dielën më datën 10
Mars 2013,  piktorja San
ka Baushi celi  për herë

të parë  në Muzeun Kombëtar
Tiranë ekspozitën  e saj vetjake
me punime të ndryshme në
teknikën e vajit,pastelit dhe
karbonit,me temë "Momente"

Në  ekspozitë moren pjesë
familjarë të piktores, miq e
dashamirës , shoqe e shokë të
fëmijërisë , të shkollës e të
punës. Ndodheshin Kryetari i
Shoqatës "STEBLEVA"
z.Mersin Hoxha si dhe zoterin-
jte  Haxhi Pirushi, Eduart Aba-
zi dhe të tjerë pjesmarës me
origjinë nga Stebleva. Në
hapjen e ekspozites ishin te
pranishëm  gazetarë të media-
ve vizive dhe të shkruar të cilët
përcollën këtë event gjatë të
gjithë ditës së parë

Sanka lindi në Tiranë dhe
është vajza e fundit nga  nëntë

vajzat që kishte Ajdin Baushi.
Arsimin  fillor,8/vjecar dhe atë
të mesëm e përfundoi me re-
zultate  shumë të mira në Gjim-
nazin "Qemal Stafa "në Tiranë.
Që fëmijë  dallohej në mësime
,por më së shumti dallohej si
talent në vizatim dhe sport. Një
dashuri të vecantë Sanka kish-
te për vizatimin dhe pikturën,
dallohej sidomos në portrete me
laps duke vizatuar  shokët e
shoqet e bankës. Do të kishte
gjithmonë me vete inkuraimin
e prindërve të saj, sidomos të
nënës e cila megjithë varfërinë
e asaj kohe ,mundohej ti kri-
jonte Sankes disa kushte min-
imale. Më pas, me mbarimin e
shkollës ë mesme,për të reali-
zuar ëndrrën e saj, mori pjesë
në konkursin që u zhvillua në
Akademinë e Arteve të Bukura
me të vetmin qëllim që të vazh-
donte degën e pikturës.Nuk

U HAP EKSPOZITA E PARE E PIKTORESU HAP EKSPOZITA E PARE E PIKTORESU HAP EKSPOZITA E PARE E PIKTORESU HAP EKSPOZITA E PARE E PIKTORESU HAP EKSPOZITA E PARE E PIKTORES
SANKA BAUSHI ME ORIGJINE NGA STEBLEVASANKA BAUSHI ME ORIGJINE NGA STEBLEVASANKA BAUSHI ME ORIGJINE NGA STEBLEVASANKA BAUSHI ME ORIGJINE NGA STEBLEVASANKA BAUSHI ME ORIGJINE NGA STEBLEVA

arriti të fitoj, megjithë
konkurimin e saj dinjitoz. Në
Akademi aso kohe futeshin
kryesisht studentë nga kon-
tigjenti i Liceut Artistik dhe San-
ka si gjimnaziste mund të
ndiqte fakultete të tjera, pavar-
ësisht se kishte talent. Në
kushtet e reja  Sanka ndoqi
studimet në  Fakultetin
Ekonomik dhe punoi për një
kohtë të gjatë në degë shumë
të rëndësishme të ekonomisë.
Dashurinë për artin dhe ve-
canërisht për  pikturën e ush-
qeu vazhdimisht duke punuar
dhe studiuar   autodidakt.Kjo
periudhe  ka qënë mjaft e
frutëshme sepse punoi  mjaft
portrete me karbon. Në vitin
1993 martohet në Itali. Atje
Sankës  i krijohen mundësi të
reja për të studiuar dhe  zhvil-
luar pikturën. Autodidakt,me
vullnet e pa u lodhur mësoi

mënyrat dhe teknikat e ndry-
shme të pikturës dhe mjesh-
tërinë e përdorimit të karbonit
dhe  penelit me bojra vaji dhe
pastel. Fillimisht pati
vështirësi,por me vullnet e këm-
bëngulje arrit të bëjë përparime
të dukshme. Punimet e saja të
para ishin portrete me lapës si
dhe  punime në natyrë, më së
shumti peisazhe nga qyteti i
Venecias. Në vitin 2003 në
Manfredonia merr pjesë në një
konkurs me piktura dhe u para-
qit me një punim me
karbon,"Pamje nga deti  të
Manfredonias", qytetit ku jeton.
Piktura e saj pavarësisht se nuk
arrit të marrë  cmim, u vlerë-
sua nga analistë vendas dhe
zuri vendin e 7-te nga 27 pjes-
marrës dhe arriti të rrëmbejë
simpatinë e vizitorevë të cilët
e vlerësuan  si punimin më të
mirë.Sanka megjithëse nuk ar-

riti dot të futet në Akademi, me
këmbënguljen,vullnetin ,pasio-
nin dhe dashurinë  për artin e
sidomos për pikturën arriti të
celë ekspozitën e saj të parë
në Muzeun Kombëtar në Ti-
ranë. vëndlindjen e saj, e cila
do të pasohet  me hapjen e një
ekspozite  tjetër në Itali, në
Manfredonia, qytetin ku jeton
prej  20 vitesh.

Endrra e bukur e Sankës
që e shoqeroi për dekada u re-
alizua me celjen e Ekspozitës
se parë vetjake.Ekspozita qën-
droi e hapur për tre ditë rrjesht
në datat  10,11,12 Mars 2013
.U ndoq me interes nga mjaft
artdashës, kritikë, piktorë, të
rinj  e të reja, të moshuar, gra
dhe burra. Në librin e përsh-
typjeve pati përshëndetje dhe
urime të ngrohta që e inkurajo-
nin dhe i uronin suksese të
mëtejshme.

Ja si do të shprehen disa
poetë,piktorë e dashamirës të
saj:

 Shpetim Kurti poet dibran:
 Kisha rastin e fatin e mirë

të isha i ftuar për të parë ek-
spozitën vetjake të piktores
SANKA BAUSHI ! E përm-
bledhur në pak fjalë ishte :
Përkushtim , Seriozitet , Pa-
sion , Talent e Impresione të
drejtëpërdrejta e të fuqishme !
Përgëzimet e urimet më të
mira ! Edhe në ekspozita të
tjera,pa fund !

Xhelal Luca,poet dibran:
 Impresione të pa marra

me mendjen time kurrë , fitova
në këtë ekspozitë.Një shpirt
që flet me muzikën e Vivaldit ,
një valle e Cajkovksit që merr
flladin e lëndinave Dibrane dhe
lulon brigjet Veneciane . Një
dorë e praruar që krenon cdo
Dibran e cdo Shqiptar .E uro-
va me gjithë forcën e shpirtit
këtë piktore që penelaton
shpirtin .

Flutura Maçi,piktore dhe
poete,Sekretare e përgjiths-
hme e "Pegasit"Albania:

 Urime Sanka,ishte një
ekspozite me dashuri për artin
e pikturës,relaks shpirtëror në
këto kohëra...

Ndërsa bashkepatrioti
Lulëzim Kita me banim ne
SHBA prej andej përcjell këtë
përshëndetje:

Urime  Sankës,ato që e
kanë vizituar ekspozitën japin
vlersime maksimale, edhe une
i uroj asaj gjithë të mirat dhe
susese të mëtejshme në krijim-
tarinë e saj. Gjej rastin të për-
shëndes të gjithë  pjesmarrsit
në ekspozitë, përshëndes të
gjithë motrat e saj.

Eduard Abazi do të shpre-
het kështu.

Falenderim dhe Mirënjo-
hje!

Jam i nderuar që mora

pjesë në këtë ekspozitë ku njo-
ha dhe pjesë të jetës dhe  fisit
tim.

Vërtetë rastësia të jep një
mundësi,por vlera që merr prej
saj nuk shlyhet.

Skulptori Ermir Q.Grezda
do shkruante kështu në librin e
përshtypjeve .

Qëndrimi i sinqertë artistik
është në sinkron me autoren,e
shprehur në vizatimet si dhe fine-
sa piktorike në Vececian
Romantike,plot transparencë e
diell,duke ju dëshëruar ta vazh-
doni pasionin me dashuri deri në
fund të udhëtimit të jetës.
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