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qyteti i Librazhdit mbetet 
pas, ndërsa rruga vijon përtej 
e shtruar për të paktën 12 
kilometra. Si shumëçka në 
këtë vend, që nis dhe lihet 
në mes, pas asfaltit mbin 
një pjesë e rrjepur keqazi, e 
cila të drejton për në Fushë 
Studë. Një luginë, që merr 
oksigjen nga pyjet e dendur 
dhe natyra e virgjër, të kredh 
në Komunën Stëblevë.

Mëse 60 përqind e 
Parkut Kombëtar “She-
benik-Jabllanicë” gjendet 
pikërisht në territorin e kësaj 
komune, duke i dhënë një 
pamje të rrallë, në antitezë 
të plotë me gjithçka e lidh me 
pjesën tjetër.

Pak më tej, rruga merr një 
kryqëzim të çuditshëm... Di-
kur, ajo kryesore,  të çonte e 
lidhte me 16 fshatra, ndërsa 
para disa vitesh u devijua 
drejt një zone ndërtimi HEC-
esh. Ndaj, për të arritur në 
Stëblevë duhet të ndjekim 
një shteg, sot dytësor, që 
prej kohësh askush nuk i ka 
vënë një dorë, të paktën për 
ta mirëmbajtur sado pak.

Rreth 25 kilometra nga 
Librazhdi mbërrijmë në 
Stëblevë, fshatin dikur me 
800 shtëpi, e sot të tkurrur 
në 15 të tilla.
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NË VENDIN E ATATURKUT
(Me kamerat e TOP  CHANNEL në Steblevë)

(vijon nga faqja 1)
“Duhet të ishte një desti-

nacion prioritar për turizmin 
malor, por në fakt deri më sot 
nuk ka marrë kurrë mjaftue-
shëm. Stëbleva, e fshehur 
diku mes pyjeve, është një 
ndër ato pasuri të rralla që 
Shqipëria e ka, por që nuk di 
ta shfrytëzojë si shumëçka në 
këtë vend. Kjo zonë e lënë 
mënjanë është e gjitha për t’u 
zbuluar, për t’u prekur e mbi 
të gjitha për t’u shpluhurosur”.

Rruga kryesore hyrëse 
në fshat  mban emr in  e 
themeluesit të shtetit modern 
turk, Mustafa qemal Ataturk. 
Për disa, kjo mund të jetë e 
çuditshme, por për banorët jo. 
Ka shumë historianë e studi-
ues, që paraqesin dokumente 
e fakte, se origjina e qemal 
Ataturkut është pikërisht nga 
kjo zonë.

Sipas banorëve, paraard-
hësit e tij vijnë nga Cankajt, 
një familje me pozitë të gjerë e 
pronare jo e vogël tokash, që 
ka jetuar dikur në këtë vend. 
Jo më kot, ata të tregojnë edhe 
një pjesë të këtyre pronave, 
që ndodhen më së shumti 
në këmbët e malit të Osojit.
Paraardhësit e Ataturkut jetonin 
në këtë vend, pranë një çezme, 
pronë e tyre dhe e restauruar 
së fundmi, sërisht nga banorët. 
Ata thonë se Cankajt e kishin 
shtëpinë këtu, më pas familja 

u zhvendos në Koxhaxhik, në 
Dibër të Madhe, e në fund në 
Selanik, ku dhe lindi Ataturku.

“Nxjerrja e këtyre figurave, në 
radhë të parë ripërtërit vlerat e 
vetë zonës dhe vlerat reale të 
komunitetit, dhe e dyta për të 
tërhequr kureshtjen e vizitorëve 
vendas dhe të huaj, për të parë 
që edhe në një zonë kaq të 
thellë, që ndodhet mbi 1150 
metra mbi nivelin e detit, ka 
pasur figura dhe personalitete 
të shquara, që i kanë dhënë 
kombit dhe mbarë botës”, tha 
Mersin Hoxha, kreu i shoqatës 
“Stëbleva”.

Stëbleva, pjesë e krahinës së 
Gollobordës, është djegur plot 
tri herë nga serbët e bullgarët, 
e megjithatë fshati nuk u shua. 
Ai vjen sot me dy imazhet e tij, 
njëri ai i dhuratës së pakursyer 
natyrore, e tjetri ai i harresës 
shtetërore.

“Për momentin është pak 
vështirë, sepse mungon rru-
ga. Rruga është kryesorja, 
se turistë të huaj vijnë këtu 
pothuajse çdo vit. Jo pak, 
por vijnë italianë, gjermanë, 
kanë qenë suedezë, bullgarë, 
maqedonas, që vijnë përherë 
këtu”, tha Abib Kormaku.

Është e vështirë të mos 
flasësh për problemet, e çdo 
banor nuk ngurron t’i rreshtojë.

“Këtu nuk ka ambulancë 

pikë së pari, nuk ka shkollë, 
drita e rrugë nuk ka. Si mos 
largohen njerëzit?”, thotë 
Baki Nura, pronari i bujtinës.

“Turizëm pa pasur shënde-
tësi s’bëhet. Ja do sëmuret, 
ku do shkojë turisti, do e ço-
jnë në Librazhd, në Elbasan 
apo në Tiranë?”, thotë një 
tjetër banor.

Ka jo pak prej tyre, që 
kanë nisur të rikthehen e 
të përpiqen të investojnë 
në këtë vend. Hapat e parë 
janë bërë, por mbështetja e 
vërtetë mungon.

“Pa investime, individi nuk 
mund të realizojë çdo gjë. 
Personi, që ka bërë nja katër-
pesë vila për turizëm aty, ka 
ngecur në vend, se aq është 
ekonomia, s’ka arritur më tutje. 
Duhet të ndërhyjë pak shteti”, 
tha Mehdi Kurti, kryeplak.

Poz ic ion i  g jeograf ik  i 
Stëblevës është për t’u pa-
sur zili, jo thjesht si pasojë e 
natyrës. Fshati është në kufi 
me Maqedoninë dhe vetëm 23 
kilometra nga qyteti i Strugës. 
Mjafton të mendosh se sa 
do të ndihmonte turizmin, 
hapja e një pike kufitare dhe 
lidhja me qytetin përmes një 
rruge të denjë. Një mundësi e 
jashtëzakonshme për të kthyer 
fshatin në një destinacion të 
jashtëzakonshëm turistik.

Zona ka boronica, trënda-
fil të egër, sherebelë, lule 
shtogu, salep, e sa e sa bimë 
medicinale, që janë një burim 
të ardhurash për banorët, që 
përpiqen kështu të përballo-
jnë vështirësitë e të ndërtojnë 
jetën e tyre në këtë vend.

Shtëpi të shumta heshtin tr-
ishtueshëm, kur në fakt duhet 
të ishin të tejmbushura me 
banorë, e rrugicat e vetmuara 
me turistë.

“Një harresë totale nga ana 
e shtetit dhe e pushtetit”, thotë 
Reshat Gruda. “Stëbleva ka 
nevojë sot të ketë më tepër 
njerëz, po njerëz të ketë se u 
shkreh si fshat”, tha një tjetër 

banor i bujtinës.
Banorët të tregojnë vakëfin 

e famshëm, në festën tradicio-
nale të të cilit mblidhen mijëra 
njerëz të zonës, e më gjerë.

Stëbleva ka gjithçka, ka 
historinë e jo të pakët; edhe 
pse shqiptarët janë gjithmonë 
modestë në promovimin e 
saj; ka natyrën mahnitëse që 
shkrihet me qiellin, ka pozi-
cionin gjeografik; kaq afër në 
kilometra nga rruga nacionale 
në Librazhd, e po aq afër 
nga Struga; e mbi të gjitha 
ka njerëzit, që me mikpritjen 
e tyre të bëjnë të rikthehesh 
gjithmonë, me shpresën se 
diçka do të mund të ndryshojë. 

Vendimi i komisionit qeveritar për shpalljen dëshmor të Haziz Lilës
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esat musliu
regjizor

regjizori  i mirënjohur 
esat musliu, nga fshati 
steblevë, që jeton dhe punon 
në Tiranë ka mbledhur 
tregime gojore brez pas 
brezi të zonës  së steblevës, 
të vitit 1992 si dhe studimet 
e studiuesve vendas dhe 
të atyre maqedonas që 
vërtetojnë se   mustafa 
qemal ataturk është nga 
stebleva e Dibrës.

Më poshtë po japim disa 
nga këto rrëfime:

Dr. M.Filopiq në librin e tij 
“Gollobordo” faqe 22 thotë se 
ka dëgjuar nga të moshuarit e 
Gollobordës se Ataturku e ka 
prejardhjen nga këto fshatra.

Naz i f  Nura  l i ndur  në 
Steblevë, banues në Tiranë, 
pensionist në moshën 68 vjec 
më ka treguar:”Stebleva ka 
nxjerrë shumë personalitete, 
por mbi të gjithë është Mustafa 
qemal Ataturku udhëheqësi 
dhe krijuesi i Turqisë moderne.  
Në luftën greko-turke të 
viteve 1860-1870, vazhdon 
shpjegimin e tij Nazif Nura, 
njeri i shkolluar dhe gjurmues 
i traditës, në Steblevë ka 
patur 300 shtëpi me familje 
shumëanëtarëshe. Burrat e 
këtyre familjeve shkonin në 
kurbet në Selanik, ndërsa gratë 
qëndronin në fshat, punonin 
tokën dhe rritnin fëmijët. Për 
Selanikun këndoheshin këngë 

Në një bisedë me Gjeneralin 
Gëzim Ostreni, sot 72 vjec, 
drejtues në dy luftëra të popullit 
shqiptar, në vitin 1999 në luftën e 
Kosovës dhe në vitin 2001, gjatë 
konfliktit në Maqedoni për të fituar 
të drejtat e shqiptarëve e pyeta:
Z.gjeneral, ju jeni nga Dibra 
e madhe dhe me origjinë 
të herëshme nga ostreni 
i Dibrës. ka disa të dhëna 
se mustafa qemal ataturku 
është me origjinë të 
herëshme nga koxhaxhiku 
i Dibrës, ku sot ka edhe një 
dhomë muze kushtuar atij, 
nën kujdesin e ministrisë 
së kulturës së maqedonisë 
dhe të Turqisë, ka edhe të 
dhëna se është nga fshati 
steblevë, ku ka edhe sot 
toka dhe objekte të të 
parëve të tij.
Është i njohur dhe i 
dokumentuar plotësisht 
takimi i Ataturkut me disa 
bashkëkrahinarë të tij nga 

Tregime gojore që tregojnë se Musta-
fa Qemal Ataturku është nga Stebleva

të ndryshme, por dominonin 
këngët e dashurisë, pa lënë 
mënjanë këngët e rënda 
ku të dashurit shkonin dhe 
nuk ktheheshin më. Burrat 
e Steblevës, në atë kohë 
hapnin dyqane, shisnin bozë, 
bombone, hapnin restorante 
dhe shumë të tjerë ndërtonin 
shtëpi të bukura dhe të forta 
në të gjithë Ballkanin. 

Canko Mustafa  punonte në 
Selanik si kositës bari, dhe një 
herë në vit kthehej në fshatin 
e tij të lindjes, në Steblevë. Ai 
ishte nga lagjja Lesko Malla. 
Ishte burrë i gjatë, i pashëm 
dhe i mendshëm. Gëzonte  
respekt nga të gjithë. Kur 
shkonte në Selanik merrte 
edhe djemtë e tij që edhe ata 
të mund të fitonin ndonjë lek.

Canko Mustafa pas një 
dileme të gjatë për t’u kthyer 
ose jo në Steblevë, një ditë moti 
mblodhi bashkëfshatarët e tij, 
u shtroi një darkë lamtumire 
me kusht që të mos këndonin 
këngë. Të nesërmen mblodhi 
plackat, ngarkoi mushkat dhe 
u nis për rrugë të gjatë, për në 
Selanik. Kishte me vehte të 
jëmën, gruan, dy djemtë dhe 
katër vajzat. I përcolli i gjithë 
fshati, i madh dhe i vogël.

Në Selanik djemtë u rritën, u 
martuan dhe u bënë me fëmijë. 
Një mga nipërit e Cankos, 
qe shumë i suksesshëm në 
shkolla, shkoi për studime 
ushtarake në Stamboll të 
Turqisë. Pas mbarimit të 
Akademisë ushtrake hyri në 
ushtrinë turke dhe mori pjesë 
në shumë beteja ku u shqua 
për trimëri. Ky ishte Mustafa 
qemali që më vonë do të ishte 
Ataturku, babai i Turqisë së re. 

Canko Mustafën nuk e 
harronin steblevasit kudo që 
ndodheshin në kurbet në Izmir 

, Ankara, Stamboll e gjetkë.
Ja si e kujtojnë një grup 

ustallarësh nga Golloborda 
takimin me Ataturkun:

Në rezidencën e Presidentit 
punonte nje grup ustallarësh 
që flisnin në gjuhën e tyre 
nashje. Papritmas i dëgjon 
Ataturku dhe pa u ndjerë 
u afrohet. Ata ndërprenë 
punën  dhe me respekt e 
përshëndetën. 

Ai i pyeti:”Nga jeni ju ? 
Më i vjetri ndër ustallarët u 

përgjegj:”Nga Golloborda”
-Atje ka një fshat që quhet 

Steblevë, thotë Ataturku.
Po, unë jam nga ai fshat, 

përgjigjet njëri nga ustallarët.
A t a t u r k u  e  s h e h  m e 

vëmëndje dhe e pyet:”A ka 
ndonjë fshatar nga të juajt që 
mban mbiemrin Mustafa ?

Po, ka patur dikur. Ai ka 

qenë Canko Mustafa dhe 
që atëhere i  ka humbur 
gjurmët. Në fshat edhe sot 
janë gërmadhat e shtëpisë së 
tij. Ka edhe një arë të madhe 
që quhet “Cankova Buka” 
(Dushku i Cankos).

Pse quhet kështu ? Pyeti 
Ataturku

Sepse është i Cankos, u 
përgjigj ustai nga Stebleva.

Ataturku u mendua dhe 
tha:”O njeri i mirë, kur në 
fshatin tënd , në Steblevë, do 
ti thuash pleqësisë së fshatit 
që arën “Cankova Buka” t’ja 
japin ta punojë fshatarit më të 
varfër, kurse shtëpia e rrënuar 
le të qëndrojë se ndoshta 
ndonjëherë do të vij… Kaq tha 
dhe u largua.

që atëhere ara e madhe 
“Cankova Buka” ka kaluar 
disa duar, kurse trojet e 
rrënuara qëndrojnë dhe presin 
Ataturkun…

Unë , vazhdon tregimin, 
Nazif Nura, e kam shtëpinë 
pranë themeleve të shtëpisë 
së Canko Mustafës. Kur ne po 
ndërtonim shtëpinë e re, unë 
mora disa gurë qosheje tek 
shtëpia e Cankos, por babai 
më tha që t’i kthej ku i kisha 
marrë. Ajo është shtëpia e 
Cankos, tha gjyshi, dhe gjyshi 
i Ataturkut ka pas lënë amanet 
që të mos preket shtëpia se 
ndoshta ndonjë ditë nipërit 
e tij do të kthehen dhe do të 
ndërtojnë shtëpi të re. 

qemal Ataturku kishte 
dëshirë që ta shihte Steblevën 
dhe trojet e gjyshit të tij, por 
punët e shumta të shtetit nuk e 
lejuan që të mbante premtimin 
që kishte dhënë. Vatra e të 
parëve të tij është mbuluar 
me bar, por gurët presin një 
nga nipërit e tij  që të ngrejë 
shtëpinë e re.

gjeneral  gëZim osTreni: 
Mustafa Qemal Ataturk është nga Stebleva e Dibrës

Stebleva dhe Gjinoveci, 
ustallarë që punonin në 
Stamboll. Ataturku u flet atyre 
në gjuhën nashje dhe bisedon 
me ta. Interesimi i Ataturkut 
për pronat dhe fshatin e tij 
janë deri në detaje, për arën, 
shtëpinë, pyllin etj. Arsyet përse 
nuk foli shqip, por në gjuhën 
e gollobordasve, përse nuk e 

Ataturku u flet atyre në gjuhën 
nashje dhe bisedon me ta. Interesimi i 
Ataturkut për pronat dhe fshatin e tij, 

Stebleven,  janë deri në detaje, për arën, 
shtëpinë, pyllin etj. Arsyet përse nuk foli 

shqip, por në gjuhën e gollobordasve, 
ne nje kohe qe ai njihte shqipen, 

sllavishten, greqishten, turqishten etj, 
ndoshta per te komunikuar me lehte me 

bashkefshataret e tij

kryeredaktori i gazetës “stebleva” sakip Cami 
me gjeneralin gëzim ostreni

vizitoi asnjëherë  vendlindjen e 
të parëve të tij janë për shkak të 
punëve të mëdha të shtetit turk 
të asaj kohe. 
Lidhja që ka patur Koxhaxhiku 
me Steblevën, kjo e pasqyruar 
edhe  në enciklopeditë e 
Lindjes,  ka qenë si gjeografike, 
historike  ashtu edhe 
ekonomike. 
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ismail lila

Kush ishte Mustafa Hoxha?
Mustafa Hoxha ishte një 

burrë që mbarte mbi vehte vlera 
të veçanta atdhetare, njerëzore 
dhe kulturore. Ai ishte një per-
sonalitet që e nderonte Ste-
blevën dhe më gjërë tërë komu-
nitetin. Ai përfaqëson gjithashtu 
edhe qytetarinë e Korcës ku je-
toi dhe punoi si tregëtar. Ndërsa 
burrat e fshatit e kishin në parinë 
e tyre në kuvendet e burrave, 
mik dhe bashkëpunëtor me 
kryeplakun për disa dekada, 
Adem Bojaxhiu,  ka meritën për 
zgjidhjen e shumë problemeve 
të fshatit.

Së bashku me të sho-
qen Selime Hoxhën rritën dhe 
edukuan shtatë fëmijë, tre djem 

Mustafa Hoxha, një personalitet që e nderon Steblevën
dhe katër vajza. Selimeja ishte 
e bija e Sadik Avdiut që jetoi 
115 vjet. E ëma e tij, Birceja,  
ishte motra e Jashar Lamës, 
një burrë i vecantë në fi sin e 
Lamajve. Birceja me patllake 
në brez ishte kudo e pranishme, 
gdhihej e ngrysej në arë, në 
stan, në mulli e kudo.

Mustafai ishte nipi i Jashar 
Lamës. Ai mori djalin e Jasharit, 
Zejnelin dhe e dërgoi për stu-
dime në Akademinë Ushtar-
ake në Itali. Zejneli e përfundoi 
akademinë me rezultate të 
shkëlqyera, por fatkeqësisht ai 
u vra në luftën e Libisë. Eshtrat 
e tij, megjithëse janë zbuluar se 
ku ndodhen, akoma nuk janë 
kthyer në atdhe. 

Mustafa Hoxha dhe Vahid 
Agushi si dy binjakë të fshatit 
emigruan për punë në qytetin 
e Korcës. Djali i Vahidit, Hy-
sen Agushi, për një kohë të 
gjatë ka punuar në Fabrikën e 
trikotazheve në Korcë dhe ka 
ndihmuar për fshatin tonë.

Mustafai ka qenë pronar i 
një lokali, restorant, në qendër 
të pazarit të Korcës, të cilin 
korcarët e pagëzuan me emrin 
“Restoranti i Gegës”. Ky lokal 
shquhet për gatim të lirë, të mirë, 
cilësor dhe për shumëllojshmëri. 

Vecanërisht ai frekuentohej nga 
liceistët e Korcës. Në këtë lokal 
Mustafai punësoi bashkëfsha-
tarët e tij, Nazif Radën, Jakup 
Lamën, Osman Avdën etj. Ai 
ishte shumë humanitar dhe 
ndihmonte njerëzit në nevojë. 
Dhurata të shumta sa herë vinte 
nga Korca i sillte të motrës, 
Zylfi jes, që e donte aq shumë. 
Kishte rreth të zgjeruar miqë-
sor. Sa ishte gjallë lidhi miqësi 
me Abil Kucukun, pasi dha 
vajzën e tij, Sadijen për Shaban 
Kucukun. Djali i Sadijes, Vesel 
Kucuku, është professor dhe 
ka dhënë mësim në Universi-
tetin e Tiranës dhe në një nga 
univeritetet e SHBA-së. Lidhi 
krushqi gjithashtu edhe me 
familjen e Vahid Kormakut, pasi 
dha vajzën tjetër Demiren për 
Gani Kormakun. Kishte miqësi 
dhe shoqëri me Petrush Zorbën, 
Hasan Kormakun, Bilal Uliun, 
Zenel Lilën, Xhemal Shapkun, 
Sali Gjinin dhe me shumë të tjerë. 
Respekt e mirënjohje gëzonte 
nga korcarët, nga Pirro Stefa, 
drejtor i një ndërmarrje ndërtimi 
në Tiranë, nga Marko Marko etj.  

Në qershor të vitit 1944, 
Mustafai ndodhet në shtëpinë e 
tij në Steblevë. Kryeplaku i fshatit 
Adem Bojaxhiu informohet se 

Brigada e I do të kalonte nga 
qarrishta nëpërmjet malit të Dra-
ganit në zonën e Gollobordës. 
Ademi, duke ditur që shumica 
e partizanëve të Br. I ishin nga 
Korca, si dhe meqenëse Musta-
fai shërbente në Korcë, udhëzoi 
Mustafain dhe Sali Gjinin që të 
orientonin partizanët në rrugët 
e Gollobordës. Në një përpjekje 
të Brigadës gjatë kalimit për në 
Borovë, vritet  Mustafai. Mustafa 
Hoxha është trajtuar dhe njihet si 
dëshmor i Luftës. 

Pas vdekjes së Mustafait, 
djemtë e tij me paratë e mbled-
hura në tregëti dhe kurbet blenë 
toka dhe ndërtuan shtëpi dhe 
mbajtën një tufë prej 120 delesh. 
Djali i madh i Mustafait, Saliu, 
punoi për një kohë të gjatë deri 
sa doli në pension si shef plani në 
Ndërmarrjen e Sharrave në Ste-
blevë. Familja e Saliut së bashku 
me tre katër familje të tjera të fi sit 
Hoxha kishin në pronësi të për-
bashkët edhe mullirin e Hoxhajve 
në Steblevë.  

Nga trungu i familjes së 
Mustafait sot numërohen mbi 
30 nipër e mbesa me arsim të 
lartë, inxhinjerë, ekonomistë, ush-
tarakë, bisnesmenë, arsimtarë etj 
që përbëjnë një gjerdan krenarie 
për këtë familje të nderuar. 

Stebleva duhet të ketë një plan të studiuar urbanistik
(Disa mendime që ndihmojnë për një studim zvillimi për zonën)

Komuna Steblevë shtrihet 
në pjesën Veri Lindore  të 
Shqipërisë. Komuna është 
pjesë e qarkut të Elbasanit dhe 
largësia e qendrës së komunës 
nga qyteti i Librazhdit është 
rreth 28 km. 

Ajo kuf izohet  në ver i 
me Komunën Trebisht, në 
perëndim me Komunën Lunik, 
në jugperëndim me Komunën 
qëndër, në Lindje me shtetin e 
Maqedonisë. 

Fshati Steblevë përbehet 
nga 5 fshatra .  Nga pikëpamja 
e pozicionimit gjeografik 
kufi zohet nga: Mali i Raduçit 
dhe Kallkanit në lindje. 

Stebleva është një ndër 
krahinat më interesante të 
pjesës lindore tëShqipërisë, 
për nga natyra, nga popullimi 
dhe historia, nga trashëgimia e 
pasur materiale dhe shpirtërore 
e  banorëve të  sa j .  A jo 
përfaqëson një tabllo autentike 
të traditave etnokulturore. 
Ka një pozitë gjeografi ke, të 
kaluar historike dhe sociale 
sa specifi ke aq edhe të lidhur 
e të pashkëputur me të gjithë 
hapësirën shqiptare. 

Të bën përshtyp je të 
veçantë fakti që në të drejtën 

zakonore të krahinës, edhe 
pse ajo është një zonë e thellë, 
gjetën vend dhe u kultivuan 
toleranca, fqinjësia e mirë dhe 
solidariteti në mes të njerëzve 
që jetonin në zemër të maleve. 
Përgjatë shtrirjes historike 
të traditës  në Steblevë, u 
ruajtën e u zhvilluan traditat 
patriotike e atdhetare, krenaria 
e dinjiteti njerëzor, ndjenjat e 
pastërtia fi snike të dashurisë 
për familjen, fshatin e krahinën, 
për vendin e shoqërinë. 

Stebleva ka qënë dhe do të 
jetë një shtrat i ngrohtë, në të 
cilën kultivohet dhe shprehet 
shpirti krijues i steblevasit, 
intel igjenca dhe dëshira 
për vendin.Ne këto kushte 
Stebleva kërkon të integrohet 
nëpërmjet planeve urbanistike 
te studiuara në një zonë të 
preferuar turistike dhe zhvillim 
të qendrushëm .Hartimi i një 
plani te studiuar urbanistik 
lejon kushte më të mira dhe te 
përshtatshme banimi, pune e 
pushimi. Studimet urbanistike 
zgjedhin një sëre problemesh 
të qarkullimit dhe lëvizjes, 
përcakton lidhjen me qytetet 
e rajone te tjera, sistemimet e 
brendshme rrugore, zgjidhja e 
detyrave urbanistike ndërthuret 
me një sërë faktorësh shoqëror, 
ekonomik , demografi k, higjeno 
sanitar dhe ideoartistik e 
panoramik te peizazhit.

Një studim urbanistik qe 
ti përgjigjet kritereve baze te 
caktimit te territorit te zonës se 
banimit kërkon që:

- Zona e banimit te 
vendoset ne kushte sa me te 
mira higjeno-sanitare

- Trojet ku vendosen 
shtepite,   te studiohen. Ato  
duhet qe te jene me nivele 
te ulta te ujrave nëntokësor 
dhe ne terrene gjeologjikisht 
te përshtatshme për ndërtim. 
Kjo kërkon një mirëkuptim te 
banoreve te zonës 

- Terri tori  qe do te 
studiohet duhet te shtrihet ne 

terrene kodrinore duke lenë te 
lira tokat fushore 

- Te jete zone e ajrosur 
dhe njëkohësisht e mbrojtur 
nga erërat e forta 

- Zona e banimit duhet 
te kete shtrirje dhe forme sa me 
kompakte 

- Zona te shtrihet ne një 
teren te ndriçuar mire nga dielli

Te gjitha këto kritere qe 
duhet te zbatohen kërkojnë 
një angazhim te gjere te 
banoreve te zonës , një 
mendim dhe një mbështetje te 
fuqishme te aktorëve qe kane 
mundësi investimi, sidomos  
pjesëmarrjen  e te rinjve ne 
këtë proces që është shume e 
rëndësishme.

Pjesëmarrja  qytetare ne 
jetën politike lokale duhet te 
vihet nëpërmjet te drejtës për 
te zgjedhur përfaqësuesit ne 
mënyre te lire dhe demokratike. 
Te gjithë qytetaret e Steblevës 
kane te drejte te konsultohen 
për te gjitha projektet kryesore 
qe prekin te ardhmen e 
komunitetit. Këto janë baza e 
demokracisë lokale.

Vendimet politike lokale 
duhe t  t e  bazohen  mb i 
planifi kimin urban dhe rajonal 
te drejtuar nga një ekip 
profesionistësh. 

Ne këtëmënyre kërkesa për 
te hartuar një plan urbanistik 
behet si domosdoshmëri për 
te kërkuar ne instancat e 
larta qeveritare  mbështetje 
financiare , logjistike dhe 
teknike. Përfshir ja e një 
sere aktoresh ne ketë pune, 
argumentimi i vlerave qe ka 
zona e Steblevës e bëjnë me 
te besueshëm ketë investim.

Pasuritë e rralla natyrore 
për zonën, me rel iev të 
veçantë që stimulon jo vetëm 
turizmin peisazhistik, por 
edhe atë dimëror, pista skish, 
hipizmin si dhe itinerare të 
ndryshme këmbësore behën 
te besueshme për te gjithë 
turistet.

Rreth 1200 metra mbi nivelin 
e detit dhe rreth 30 kilometra 
larg qytetit të Librazhdit janë 
shtrire kodrat e  veshura 
me pyje qe ngjajnë si një 
monumenti rrallë natyror, jo 
vetëm për Steblevën, por për 
të tërë rajonin e më gjerë. 
Një vend, ku natyra ka falur 
me bujari ajrin e pastër, ujin e 
ftohtë, lulet dhepemët, të cilat si 
në asnjë vend tjetër plotësojnë 
një panoramë gati përrallore. 
Burime të shumta ujore, të 
shpërndara në territor, i shtojnë 
akoma më shumë vlerat e 
Steblevës.

Ndër  të  t je ra ,  për  të 
mbështetur këtë qëllim, në 
hyrje të Fushës së Varrit te 
Gjizaxhiut do të ketë një vend 
parkimi, nga ku më pas mund 
të lëvizet me makina turistike 
vendase, kuaj ose dhe në 
këmbë.

Fusha hyrëse në  Varrin 
e Gjizaxhiut, përveç të qenit 
portë hyrëse, do te shërbejë 
si  një pike informacioni ku 
vizitoret duhet te njihen me 
te dhënat e zonës. Vilat e 
pushimit do të jenë hapësira 
akomodimi të vogla, të cilat 
do të mirëpresin jo vetëm 
pushues familjarë, por edhe 
grupe pune për organizimin e 
ëorkshope-ve dhe projekteve. 
N jë  nga syn imet  më të 
rëndësishme është  krijimi i 
një hapësirë të ngrohte për te 
gjithë vizitoret.

Ne Komunën Steblevë 
godina bazë e resortit do të 
jetë një strukturë 2 katëshe, me 
bazë druri dhe guri, e cila do të 
ofrojë shërbime të ndryshme, 
ku përveç hotelit, restorantit 
dhe barit, do të ketë edhe 
dyqane, një pishinë, shërbime 
mjeksore, sauna dhe një sallë 
takimesh dhe mbledhjesh. 
Ky organizim do te krijojë një 
ambjente te këndshëm dhe të 
clodhshëm për vizitoret.

Nisur sa me sipër mendoj se 
një ndihmë të madhe do të japin 

edhe studimet mbështetës dhe 
konkretisht:

1 – Studimet gjeologjike dhe 
hidrogjeologjike

2 – Studimet klimaterike 
3 – Studimet mikrozonike 

sizmike 
4  Studimet për zonat 

h i s t o r i k e ,  m o n u m e n t e t 
kulturore, zona te mbrojtura 
mjedisore, biodiversiteti. 

5 – Studime ose plane 
te mëparshme përnjësinë 
vendore sektoriale ose te 
përgjithshme.

6 – Studime ose plane 
kombëtare  dhe ndërvendase 
të integruara te hartuara më 
pare dhe qe propozojnë për 
territorin e zonës se Steblevës

7 – Studime te ndërmarra 
nga vetë njësia vendore në 
kuadër të hartimit te planit, si 
p.sh. vëzhgim social-ekonomik, 
monitorime mjedisore për disa 
indikator specifi k etj.

Në  interes të një pune 
paraprake do te jete edhe 
s igur imi  i  har tave baze 
vektoriale e njësisë vendore 
dhe topografi a. Harta e tokës 
bujqësore e njësisë vendore, 
harta e burimeve natyrore, harta 
e shërbimeve sociale dhe e 
infrastrukturës, harta e zonave 
te mbrojtura dhe e relievit, 
harta e zhvillimit  në faza të 
ndryshme.

Që në fi llimet e para të procesit 
përpërgatitjen e planit, duhet 
te jene anëtaret e zonës, te 
përfshire ne një grup te posaçëm  
qe mundësojnë organizimin 
e skemës se përgjithshme 
te punës, metodologjinë e 
pjesëmarrjes si dhe procesin 
e vështire dhe te gjate te 
komunikimit me një numër 
institucionesh pjesëmarrëse 
ne ketë proces. Ne ketë proces 
paraqitet vizioni për zhvillimin e 
zonës, objektivat strategjik dhe 
politikat e zhvillimit. 

Në fund bëhet një paraqitje 
e planit te veprimit ne total dhe 
merren vendimet e nevojshme.

ing. Zaim lila

Mustafa Hoxha ishte 
një burrë që mbarte 
mbi vehte vlera të 

veçanta atdhetare, 
njerëzore dhe 

kulturore. Ai ishte 
një personalitet që e 
nderonte Steblevën 

dhe më gjërë 
tërë komunitetin. 

Ai përfaqëson 
gjithashtu edhe 

qytetarinë e Korcës 
ku jetoi dhe punoi si 

tregëtar. 
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gjeneral gëzim ostreni, heroi i dy luftërave në kosovë dhe maqedoni, libër për luftën dhe paqen në shkup

Monografia historiko-ushtarake “Ushtria Çlirimtare Kombëtare” 
e Gjeneral Gëzim Ostrenit, një vepër unikale me vlera mbarëkombëtare
pak fjalë për auTorin

Kush është Gjen.Gëzim 
Ostreni ?

Gjeneral major Gezim 
Ostreni është lindur në qytetin 
e Dibrës me 1 nëntor 1942. 
Pas mbarimit të shkollës nor-
male, mbaron edhe shkollën 
e oficerëve të rezervës si dhe 
disa kurse në Akademinë 
Ushtarake.  Diplomohet në 
Fakultetin Filozofi dhe So-
ciologji në Prishtinë. 

Në lëmin ushtarak ka 
kryer detyrën e komandantit 
të mbrojtjes territoriale  në 
Dibër. Ka marrë pjesë në luftën 
e UCK , në fillim  në detyrën 
e shefit të shtabit të Zonës së 
III, më pas komandant i Zonës 
së III Operative të Trupave 
të Mbrojtjes së Kosovës me 
gradën Gjeneral Brigade. Në 
vitin 2000 gradohet Gjeneral 
Major dhe ngrihet në detyrën e 
Shefit të Shtabit të TMK.

Në vitin 2001 me fillimin 
e konfliktit në Maqedoni merr 
detyrën e shefit të shtabit të 
përgjithshëm të Ushtrisë Clir-
imtare Kombëtare , ushtri që u 
krijua nga shqitarët e Maqedo-
nisë në mbrojtje të të drejtave 
të tyre legjitime. Së bashku 
me Ali Ahmetin , komandant 
dhe drejtues politik i kësaj 
ushtrie  e detyruan faktorin 
ndërkombëtar dhe qeverinë , 
parlamentin dhe Presidentin 
e Maqedonisë të nënshkru-
anin Marrveshjen e Ohrit për 
të drejtat e shqiptarëve të 
Maqedonisë, marrveshje që 
tashmë është pasqyruar  edhe 
në kushtetutën e Maqedonisë. 

Nga 3 tetori i vitit 2002 
është deputet i Kuvendit të 
Maqedonisë. Në vitin 2004 ka 
qenë kandidat për president i 
shtetit të Maqedonisë dhe nga 
viti 2002 deri në vitin 2006, 
nënkryetar i Kuvendit të Ma-
qedonisë. 

Në nëntor të vitit  2007 
deponon në Gjykatën e Hagës 
për 19 ditë dhe argumenton 
me fakte dhe dokumente se 
lufta e Ushtrisë Clirimtare të 
shqiptarëve të Maqedonisë 
ka qenë një luftë e drejtë , 
për të drejtat themelore të 
shqiptarëve dhe që s’ka të 
bëjë aspak me veprimet ter-
roriste. Mban gradën Doktor i 
shkencave dhe ka botuar një 
sërë librash dhe studimesh për 
historinë dhe luftën e popullit 
shqiptar për liri, pavarësi dhe 
të drejtat e tij vecanërisht  për 
shqiptarët jashtë trungut amë, 
duke dhënë një përgjigje të 
merituar shkencore profe-
sorëve serbë dhe maqedonas 
që duan të hedhin baltë mbi 
gjenezën dhe traditën historike 
të shqiptarëve. 

libri “ushtria Çlirimtare 
kombetare”

 është një studim volumi-
noz prej 1150 faqesh, i sho-
qëruar me një CD dhe me një 
grup hartash luftarake. Ky libër 
është një kontribut i jashtëza-
konshëm shkencor, ushtarak, 
dhe historik  për historinë e 
shqiptarëvë  kudo që janë.

Ndonëse është i shoqëru-
ar  që në titull me okelion 
“Shkaqet, lufta dhe paqja në 
Maqedoni në vitin 2001, ky 
libër është një studim shken-
cor që përmbledh dokumenta 
shtetërore  dhe arkivore  që 

nga Lidhja Shqiptare e Priz-
renit dhe Kongesi i Berlinit , që 
nga vitit 1878 e deri në ditët e 
sotme. 

Libri si rrallë ndonjëherë, 
është shkruar nga një protago-
nist kryesor, nga shefi i shtabit  
të kësaj ushtrie  dhe ka për 
recensent  ish komandantin 
e Luftës së shqiptarëve në 
Maqedoni, sot kryetar i partisë 
i partisë për drejtësi dhe integ-
rim BDI, Ali Ahmeti, i cili e quan 
atë një dëshmi eklantante për 
një luftë të drejtë të UCK-së. 

“E kaluara historike e 
shqiptarëve në Maqedoni, 
që nga viti 1912, thekson Ali 
Ahmeti, është e lidhur ngushtë 
me zhvillimet në Gadishullin 
e Ballkanit, me luftërat që 
zhvillojnë fqinjët e tyre për të 
gllabëruar trojet shqiptare në 
emër të clirimit nga Perandoria 
Osmane dhe me përpjekjet e 
tyre gjatë luftërave botërore 
për të ruajtur qënien e tyre në 
Maqedoni e në trojet e tjera në 
Ballkan.  Shqiptarët të ndodhur 
nën okupimin serbo-jugosllav  
u gjetën nën presionin e forcës 
së genocidit të organizuar nga 
shteti deri në fund të shekullit 
XX, i cili tentonte t’i zhdukë 
dhe t’i shpërngulte nga trojet 
e veta.

Durimi i  shqiptarëve 
mbaroi sepse edhe në fillim 
të shekullit të XXI, fill pas 
mbarimit të Luftës së Kosovës 
në vitin 1999, ku u angazhua 
plotësisht NATO dhe SHBA, 
politikanët dritëshkurtër dhe 
qeveritarët  maqedonas, jo 
vetëm nuk po ua jepnin të 
drejtat shqiptarëve të Maqe-
donisë, por po i shtypnin edhe 
më shumë ata duke ua hequr 
edhe të drejtat e fituara. Kjo 
coi në luftën e UCK së shqip-
tarëve të Maqedonisë. 

Duke analizuar veprën e 
Gjen.Gëzim Ostrenit, vepër 
që pasqyron pothujase plotë-
sisht këtë luftë Ali Ahmeti dre-
jtues politik dhe komandant, 
thekson se në vorbullën e 
ngjarjeve të provokuara nga 
reagimi i shqiptarëve     me 
kryengritje ndaj shkeljes së 
lirive dhe të drejtave të tyre, 
kryengritje kjo, që shpejt u 
transformua në Ushtri clir-
imtare kombëtare të popullit 
shqiptar në Maqedoni, u bë 
shkak, i cili kishte për pasojë 
angazhimin e KS të OKB-së, 
SHBA, BE, OSCE dhe NATO-s. 
Në këtë drejtim, me tërë kapac-
itetin e tyre u angazhuan edhe 
organet diplomatike të akredit-
uara në Maqedoni, për të gjetur 
zgjidhje për përfundimin e luftës 
që kishte shpërthyer.  

Prof. Dr. Mahmud Hysa 
në recensën e tij, ndër të tjera  
shkruan:” Nëse del nga kujtesa 
historike dhe e përfshin “pluhuri 
i harresës”, nëse pseudostudi-
ues do ta injorojnë ose mini-
mizojnë këtë luftë grandioze 
, mjafton të lexohet vepra e 
Gjen. Gëzim Ostrenit, të cilën e 
shquan mbi të gjitha objektiviteti 
shkencor, të gjitha të shkrihen si 
flluska sapuni si  të pavërteta e 
paradoksale. Dr. Gëzim Ostreni 
me këtë vepër e ka ngritur në 
piedestal më të lartë luftën dhe 
heronjtë e saj , të gjallë dhe 
të vdekur. Është kjo një vepër 
shumëdimensionale dhe e rrallë 
për kah arritjet shkencore.

Prof.Dr. Gëzim Mustafaj , 
Dekan i Fakultetit  të Sigurisë 
dhe Mbrojtjes  në Akademinë e 

Mbrojtjes, Tiranë e ka analizuar 
këtë vepër në aspektin ush-
tarak , në aspektin  e drejtimit 
dhe të komandimit të trupave  
duke vënë theksin në mos 
politizimin e institucioneve të 
sigurisë së një shteti, të mos 
uzurpimit të tyre, gjë që con 
në moskryerjen e funksioneve 
të këtyre institucioneve dhe të 
mospasjes siguri në një shtet 
demokratik. “Libri i Z. Gëzim Os-
treni, nënvizon Prof. Mustafaj, 
është një mesazh për të gjithë, 
duke theksuar se institucionet e 
sigurisë së shtetit janë të dimen-
sioneve të ndryshme, por në të 
njëjtën kohë ato janë themeli i 
integritetit dhe identitetit të vetë 
shtetit, kjo sepse  sa herë ka 
pasur uzurpime të institucione-
ve të sigurisë së shtetit, duke i 
shëndrruar në vegla të ushtrimit 
të forcës, asnjëherë shteti nuk  
u ka shërbyer shtetasve e qytet-
arëve të tij, përkundrazi natyra 
e shtetit ka humbur dimensionin 
e tij, duke u shëndrruar me ose 
pa dashje në vegël të urryer 
për vetë popullin. Dr. Shpëtim 
Cami, ekspert dhe pedagog i 
menaxhimit të krizave, thekson 
se ky libër është një mësim i 
mirë për lidershipin ballkanik  
që ka prodhuar dhe prodhon 
cdo ditë konflike që prej më 
shumë se 100 vjetësh. Libri 
është një kontribut shkencor 
në fushën e studimeve për 
menaxhimin e krizave. Ai është 
një monument që zvogëlon 
rrezikun e deformimit apo të 
mohimit të historisë. Ky libër 
është një kontribut me vlerë në 
identitetin kombëtar shqiptar , 
që do tu shërbejë edhe popujve 
të tjerë që të dinë të jetojnë në 
një botë shumë etnike në paqe 
dhe në shërbim të njëri tjetrit.
Befasohesh kur lexon këtë stu-
dim voluminoz, këtë monografi 
historike, ushtarake, politike, 
shoqërore, me vlera për sot 
dhe për nesër, për brezat që 
do të vijnë. Ne lexuesit dhe 
studiuesit që jetojnë në tokën 

e shtetit amë, në Tiranë, nuk 
e paskemi njohur historinë 
tragjike të shqiptarëve të përtej 
kufijve , të trojeve shqiptare. 
Unë, shkruesi i këtyre rradhëve 
kam pothuajse gjithë gjakun 
tim të nënës dhe të babait, të 
gjyshit dhe të gjyshes në Dibër 
të Madhe dhe përsëri nuk kam 
arritur të njoh mirë dhe nga 
afër qëndresën e tyre heroike 
kundër pushtimit turk, sllav dhe 
fashist. Propoganda komuniste 
këtej dhe matanë kufirit ka bërë 
punën e saj për ta bërë bashkim 
vëllazërimin në kurriz të shqip-
tarëve dhe për t’i trajtuar ata si 
qytetarë  të dorës së dytë.  Ky 
libër më njohu me dokumenta 
autentikë për trajtimin cnjerëzor 
deri në  shpërngulje e zhdukje të 
shqiptarëve me banim në trojet 
e tyre në  Jugosllavi,  Maqedo-
ni, Kosovë, Preshevë, Mal të 
Zi.  Për të arritur në vitin 2001 
tek lufta për të drejtat e shqip-
tarëve në Maqedoni, luftë që u 
përpoq të shtypej nga autoritetet 
maqedonase, por që u njoh 
dhe u përkrah nga autoritetet 
ndërkombëtare, nga SHBA, BE, 
NATO etj. Mbarimi i kësaj lufte 
coi  në Marrveshjen e Ohrit dhe 
në ndryshimet kushtetuese 
për njohjen e të drejtave të 
shqiptarëve.

Cilido shqiptar që ka vizit-
uar qoftë edhe Dibrën e Mad-
he para vitit 1990 dhe më pas 
deri në vitin 2001 e ka vënë re 
që asnjë shqiptar nuk ishte në 
dogana, në polici, në ushtri, në 
administratën shtetërore, kur 
në Dibër ka vetëm shqiptarë, 
100 % shqiptarë. Paradoksi 
dhe poshtërsia e pushtetit 
arrinte deri aty sa ti trajton-
te shqiptarët si qytetarë të 
dorës së dytë, në një kohë që 
shqiptarët kanë qenë , janë 
dhe do të jenë faktor paqeje, 
stabiliteti, tolerance fetare dhe 
njerëzore, njerëz me integritet, 
europianë të klasit të parë. 
Ballkani është cilësuar fuci 
baruti dhe është karakterizuar 

nga luftëra për pushtimin e to-
kave të njëri tjetrit. Shqiptarët, 
jo se janë pak, jo se janë komb 
i vogël, por sepse janë europi-
anë të vërtetë, janë paqësorë 
dhe të përparuar , kurrë nuk i 
kanë rënë në qafë të tjerëve. 
Përkundrazi të tjerët i kanë 
pushtuar trojet shqiptare. 

Libri i Gjen. Gëzim Ost-
renit fillon me Lidhjen Shqip-
tare të Prizrenit dhe me Kon-
gresin e Berlinit. Është fakt 
që kanë qenë katër vilajete 
shqiptare me qendër në Shk-
up, Shkodër, Manastir dhe 
Janinë. Është fakt që Shkupi 
ka qenë kryqendra e Vilajetit 
të Kosovës dhe që ka patur 
në shekullin IX mbi 50 mijë 
banorë.  Strategjitë shfarosëse 
të strategëve sllavë dhe serbë 
të Cubrillovicëve e deri tek MIl-
loshevici, dështuan. Sot kemi 
Shqipërinë anëtare e NATO-s, 
kemi Kosovën me perspektivë 
europiane dhe euroatlantike, 
kemi shqiptarët e Maqedonisë 
me të drejta më të mëdha se 
kurrë më parë. Vetëm për të 
hapur Universitetin e Tetovës 
u bë luftë politike dhe deri 
protesta. Sot kemi universitete 
dhe shkolla shqipe në të gjithë 
trojet shqiptare.

Por  në cdo hap që hed-
him duhet të nderojmë martirët 
dhe luftëtarët e kombit. Ata 
sakrifikuan jetën e tyre për të 
ardhmen e fëmijëve tanë sot. 
Autori i librit është një ushtarak 
profesionist, një sociolog dhe 
politikan, por mbi të gjitha 
është një luftëtar dhe atdhetar 
i madh.  Ai mori pjesë në luftën 
e Kosovës në vitin 1999 dhe 
fill pas fitores në Kosovë  së 
bashku me shumë gjeneralë 
të Kosovës erdhën dhe luftuan  
e fituan për të drejtat e shqip-
tarëve të Maqedonisë, sepse 
këto të drejta shkeleshin me 
këmbë nga pushtetarët e ver-
bër maqedonas.

Cdo ushtarak që lexon 
këtë libër kujton konfliktet 
ndëretnike në Bosnjë, Gjeorg-
ji, Armeni, Azerbaxhan, Na-
gorni Karabak, Ukrahinë, etj 
dhe periudhat pas konfliktit. 
Pas vitit 1990 me shpërbërjen 
e Ish Jugosllavisë shpërthyen 
edhe konfliktet ndëretnike, 
konflikte që i mbanin pushtetet 
me forcë të shtypura. Zgjidhja 
e  këtyre konflikteve nuk duhet 
jetë opsioni i fundit, lufta, por 
politikanët dhe pushtetarët e 
zotë e kanë më të lehtë tu japin 
të drejtat qytetarëve të vet se 
sa ti shtypin me dhunë. Dhu-
na sjell vetëm  dhunë. Bota 
është në prag të Luftës së III 
Botërore sepse vatrat e luftës 
dhe të konflikteve në fakt janë 
më të gjëra se sa vetë territori  
i një lufte botërore. Shtresa e 
të pasurve, bankierë, bisne-
smenë etj do të bënte mirë 
që të plotësonte kërkesat  e 
punëtorëve të vet se sa të 
thellonte hendekun e varfërisë 
dhe të padurimit. Mesazhet që 
vinë nga ky libër janë të shum-
ta. Ata janë mesazhe paqeje, 
tolerance dhe bashkëpunimi. 
Mbi të gjitha këto mesazhe 
duhet t’i lexojnë qartë politi-
kanët e rajonit të Ballkanit, ku 
shqiptarët janë shumicë, poli-
tikanët e Shqipërisë, Kosovës 
dhe të shqiptarëve të Maqedo-
nisë,  për të qenë të bashkuar 
dhe me mendje të kthjellët, për 
të qenë europianë në mendim 
dhe veprim.
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FISI BAUSHI 
sipas të dhënave që dis-

ponojmë fisi baushi është 
ndër fiset më të vjetra dhe 
autoktonë të steblevës. ky 
fis ose kjo pemë gjene-
ologjike është e përbërë 
prej familjeve:

1.adem baushi katragjyshi 
ynë
emin baushi stergjyshi 
ynë
mustafa baushi gjyshi ynë
ali baushi xhaxha i babait 
tonë
ajdin baushi babai ynë
2.medin baushi
3.hajrulla baushi
4.avdyl baushi
5.ibrahim baushi
6.ismail baushi
7.Destan baushi
8.hajdar baushi
9.abil baushi 
10.arif baushi 
11.beqir baushi 

shënim: abil baushi,arif 
baushi dhe beqir baushi 
janë vëllezër

Në këtë kapitull për mung-
ese të dhënash nuk ka qënë e 
mundur të përfshihen të gjithë 
Baushajt, por vetëm ato emra 
të oxhakut BAUSHAJ që unë 
kam mundur të hulumtoj dhe 
zbuloj. Shumica dërmuese 
e këtij fisi ka emigruar nga 
Shqipëria në drejtim të Kro-
acisë, Zvicrës,Maqedonisë, 
Greqisë dhe Turqisë dhe nuk 
janë kthyer fare me përjash-
tim të Mahmut dhe Mustafa 
Baushit të cilët kishin emigruar 
në Greqi e Maqedoni, por që 
për arsye të ndryshme janë 
kthyer përsëri në Steblevë dhe 
me vone u vendosën përfun-
dimisht në Tiranë. Me ardhjen 
e demokracisë shumë anëtarë 
nga familja ime Baushi dhe 
nga fisi që ka lidhje gjinore me 
familjen time kanë emigruar 
në Kanada, Amerike, Angli,I-
tali,Hollandë.Slloveni ,Mal të 
Zi.Në Tiranë sot jetojnë,nipa 
e stërnipa të Ajdin Baushit 
cilët janë integruar mirë në 
jetën metropol të kryeqytetit.
Për sejcilin kryefamiljar dhe 
anëtar të familjes sime në libër 
jam përqendruar më shumë 
në jetshkrimin e tyre duke i 
trajtuar hollësisht.

fisi  kormaku
Në këtë kapitull kam përsh-

kruar me hollësi prejardhjen e 
familjes,KORMAKU, fis nga 
ku doli gjyshja ime nga babai, 
Demka BAUSHI (KORMAKU) 
e bija e Ismail KORMAKUT 
(TERZIU).

Fisi Kormaku nga ku e ka 
prejardhjen dhe Gjyshja jonë 
nga babai Demka BAUSHI 
(KORMAKU), rrjedh nga FISI 
POPA. Katragjyshi ynë nga 
nëna e babait tonë quhej 
Stanko, kishte dy djem Isak 
POPA dhe Nikolla POPA 
(stërgjyshi ynë), i cili u konver-
tua ne mysliman, mori emrin 
Ismail, dhe meqenëse punon-
te si çirak te fisi Kormaku 
(Terziu)për pasojë mori edhe 
mbiemrin Kormaku(Terziu).
Nikolle POPA i konvertuar ne 

Ismail KORMAKU *TERZIU* 
pati dy fëmijë Musa Ismail 
KORMAKU* TERZIU* qe es-
hte dhe daja i babait tim dhe 
Demka Ismail KORMAKU* 
TERZIU* qe eshte gjyshja ime 
nga babai.Isak POPA ,vellai 
i Nikolle POPA ose Ismail 
KORMAKU, nuk u konver-
tua ne mysliman,ai kishte 
dy djem e dy vajza, Milenko 
POPA, Jaqim POPA dhe dy 
vajza, emrat e të cilave nuk 
ja dimë,por dimë që njëra nga 
vajzat ishte martuar në Klenjë 
tek Fisi FILAqI dhe tjetra në 
Stebleve tek fisi ZORBA me 
Mitrush ZORBEN.Me ndar-
jen e kufijve Shtetërore të 
Shqipërisë në vitin 1913 nga 
Fuqitë e Mëdhe, fisi POPA së 
bashku me fisin RAJKU e disa 
familje të tjera të krishtera u 
vendosën në tokat e fshatit 
Steblevë në fushën e Llaka-
vices duke krijuar kështu një 
fshat të ri.

DEGE TJETER  E FIS-
IT KORMAKU NGA KU KA 
DALE  HATIXHE AVDIL 
LAMA (KORMAKU)

Në këtë kapitull kam përsh-
kruar me hollësi prejardhjen 
e familjes, KORMAKU fis 
nga ku doli gjyshja ime nga 
nëna, Hatixhe Avdil LAMA 
(KORMAKU).

Ky fis banonte në lagjën e 
Katundit ose (Sellskamalla 
shkurt Soskamalla) siç edhe 
shqiptohet në gjuhën bullga-
rofolese, një lagje e krijuar 
përpara vitit 1912 domethënë 
nga fundi i pushtimit Otoman.

FISI KORMAKU është i 
përbërë prej familjeve 

1. Avdil KORMAKU Babai 
i gjyshes tone Hatixhe  Kor-
maku 

2. Sali KORMAKU, Vellai i 
Avdil Kormakut.

3. Ali KORMAKU,
4. Sadik KORMAKU,
5. Selman KORMAKU,
6. Ismail KORMAKU,
7. Demir KORMAKU,
8. Xhel KORMAKU,
9. Medin KORMAKU.
Gjyshja jone Hatixhe LAMA 

(KORMAKU) ka qënë e mar-
tuar me Mehmet LAMEN dhe 
ka patur tre fëmijë dy djem 
dhe nje vajze :Rifat Lama 
,daja im, Aishe BAUSHI(LA-
MA) nena ime, kane lindur ne 
Stebelevë, ndërsa daja tjeter 
Murat LAMA , emër i dëgjuar 
në të gjitha trojet e kombit 
tonë si “USTA MURATI”, ka 
lindur në Shkup. 

fisi lama
Në këtë kapitull kam përsh-

kruar me hollësi prejardhjen 
e familjes LAMA, fis nga ku 
doli nëna ime Aishe BAUSHI 
(LAMA).

Fisi LAMA është nje fis 
mjaft i vjetër autokton i Ste-
blevës dhe është përbëre prej 
këtyre familjeve.

 1. Zejnel LAMA Babai i 
gjyshit tonë Mehmet Lama

 2. Bajram LAMA Xhaxhai 
i gjyshit tonë

3. Kurt LAMA Xhaxhai i 
gjyshit tonë

4. Osman LAMA Xhaxhai i 
gjyshit tone

5. Islam LAMA
6. Avdil LAMA
7. Ramadan LAMA Burri i 

Mine Baushi, hallë e babait  
tonë 

8. Hamza LAMA
9. Arif LAMA 
10. Sadik LAMA
Shumë prej këtyre famil-

jeve kanë emigruar në Turqi 
(Stamboll),Maqedoni (Shk-
up) dhe Tiranë, Kavajë, ndër-
sa brezi më i ri ka emigruar 
në Itali.

Dega e familjes 
ajDin baushi

Një nga degët e këtij fisit 
që është edhe dega bazë e 
familjes sime është ajo që 
përfaqësohet nga katrag-
jyshi ynë i quajtur Adem Aga 
BAUSHI. Nuk dimë kush ishte 
babai i Adem BAUSHIT,sepse 
nuk disponojmë të dhëna go-
jore apo të dokumentuara,por 
dimë që nga ky burrë i cili ka 
patur edhe titullin AGA ka 
rrjedhur familja ime e madhe 
të cilën po e pasqyrojë si më 
poshtë:

1.Adem Aga BAUSHI,  KA-
TRAGJYSHI

2.Emin Adem BAUSHI , 
STERGJYSHI 

3.Mustafa Emin BAUSHI , 
GJYSHI 

4.Ajdin Mustafa BAUSHI.  
BABAI 

5.Midil Mustafa BAUSHI 
XHAXHAI 

6.Abdurrahman Mustafa 
BAUSHI XHAXHAI 

7.qerime Mustafa BAUSHI 
HALLA 

8.Ali Emin BAUSHI Vëlla i 
M. BAUSHI 

9.Sabaudin Ali BAUSHI 
Djali i Ali BAUSHI 

10.Ekrem Ali BAUSHI Djali 
i Ali BAUSHIT 

11.Shukrije Ali BAUSHI 
Vajza e Ali BAUSHIT 

12.Fatime Emin Shabani 
BAUSHI Motër e M. BAUSHI 

1 3 . M i n a  E m i n  L a m a 
BAUSHI Moter e M. BAUSHI

14.Emin Ramadan LAMA 
Djali i Mina BAUSHI

15. Ibr ime Emin Gruja 
BAUSHI Moter e M. BAUSHI

16.Habibe Emin Banda 
BAUSHI Moter e M. BAUSHI

17.Lime Emin Gjini BAUSHI 
Moter e M. BAUSHIT

ali emin baushi 
(1887-1957)

I vetmi steblevas qe punoi 
gjithë jetën Prokuror në Stam-
boll

Ali BAUSHI i biri Emin 
B A U S H I T  d h e  N e s l a 
AGUSHIT ka lindur në Ste-
blevë rreth vitit 1887. Eshtë 
xhaxhai i babait tim Ajdin 
Baushi. Fëmijërinë e kaloi në 
Steblevë. që në moshe të 
vogël babai i tij Emin Baushi 
e merr me vete në Selanik 
ku dhe merr mësimet e para. 
Më pas dërgohet në Stamboll 
për të kryer studimet e larta 
të cilat i mbaron me sukses. 
Ndërsa vëllai i tij Mustafa,g-

jyshi im mbaron Medresenë 
në Stamboll e kthehet në 
Selanik, Aliu sistemohet de-
finitivisht në Stamboll dhe 
jeton atje deri në fund të jetës 
së tijë. Pas mbarimit të studi-
meve të larta Ali Baushi fillon 
punë në organet e drejtësisë 
dhe me kalimin e viteve kari-
era e tijë pati suksese deri 
sa arriti të bëhet prokuror.
Në këtë post ai punon deri 
sa doli në pension. U martua 
me një vajzë nga Gjinaveci 
nga fisi i Hoshafajve.Pati dy 
djem dhe një vajzë.Djemtë 
e tijë Sabaudin dhe Ekrem 
kanë mbaruar shkollën e lartë 
njëri për mësuesi dhe tjetri 
për mjekësi.Gjithashtu vajza 
e quajtur Shukrie ka mbaruar 
edhe ajo për mësuesi. Ali 
Baushi ka vdekur në Stamboll 
në vitin 1957.

Familja e babait tim Ajdin 
Mustafa BAUSHIT përbëhej 
nga :

Ajdin Mustafa BAUSHI 
babai

Aishe Mehmet BAUSHI 
(LAMA) nëna 

10 vajza dhe dy djem:
Fatime Ajdin Uliu (Baushi), 

Mina Ajdin Baushi, Alije Ajdin 
Gjini(Baushi), Ibrime Ajdin-
Goxha(Baushi), Selime Ajdin 
Stërmasi(Baushi), qerime 
Ajdin Nura (Baushi),Abit Aj-
din Baushi Nurije Ajdin Rada 
(Baushi), Hajrije Ajdin Cinxo 
(Baushi),Adem Ajdin Baushi, 
Nexhmije Ajdin Baushi,dhe 
Sanka Ajdin Baushi. 

Aktualisht familja jonë e 
madhe ka në gjirin e saj 
85 anëtarë, nga të ci lët: 
22 veta janë me arsim të 
lartë,dhe të tjerë me arsim të 
mesëm,ndërsa me të vjetrit 
me arsim 7/ vjeçare. Në gji-
rinin e tyre numurohen mjaft 
teknikë të mesëm ne profile të 
ndryshme, bisnesmene, dre-
jtore në institucione të rëndë-
sishme, juriste e shkencat 
politike, inxhinjerë elektrike, 
inxhinjere ndërtimi, inxhinjerë 
gjeologë,informaticienë,ofi-
cerë, agrobisnese,fiziotera-
pist, ekonomistë, violinist,pik-
tore, poet e shkrimtare. 

nexhi baushi

Është lindur në Tiranë. 
Edukatën dhe fillesat paras-
hkollore i merr nga prindër 
të arsimuar në Shkup dhe 
me profesion kuzhinierë. 
Shkollën fillore dhe atë 8-vje-
care i merr në ish Shkollën e 
muzikës “Kongresi i Përmetit”, 

ndërsa të mesmen e përfun-
don në Gjimnazin “Partizani”. 
Studimet e larta Universitare 
i kryen në Fakultetin Ekono-
mik Tiranë, dega financë 
me rezultate të larta dhe 
më pas përfundon studimet 
për “Aplikimin e Metodave 
Matematikore në Ekonomi” ku 
dhe diplomohet me Master në 
Ekonomi. Eshte Eksperte Au-
ditit të Brëndëshëm. Ka punuar 
ekonomiste në degë shumë të 
rëndësishme të ekonomisë. 
Aktualisht punon ekonomiste 
në një kompani ndërtimi. Njeh 
katër gjuhë të huaja italisht, 
maqedonisht, frengjisht dhe 
bullgarisht. Veprimtarine letrare 
e ka nisur para 13 vjetesh me 
pergatitjen e librit te familjes 
“Brezat”, por drejtimi kryesor 
letrar është poezia. 

Eshtë anëtare e disa sho-
qatave letrare brenda dhe 
jashtë vendit. Ka marrë pjesë 
në shumë aktivitete që kanë 
zhvilluar shoqatat e ndryshme 
letrare. Në vitin 2012 në ak-
tivitetin Peja Poetike orga-
nizuar në Pejë në vitin 2012 
fiton cmimin e tretë.

veprat letrare: 
Vëllimi me poezi “Kur lo-

ton qielli”,në tri gjuhë shqip, 
anglisht dhe italisht,botuar në 
Mars 2012, 

Vëllimi me poezi “Autograf 
i pazbardhur” botuar në Maj 
2013,

vëllimi me poezi “Poezia m’i 
solli pranë syte e tu”, botuar në 
Mars 2014, 

Novela ‘Pengu” botuar në 
Korrik 2014. 

Ka në proces botimin e 
librit per familjen “BREZAT” 
në vitin 2015 si dhe një libër 
me tregime, mbresa udhëtimi.

Poezitë e saj janë botuar 
herë pas herë në Gazetën “ 
Telegraf “, “Rruga e Arbërit” , 
“Stebleva”,në revistat “Pegasi” 
dhe “Obelisk”,si dhe kohët e 
fundit në Revisten “Fjala e 
Lire” me qëndër në Londër që 
drejtohet nga shkrimtari dhe 
analist i njohur Fatmir Terziu.

Antologji: Eshtë përfaqësu-
ar në antologjinë e LNPSHA 
“Pegasi” ALBANIA “Korsi e 
Hapur” me disa poezi në 
gjuhën shqipe dhe anglisht.

E lindur nga një familje 
fisnike autoktone steblevase 
e njohur për mençurinë dhe 
urtësinë e fjalës dhe të men-
dimit siç edhe është FAMIL-
JA BAUSHI më obligoi të 
ndërmar një nismë që ka 
vite që ka filluar si projekt 
ide, si shkrim dhe që pas 
disa muajve do të finalizohet 
me një libër i cili do të jetë 
një dokument bazë për t’u 
njohur më gjërësisht duke 
pasqyruar jetën ndër vite 
të breznive që lamë pas, të 
brezit që aktualisht jeton, 
dhe të atyre që do të vinë 
në të ardhmen dhe që do të 
jenë të mirëpritur në gjirin e 
madh të kësaj familje. 

 Ekziston gjithmonë një 
shkak, një motiv, një rrethanë 
që e shtyn njeriun të shkru-
ajë. Ajo mund të jetë një nd-
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jenjë, një obligim, mirënjohje, 
dashuri, gëzim, hidhërim. Por 
mund të jetë një kureshtje 
e thjeshtë, si një dëshirë a 
nevojë shpirtërore për të 
zgjeruar shkallën e njohjes 
për ngjarje apo individë që 
na rrethojnë. Kështu më 
ndodhi dhe mua. Ndaj, i vura 
detyrë vetes, që më parë se 
të ndahem nga kjo jetë, të lë 
diçka, e cila ndofta do të jetë 
e dobishme për brezat që do 
lëmë pas. Ky ka qënë shkaku 
i hulumtimeve të bëra gjatë 
jetës sime, pra të mbledh 
materialin e nevojshëm për-
para se të filloj nga shkrimi 
i këtij libri, të kisha në dorë 
fakte të dokumentuara apo 
të dhëna gojore të mbledhu-
ra nga prindërit e mij që aq 
bukur dinin t’i tregonin, kur 
mblidheshin në shtëpi pas një 
dite të gjatë e të lodhëshme. 
Dhe unë me kuriozitetin tim 
fëminor thithja me etje çdo 
gjë që ata nxirrnin nga goja 
e tyre duke i arkivuar në 
skedarët e memorjes pa e 
ditur që një ditë të gjitha ku-
jtimet do më zgjoheshin dhe 
do të më shërbenine për të 
mbushur me shpejtësi faqet 
e këtij shkrimi. Materiale të 
rëndësishme do të mblidhja 
nga tregimet e shumta të të 
vetmes hallë nga babai që 
kishte mbetur gjallë, Lime 
Emin Gjini (BAUSHI), ose 
siç edhe e njihin steblevasit 
me emrin “Lushoica Gjinova”, 
e cila kishte një bagazh të 
gjërë në njohjen e fakteve, 
një kujtesë të habitëshme e 
të kthjellët për të kujtuar e rit-
reguar me saktësi kujtimet e 
saj. Materiale të çmuara kam 
mbledhur sidomos nga mo-
trat e mia, dy prej të cilave, 
Fatime e qerime nuk jetojnë 
më. Ndërsa të tjerat që janë 
më të mëdha se mua, tashme 
në moshë të thyer, ruajnë 
kujtime të shumta nga rinia e 
tyre, nga jeta e gjyshërve dhe 
stërgjyshërve tanë, apo nga 
persona që kanë jetuar dhe 
njohur nga afër gjyshin tim 
nga babai Mustafa Baushin, 
apo gjyshen time nga nëna 
Hatixhe Lama (Kormaku). Të 
dhëna të rëndësishme kam 
grumbulluar edhe nga per-
sona që kanë lidhje gjinore 
e farefisnore me familjen 
time dhe me këtë rast përfi-
toj t’i falenderoj. Të gjitha të 
dhënat vazhdimisht i kam 
mbajtur shënim, ku në bllok, 
ku në fletore, apo ku në copa 
letre të cilat i mbaja gjith-
monë me vete së bashku me 
një stilolaps. Herë pas here 
në kohën e lirë meditoja dhe 
si në pasqyrë me dilte përpa-
ra e tërë jeta ime e cila kishte 
rrjedhur aq vrullshëm dhe aq 
shpejt. Kisha akumuluar aq 
shumë dhe po mendoja se më 
duhet t’i pasqyroja diku.Ideja 
u kthye në realitet kur në një 
ditë të pranverës së vitit 2006, 
fillova të hedh në kompjuter 
faqet e para të cilat shtohesh-
in çdo ditë. Përmbajtja e këtij 
shkrimi është thjeshtë histori 
e Familjes time, është shkruar 
me shumë ndjenjë e dashuri, 
jam kujdesur që ky shkrim 
të jetë real dhe sa më pranë 
të vërtetës, të jetë i saktë, i 
shkruar thjeshtë, i ndërtuar 
drejt nga ana drejtshkrimore.

 N e  p e r f u n d i m  t e 
projekt i t  “Balkan Lynx 
Project” Shoqata e Ruajtjes 
dhe Mbrojtjes se Mjedisit 
N a t y r o r  n e  S h q i p e r i 
PPNEA, identifikoi nje sere 
shpendesh dhe kafshesh te 
rralla te natyres shqiptare, 
n je pjese e mire e te 
cilave, ne terrenin natyror 
te krahines se Stebleves. 
Monitorimi i tyre u be me 
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ane te kamerave surprise te 
vendosura ne shtigje e rruge 
kalime. Disa te tilla u vendosen 
ne pyjet perreth Stebleves. 

Per here te pare, imazhet 
e tyre jane fokusuar ne 
lente objektivesh aparatesh 
fotografike me rezolucion 
te larte. Keto kafshe jane 
nje pasuri e rralle e faunes 
se natyres tone. Zona e 
Stebleves, si pjese e habitatit 
natyror te kesaj faune te 
pasur, ka meritat e saj persa 
i perket ruajtjes dhe shtimit te 
numurit te individeve te ketyre 
specieve te rralla. 

Kjo i dedikohet edhe faktit 
qe ne zonen e Stebleves, 
ruajtja e pa prekur e pyjeve te 
ahut, bredhit dhe pishes,kane 
favorizuar jetesen e ketyre 

Nexhi Baushi është prej 
kohësh në mjedisin e krijimtarisë. 
Kohët e fundit ajo ka botuar edhe 
vëllimin e dytë poetik “Autograf 
i pa zbardhur” dhe ka hedhur 
hapat e saj në gjininë e prozës 
duke botuar novelën “Pengu”. 
Si e tillë pas botimit të poezisë 
së saj edhe në gjuhë të huaj, 
ajo synon të shtojë cilësinë e 
shkrimit. Në të njëjtën kohë ajo 
endet mes një aspektualiteti 
jetik diferencues moshor dhe 
gjinor, ku fjala nënë e ndjek më 
së shumti dhe kurdoherë: “Nënë 
më beso!/Në ëndrra gjithmonë 
më je perëndeshë/Mallin në 
grusht për ty po e mbledh…!” 
Po të përdorim termin e Niklas 
Luhmann, “diferencimi” brenda 
një sistemi krijues, ndonjëherë 
ruajtja e linjave të moshës 
poetike qartëson edhe atë që 
ndjehet brenda vargut.

Poezia e saj si skajore jetike, 
tek e cila arti i fjalës ndërlidh 
faktorët jetikë tek letërsia, ka 
qenë e detyruar të vendosë 
dorë pjesa romantike, që pason 
anën dhe linjën e vet në rrjedhën 
e saj, që përbën dhe thelbin sa 
poetik dhe jetik të të dhënave 
sensuale dhe të arsyetimeve 
që zhvillojnë lidhjet mesazhore. 
Ndërsa tendosja poetike po 
të citojmë Eichendorff, ende 
e ëndërruar për regjistrimin 
e një jete të fshehtë ose të 
strukur në vetvete, që dyshohet 
se e zuri gjumi në çdo gjë, 
hapet me tiparet e poezisë së 
Baushit duke dhënë një lirikë të 
ndjeshme që kërkon dhe qaset 
mes sakrificës sublime: “Në sytë 
e të tjerëve/Thërmova zemrën 
e sfilitur/Si një pendë e lehtë ra/
Në heshtje….!/Nuk e dëgjoi njeri/
Përveç meje …!”

Në përputhje me interpretimin 
e ëndrrave të Frojdit në këtë 
sfond-ëndërr krijueseje, ka 
ngjyra dhe tinguj natyrorë, por 
ka edhe fjalë që ndeshin me 
absolutizmin poetik në një kuptim 
të fjalëpërfjalshëm, distanca e 
tyre nga mjedisi bëhet në fakt 
një mjedis-krijim më vete që 
qaset mes formave të diskursit 
të ndjenjës dhe dashurisë. 
Si pasojë, poezia e Baushit 
nuk është ‘diçka në vend të 
thatë’ e emetuar nga fjalët dhe 
togfjalëshat bosh dhe e uritur. Ajo 
është vetja dhe për veten, po aq 
edhe arsyeja që derivon veten 
në një hapësirë, vend, dhe kohë 
fjalëshume të larguar nga mjedisi 
“memec” i një ëndrre që shuhet 
pa u shfaqur mirë: “E mban 

individeve. Nuk mund te 
konceptohet ekzistenca e 
tyre pa ekzistencen e pyjeve 
natyrore.

Nisma e qeverise per 
nda l im in  e  g jue t i se  se 
kafsheve te egra per nje 
periudhe 2-vjecare, padyshim 
qe ndihmon ne shtimin e 
numurit te ketyre individeve 
dhe faunes se zones e ate 
kombetare ne teresi.

Nga kjo gazete, i behet 
thirrje  banoreve te zones, 
turisteve te huaj e vendas 
por  edhe personave te 
rastesishem, subjekteve 
private e shteterore, qe te 
kontribuojne ne krijimin e 
kushteve per nje habitat sa me 
te pershtatshem, me qellim qe 
keto kafshe te mrekullueshme 

Vendlindja, pengu i autores Nexhi Baushi

mënd atë ditë/Tek lisi plak/Sa 
bukur ish/Të dy pranë e pranë/
Si gjethet e një dege./Kur Flladi e 
ledhatonte/E marsi e valëzonte/
Të parën puthje tonë.” (Pa titull).

Në shikim të parë, ndryshimet 
midis dy linjave që hasen 
në poezinë e Baushit, ajo e 
vetevetes dhe ajo e lidhur me 
vetveten, ku lirika e dashurisë 
ëshët jo thjesht një arsye, apo 
fakt, por një faktor që i bën 
anësoret e tjera të duken të 
papërfillshme. Të dy përcaktojnë 
të vetëmlindurën fjalë poetike, 
e cila tek Baushi me siguri 
rrjedh nga froni i lashtë i zonës 
së begatë, ku ka orrigjinën, 
si bashkëveprim në mes 
pranisë dhe mungesës, kalimit 
në një mjedis ku qytetërimi 
dhe edukata e shoqërojnë në 
tërësinë e saj. Katër vjet më 
parë, Claude Elwood Shannon 
kishte konceptuar një zbatim 
parësor të lidhjes së këtyre dy 
linjave, ende nuk e janë ndoshta 
aq të mirënjohura, por janë 
arsyetuese dhe të thjeshta në 
mjedisin poetik të ndaljes tek 
kryesorja. Shumica e fjalëve 
që artistikisht vijnë nga arti dhe 
metafora e një fjale absolute, 
plotësojnë arsyen e leximit 
të kësaj krijuese, që kërkon 
të mbetet me mikun  esaj një 
mike e vërtetë dhe besnike: 
“Më prit mik se unë do vijë/
Si vetëtimë do zbres nga ylli 
që shikon/Kur lind një ndjenjë 
unë mirë e di/Aspak dhe kurrë 
nuk është vonë/Është emocion 
që thellë gulçon/që kur lind 

si zog fluturon...”. Krijuesja ka 
një hapësirë të begatë njohuri, 
dhe në këtë begati është edhe 
vetë hapësira nga ku buron 
dhe ushqehet poezia dhe 
proza e saj. Është lindur në 
Tiranë. Edukatën dhe fillesat 
parashkollore i merr nga prindër 
të arsimuar në Shkup dhe me 
profesion kuzhinierë. Shkollën 
fillore dhe atë 8-vjecare i merr 
në ish Shkollën e muzikës 
“Kongresi i Përmetit”, ndërsa 
të mesmen e përfundon në 
Gjimnazin “Partizani”. Studimet 
e larta Universitare i kryen në 
Fakultetin Ekonomik Tiranë, 
dega financë me rezultate të 
larta dhe më pas përfundon 
studimet për “Aplikimin e 
Metodave Matematikore në 
Ekonomi” ku dhe diplomohet me 
Master në Ekonomi. Ka punuar 
ekonomiste në Degë shumë 
të rëndësishme të ekonomisë. 
Njeh tri gjuhë të huaja Italisht, 
Maqedonisht dhe Bullgarisht. Kjo 
ndoshta e bën edhe këtë vëllim të 
dytë të poetes, Baushi me të pesë 
ciklet e tij një risi të vëmendshme. 
Në ciklin e pestë të saj retorika e 
cituar “A vjen dashuria me Diellin?” 
është një plotëse e mesazhit 
të saj sa poetik dhe aq jetik që 
pason sprovën e saj në prozë. 
Vetë autorja e novelës “Pengu” 
shprehet se Kjo novelë është 
krijimtaria ime e parë letrare në 
prozë. Tema që unë kam trajtuar 
është mbështetur mbi një ngjarje 
të vërtetë. Për arsye dhe rrethana 
të ndryshme, një dashuri e parë e 
humbur mund të jetë peng i cilitdo. 

Historia e dy personazheve, 
Mirandës dhe Gencit, tashmë 
artistikë, më nxiti të shkruaj. Në 
fabulën e trajtuar i kam qëndruar 
besnik ngjarjes, duke e zgjeruar 
dhe transformuar atë në një 
vepër letrare. Shpresoj që novela 
të lexohet dhe të pëlqehet nga të 
gjitha grupmoshat, sidomos nga 
të rinjtë, gjimnazistët e studentët, 
sepse secili do ta gjejë veten 
diku nëpër këto radhë. Për të 
shënuar disa fjalë pas leximit të 
kësaj novele, poezia “Pranverë 
dashurie” na jep një direktivë 
të heshtur metaforike, që na 
plotëson faktin që thotë Fabio 
Volo dhe që përzgjidhet nga 
autorja se “Do ta kërkosh 
gjithnjë, është e kotë ta mohosh! 
Dhe në mes të njerëzve do ta 
ndjesh nevojën ta takosh si 
herën e parë që e ke parë. 
Dhe si herën e fundit, kur 
e humbe…” Është ajo Suzi e 
novelës, pra Suzi, një vajzë e 
re, me flokë të verdha, mjaft 
simpatike me sy të zinj e të bukur 
dhe një shikim të zjarrtë plot dritë 
si yll, me lëkurë të bardhë që 
shkëlqente si dritë mermeri, buzë 
të fryra e të ëmbla plot nektar e 
kishte joshur Gencin...”. Është 
ajo Suzi që na jep mundësinë të 
kuptojmë se jeta në një sfond të 
tillë është një kapërcim ëndrrash, 
me një gjuhë që vjen e ikën, por 
me një ëndërr që mbetet. Dhe kjo 
ëndërr është ajo e bën novelën jo 
vetëm të lexohet dhe të mbetet 
tek faktorët lirikë dhe jetikë në 
krijimtarinë e Nexhi Baushit, si 
një veçori e krijueses.

te natyres tone, te ndjehen 
si ne shtepine e tyre dhe ta 
popullojne ate. Gazeta jone 
eshte tribuna kryesore nga 
e cila ju mund te degjoheni 
per  ide te ,  n ismat  apo 
veprimtarine tuaj, ne te mire 
te ardhmerise dhe fatit te 
kafsheve qe e popullojne 
zonen tone. Jeni te mirepritur 
te denonconi cdo lloj rasti 
abuzimi me kafshet e egra 
ne zonen tone per qellime te 
uleta apo motive te dobeta, 
qofte nga individe te vecante 
apo subjekte.

Me poshte po publikojme 
fotot e disa prej shpendeve 
dhe kafsheve te rralla e 
faunes ne zonen e Stebleves, 
sebashku me emertimet e 
tyre shkencore ne latinisht.

agron mekshi, 
gazetar, fotograf
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