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ZOTËRINJ QEVERITARË! 
Mos luani me pronat e Steblevës!

Klikoni: www.shoqatastebleva.al; gazeta “Stebleva”

GAZETË E SHOQATËS “STEBLEVA” Nr. 33 (Numër special)  Maj 2016.    Çmimi  50 lekë.

Gazetën do ta gjeni në internet në formatin PDF në adresën: 
www.shoqatastebleva.al, në kuadratin gazeta, numri i fundit

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

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

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

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

partnere te suksesshem.
Autostrada Tirane-Durres km 7,Tirane, Albania, Tel: 042 406 601, Fax: 048 301 757, 
Cel: 068 20 67 602, info@mobileriajax.al 

Falenderojmë 
Z. Idajet Shahin Kurti për 
sponsorizimin e këtij numri 
të gazetës STEBLEVA

Këto ditë u nda nga jeta në 
moshën 37 vjecare pasi vuante 
nga një sëmundje e rëndë  Arjanit 
Baki Nura, veprimtar i dalluar 
i Shoqatës STEBLEVA dhe 
iniciator për zgjidhjen e të gjitha 
shqetësimeve të komunitetit, 
sponsor i gazetës STEBLEVA, njeri i palodhur 
në të mirë të vendlindjes. Shoqata dhe gazeta 
STEBLEVA   i  shprehin ngushëllimet e tyre 
familjes për humbjen e njeriut të tyre të dashur.

NJOFTIM
Njoftohen pronarët dhe bashkëzotnuesit e 
pronave të Steblevës  që deri me 24 maj të 

paraqesin ndryshimet dhe kërkesat  tek njësia 
administrative e komunës Steblevë.

FTESË
Ftohen të gjithë banorët e zonës së Steblevës 

kudo që janë  në festën e 6 majit, ditës së 
verës,  pranë Vakëfit të Steblevës

Në Steblevë nuk ka zona të lira, gur e kufi me pronarë!

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQATA STEBLEVA

         
           Tirane, me date 11/ 04  / 2016 
Nr.  20 prot.

K E R K E S E
NGA: SHOQATA “STEBLEVA “ -  perfaqesuese 
 e gjithe komunitetit  te fshatit  Stebleve, Librazhd.
            Adresa: Rr. Xhon Belushi, Vila 519, Qesarake, Tirane
           Email. mersinhoxha@gmail.com
           Tel: 0695168173
  
DREJTUAR: AGJENCISE  SË KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT 
TË PRONAVE, Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha Nr.54, Tiranë, 
perfaqesuar nga  Drejtore e  Pergjithshme, zj. Sonila QATO.

OBJEKTI:      PEZULLIMI  i çdo veprimi nga organet 
  shteterore ne pronat dhe pasurite e 
  paluajtshme te fshatit Stebleve, lidhur 
  me ligjin nr.133 / 2015, “Per trajtimin e 
  prones  dhe perfundimin e procesit te 
  kompensimit te pronave”. 

FALENDERIM

HOMAZH
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E nderuar zonje, 
Te nderuar Zotrinj! 

Nga organet shteterore  eshte  publikuar ne media  lista e pasurive dhe te 
pronave te fshatit Stebleve te Bashkise Librazhd, qe vihen ne dispozicion  
te agjencise tuaj (AKKP),  per efekt te kompensimit fizik per personat e  
shpronesuar, si ishpronare te qarkut Tirane.
Sipas listes se publikuar, evidentohen  224 pasuri te paluajtshme te 
fshatit Stebleve qe jane vene ne  dispozicion te ketyre ishpronareve per 
efekt kompensimi.
Theksojme se provohet nga ana jone se keto pasuri jane trashegimi te 
banoreve te Stebleves ose  te fituara sipas LIGJEVE SHTETERORE  ne 
periudha te ndryshme, duke filluar qe para viteve 1937, dhe ne vazhdim 
deri ne ditet e sotme.
Keto qe theksuam me lart,  i vertetojme duke ju vene ne dispozicion doku-
mente dhe akte zyrtare, nder me kryesoret prej te cilave i keni me poshte:
Percaktimi i kufijve shekullore te katundit STEBLEVE ne baze te Tapise Origjinale 
te dates 15 maj 1937, e nenshkruar nga titullaret e fshatit Stebleve dhe perfaqe-
suesit e fshatrave kufitare, e cila ndodhet edhe ne Arkiven e Shtetit.
Kjo e fundit e rikonfirmuar  ne daten  03. 04. 2001.
Harta topografike ne perputhje me kufijte e vitit 1937, e bazuar kjo edhe ne harten  
e Institutit Topografik te Ushtrise 1978.
Harta e Zyres Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Librazhd qe i 
perket  pronave te fshatit Stebleve,  harte kjo e vitit 1996,

Lista e pronareve (individeve) dhe te bashkezotruesve  te pronave ne fshatin 
Stebleve, sipas kadastres  Librazhd, te kohes  para Reformes Agrare (sepse 
fshati Stebleve nuk eshte perfshire nga Ligji i  Reformes Agrare).  
Gjithashtu nese eshte e nevojshme Ju ofrojme edhe nje dokument shume te 
rendesishem sic eshte TAPIA E FSHATIT STEBLEVE ne Osmanisht e Majit 1911 
e cila ndodhet e depozituar ne Arkiven e Shtetit.
Sa me siper, kerkojme me kembengulje nga ana jone ne emer te komunitetit te fshatit 
Stebleve, qe te pezullohet cdo veprim ekzekutiv, lidhur me cenimin e pasurive 
te fshatit Stebleve, sepse  keto pasuri jane prona EKSKLUZIVE te fshatit si 
dhe  ne pronesi te individeve konkret banore te ketij fshati. Lutemi te vleresohet 
maksimalisht kjo kerkese, sepse e kunderta mund te shkaktoje probleme te medha 
sociale dhe trazira te paparashikueshme dhe me pasoja ndoshta shume te renda 
te pakthyshme, per te cilat ne si drejtues aktuale nuk mund te mbajme pergjegjesi. 
Ju kujtojme se pronat e fshatit Stebleve historikisht kane qene te lakmuara dhe te 
sulmuara shpesh nga shovinistet serbe duke u djegur tre here i gjithe fshati per 
arsye politike dhe ekonomike, por ato jane mbrojtur me gjakun e te pareve tane 
duke mos lejuar qe te shkelen dhe te tjetersohen pronat e ketij komuniteti.

K E R K U E S I T 

Shoqata “ STEBLEVA “            Administratori         Kryetari i Fshatit Stebleve
    Kryetari
Mersin HOXHA                          Alban FEJZA                        Albert SHABANI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQATA STEBLEVA

               Tirane, me date 11/ 04  / 2016 
Nr.  20 prot.

K E R K E S E
NGA:                 SHOQATA “STEBLEVA “ -  perfaqesuese e  gjithe komunitetit  te fshatit  Stebleve, 
                              Librazhd.
                              Adresa: Rr. Xhon Belushi, Vila 519, Qesarake, Tirane
                              Email. mersinhoxha@gmail.com
                              Tel: 0695168173
  
 DREJTUAR:      AGJENCISE  SË KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE , 
                              Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha Nr.54, Tiranë, 
                              perfaqesuar nga  Drejtore e  Pergjithshme, zj. Sonila QATO.

OBJEKTI:            PEZULLIMI  i çdo veprimi nga organet shteterore ne pronat dhe pasurite e paluajtshme   te fshatit Stebleve, lidhur 
   me ligjin nr.133 / 2015, “Per trajtimin e prones  dhe 
                 perfundimin e procesit te kompensimit te pronave”. 

Me të dalë “Gazeta Shqiptare” e dt 07. 04. 
2016 ku Agjensia e Trajtimit dhe Kompensimit 
të Pronave shpallte mijëra hektarë  tokë kullota 
e pyje të Stebleves për kompensim, ish pro-
narëve të Tiranes, gjithë komuniteti steblevas, 
i shpërndarë në  Elbasan, Durres e më shumë  
në Tirane  u shokua me vendimin e Qeverisë.

   Që nga njeriu i thjeshtë e deri tek  inte-
lektuali, pyetja e parë që i bën vetes është:”Pse 
me tokat  e Steblevës të bëhet kompesimi i 
pronarëve në Shqiperi? Kush ka të drejtë të 
vendosë për prona tona, për pronat e Steble-
vës ? Pronat tona, pyje, kullota  ndonëse nuk 
janë objekt i ligjit Nr 7501 nuk janë prona 
shtetërore, por prona private të regjistruara 
, me tapi të rregullt që në kohën e Zogut. 
Po para ketij Shteti te kujt kane qene ato 
prona? Po ne kohen e Zogut, te kujt kane 
qene keto prona? Po ne kohen e turkut, të 
kujt kanë qenë? Edhe ne regjimin komunist, 
kur u kolektivizua çdo gjë, një tufë me dele 
nuk futej dot në ato çajre, apo të vinte kush 
sopatën në ato pyje nuk bënte vaki. 

Steblevasit e ruajtën  pronën e tyre. Por 
këto prona steblevasit nuk i ruajtën për të 
tjerët, apo për pushtetarët, që të vendosin ata 
në kurriz të tyre. Ata i ruajtën për vehten e 
tyre, për fëmijët e tyre, për të ardhmen e tyre.

Këtij veprimi dhe këtij vendimi vetëm ven-
dim në favor të popullit nuk mund ti thuash, 
kur me forcë ja heq pronarit të vërtetë dhe ja 
jep një ish pronari të shpronësuar. Kjo është 
çmenduri, po ta gjykosh me gjakftohtësi. Pra,  
kur bëhen veprime të tilla që e godasin në palcë 
steblevasin, a mendohen qeveritarët tanë, se 
cfarë zgjidhje të gabuar po bëjnë? 

Në gjuhën dhe në kodin popullor asnjë pro-

nar nuk e gëzon token dhe pronën e mbrojtur 
me gjak dhe blerë me djersë, me florinj, prandaj 
asnjë pronar të mos guxojë tu afrohet tokave 
të Steblevës se nuk do ti gëzojë ato. 

Pyetja e parë që duhet tu shkonte në men-
dje që nga deputeti i zonës, këshilltari i Qarkut,  
Prefekti apo edhe Kryeministri, si përfaqësuesi 
më i larte duhet të ishte : Këto toka a kanë zot, 
a kanë pronarë? Po ju kujtojmë se në Shqipëri 
nuk ka toka të lira, nuk ka toka pa pronarë. 
Nuk jemi në këneta, por jemi në Steblevë, në 
tokat e mbrojtura me gjak nga pushtuesit. 
Në dallim me ato që ndodhën në zonat dhe 
në pyjet e tjerë , në Steblevë, pyjet dhe kullo-
tat u mbrojtën nga banorët steblevas, por u 
mbrojtën jo për tu falur dhe për tu rrëmbyer 
nga pushtetarët dhe bisnesmenët e Tiranës. 

Si nuk bënë një takim përfaqësuesit e 
Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pro-
nave me komunitetin nga Stebleva, Zabzuni, 
Borova, Llanga, që ta mësonin se këto toka 
nuk janë të lira, që kanë zot ? Nuk është faji 
ynë përse organet shtetërore përkatëse nuk 
e bëjnë punën, nuk e kanë bërë regjistrimin 
në rregull. Steblevasit janë paraqitur pranë 
hipotekës së rrethit për të bërë regjistrimet e 
pronave të tyre. Përse nuk janë regjistruar të 
përgjigjen zyrtarët e hipotekave.

Që nga viti 1912 e deri në vitin 1922, kur 
u ratifikuan kufijtë, Stebleva u dogj tre herë  
me maç e me kuç. Pushtuesve serbë  i vune 
pushken dhe i sprapsen jo pak herë, bashke 
me fshatrat e tjere:Borove,Zabzun e Llange.” 
E perse? Per nderin e per ato toka te te pare-
ve. Tre here iken muhaxhire ne Fushe Mbret 
ku u dha toka Aqif Pashe Elbasani dhe Baba 
Faja(Martaneshi) ne Luz te Madh e te Vogel 
ne Kavaje, por ata u rikthyen ne Stebleve, ku 
balta eshte me e embel se mjalta.

    Burrat e mencur, menjehere ribene 
Tapine e vitit 1911 me laps ne dore e hap pas 

hapi,gure me gure e koder  pas kodre qe nga 
Panicareci, zalli i Boroves,Dishajt.Ongjeri,Ko-
dra e Boroves.Varret e Ogicit-Letem,Gropa 
e Ariut-Dragan,Kusar-Visharice-Kallkan-L-
lakaice-Raduc-Guri i Shqipes-Cerveni Ku-
tell-Panicarec, ne fund firmetaret e Kryepleqte 
e fshatrave :Stebleve: Adem Bojaxhiu,Ahmet 
Gaxha,Musa Kormaku,Klenje:Dan Ushina e 
Borove;Latf Musta,Haxhi Imeri,Haxhi Isaku.
Adem Bojaxhiu,nje tapi ne Kadastrat e Mbretit 
Zog.U vrane intelektuale te permasave kombe-
tare.Hazis Lila ne Llakaice nga serbet,firmetar 
ne Kongresin e Manastirit,delegat ne shpalljen 
e Pavaresie ne Vlore,vrane Hoxhe Moglicen e 
masakruan 500 burra,gra e femije ne Qafe te 
Prevallit,piskama e te cileve te  rrengjeth mi-
shte sot e kesaj dite. E perse gjithe kjo urrejtje? 
Per vatanin,per tokat e te pareve,qe ne vend te 
gureve per sinor,hapnin gropa e i mbushnin 
me qymyr qe po ti hapim edhe sot, do ti gjejme.

      Me te drejte eshte vene ne levizje 
gjithe komuniteti steblevas,Shoqata,gjithe 
perfaqesuesit dhe kapacitet intelektuale, me 
llogjiken e arsyes, sic e ka karakterizuar,larg 
cdo politizimi qe t’i ndalet dora firmetare ketij 
veprimi arbitrar. Ështe momenti që pushte-
tarët te reflektojne e te mos i provokojne keta 
njerez. Le te jete ky artikull nje apel gjithe 
strukturave shterore per nje reflektim ne te 
mire te shoqerise.

   
Të mos harrojmë vargjet e poetit A. Duka:
                                         Shqipëri ç’u shite,
                                         Shqipëri ç’të shitën,
   Mbahesh me lëmosha,
                                         Mezi e shtyn ditën.

Zotërinj qeveritarë! Mos luani me pronat e Steblevës!
Në Steblevë nuk ka zona të lira

Mersin  Hoxha    Mehmet Hasani 
Kryetar i Shoqatës “Stebleva”  Zv. Kryetar i Unionit 
    të Krijuesve Dibranë.
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Katundi ynë Steblevë, 
nga l ind ja  kuf izo-
het me Jabllanicën 
Q o s h k  t ë  R a s ë s , 

qumështëza Mleçna Plloç-
na tue vijue përroit të thellë 
(g l lobek t rap)  te  l ivadhi 
i  Popit ,  Rahu i  Muratve, 
kurrizit, Mali i Nezirit, Mali i 
Strizhakut.

Nga Juglindja kufizohet 
me katundin Llabunishtë, 
Qafa e Grinit  tue vijue qa-
fës te Varri i Nuses (Maries) 
mbas shkëmbit, kurrizit në 
rrugën që kapërxen nëpër 
Llabunisht, te Bota e Kuqe. 
Kjo pjesë e kufirit tonë asht 
e okupume nga Jugosllavia.

Nga Jugu kufizohet me 
malin e katundit  Zgozhd 
(Elbasan) në vendin e qua-
jtun rrugë e hollë që del 
te sofra, teposht përmidis 
Brakave, mbas zal l i t ,  te 
guvat rrëzë pyllit të Dorzit, 
Qafë e Draganit, te Liqeni. 
Katundi kufizohet me malin 
e katundin Mirak (Elbasan), 
te shkrepi i madh, tue vijue 
nga jug përëdimi mbas vi-
jës së Letmit te govata tue 
vijue prap mbas vijës deri 
në Qafë kundrejt Varrit të 
Gjizaxhiut.

Nga përëndimi kufi-
zohet me katundin Bo-
rovë në vendin e quajtur 
Varri i Gjizaxhiut, për 
rreth arës së Ferat Kor-
makut, terma (lart) në 
kodër, tue vijue vargut 
që del në majën e kodrës 
Nikopojës,  përteposht 
gurit rreth arës Hystë 
Mustës nga Borova, tue 
vijue drejt për teposht 
sipër arës Hysen Kurtit 
teposht për rreth zabe-
lit në fund të çajrës së 
Hali l  Dishës, te Çajra 
e Llades, në  përrue të 
thatë  dre j t  përposhtë 
sipër gurit Grac Kamen 
teposht në Zall të Madh 
në Reka anë të Zallit të 
Madh, tue vijue në për-
rue të thatë terma (lart) 
që del te Guri i Beçekut, 
arë e  L i lës  nëpërmjet 
zabe l i t  Ze jne l  L i l ës  e 
Haxhi Isakut nga Boro-
va e ndërmjet zabeleve 
të Halil Muratit e Ibra-
him Abazit mbas rrugës 
në përrue të Çiçevës te 
çajra e Haxhi Cetës nga 
Borova, tue vijue përroit 
Çiçevës deri në vendin e 
quajtun Sotk kufizohej 
me katundin Borovë.

Nga veriu kufizohet 
me katundin Klenjë prej 

vendit të quajtun 
Sotk  në  për rue 
për tërma ( lart ) 
nga lindja, gjithn-
jë mbas përroit të 
madh që vijon në 
Sohodoll, mulliri i 
Llapushit tue vijue 
mbas përroi t  të 
govatave te Çajra e 
Kormakut, përroit 
te Çajra e Budi-
nit, rrugës që del 
në gropat e kuqe, 
teposhtë tue vi-
jue pas rrugës për 
midis gropave del 
te Korija e Vogël e 
Krastës, tue vijue 
terma kurrizit që 
del  në gropën e 
Zhuglës ku gje-
nden druna ahu 
në gropa, për tutje 
midis gropave del 
te trungu i dhenve 
(banorët e Klenjës) 
mbas të korrunit të 
livadheve të katundit 
tonë.

Nga verilindja 
katundi ynë kufi-
zohet me katun-
din Gjinovec, tue 
fillue prej vendit 
të quajtun trun-
gu i dhenve rreth 
Çajrës Halil Mura-
t i t  zbret  poshtë 
në qafë të rrugës 
në atë drejtim që 
zbret vijon nëpër 
gurishten Krastën 
tutje ndën Kodrën 
e Grujës,  Çajra Must 
Baushit, Guri i  Bard-
hë  rrëzë poshtë livadhit 
Liman Bojaxhiut,  pas 
rrugës që shkon në për-
rue të Studeshnicës e del 
në lëndinë.

Nga lindja kufizohet 
me katundin Trebisht, 
tue fillue prej lëndinës 
sipas kurrizit për tërma 
(lart) qafës pranë livad-
hes Kormakut tue vijue 
gjithnjë kurrizit del në 
rrugën që asht teposht 
te Guri Shqipes(Orllov 
Kamen). Prapë nga lindja 
katundi ynë kufizohet me 
malet e katundit Modriç 
(Jugosllavi), tue vijue pre 
Gurit të Shqipes, vargut 
të Malit Raduç drejt në 
Rasën Qumështore.

Neve krypleqësia e 
popullit Steblevë vërteto-
jmë kufirin në origjinalen 
e trashëgueme brez pas 
brezi që prej kohëve të 
vjetra e  deri më sot.

TAPIA  ORIGJINALE E FSHATIT STEBLEVË E VITIT 1937
(Teksti është me dialektin e vitit 1937)

TAPIA E VITIT 1937 
E RIPËRTËRIRË DHE FIRMOSUR NË VITIN 2002*

Kryepleqësia e fshatit Steblevë në mbështetje të tapisë që ndodhet në ruajtjen e kësaj krye-
pleqësie që përcakton kufizimet midis fshatrave fqinje me fshatin Steblevë, komuna Steblevë, 
bën këtë dokument me fshatin Klenjë, Gjinovec dhe Trebisht.

Kufizimet me fshatin Klenjë:
Nga veriu kufizohet me  katundin Klenjë prej vendit të quajtur Sotkë në përrua për tërma, 

nga lindja gjithnjë mbas përroit të madh që vijon në Sohodoll, mulliri i Llapushit tue vijue mbas 
përroit të Govatave te Çajra e Kormakut, përroit te Çajra e Budinit, rrugës që del në gropat e kuqe 
(cerveni kutel) të poshtëm tue vijue pas rrugës për midis gropave del te Kroi i Vogël i Krastës, tue 
vijue tërma kurrizit që del në gropën e Zhogles ku gjenden druna ahu, tue vijue për tutje midis 
gropave del tek shtrunga e dhenve. Banorët e Klenjës mbas të korrunit të livadheve të katundit 
të vinë , kanë liri të mbledhin dru, vetëm prej ditës së Shën Lisë e tutje në pyjet tona, vetëm të 
zonës  së kufirit me Klenjën.

Kryeplaku i fshatit Klenjë                       Kryeplaku i fshatit Steblevë
         Fitim Shutina                                                Enver Gruda
            (Firma, vula)                                                   (firma, vula)

                         Vërtetoj sipas tapisë origjinale të katundit Steblevë
                                                 Abib Kormaku
                                                       (Firma)
3/4/2001

Nga verilindja katundi ynë kufizohet me katundin Gjinovec tue fillue prej vendit të quajtun 
Shtrungu i dhenve rreth Çajres së Halil Muratit zbret poshtë në qafë te rruga në atë drejtim, zbret 
duke vazhduar nëpër gurishten e Krastës tutje nën Kodrën e Grujes, Çajra e Mustë Baushit, Gur 
I Bardhë, posht livadhit të Liman Bojaxhiut, rrugës që shkon në përrue të Studeshnicës e del në 
Lëndinën e Çipçes..

Kryeplaku i fshatit Gjinovec                   Kryeplaku i fshatit Steblevë
         Nexhat Basha                                                Enver Gruda
            (Firma, vula)                                                   (firma, vula)

            
                                                 Abib Kormaku
                                                       (Firma)

Nga verilindja kufizohet me katundin Trebisht tue fillue prej Lëndinës së Çipçes kurrizit për tërma, 
pranë Livadhit të Kormakut tue vazhdue gjithmonë kurrizit del në rrugicën që asht teposhtë Gurit të 
Shqipes (Ardhof Kamen). Nga lindja katundi ynë kufizon me malet e katundit Modriç të Maqedonisë. 

Kryeplaku i fshatit Trebisht                   Kryeplaku i fshatit Steblevë
         Rasim Limani                                                Enver Gruda
            (Firma, vula)                                                   (firma, vula)

            
                      Vërtetohet 
        Kryetari Komunës Trebisht 
                  Fitim Balla                                              Abib Kormaku
                      (Firma, vula)                                                                                                     

*Ky proces verbal botohet sipas tekstit original të mbajtur nga kryepleqtë e fshatrave Steblevë, 
Gjinovec dhe Trebisht. Ju kërkojmë ndjesë për gabimet gjuhësore.

VERTETOHET
Kryepleqësia e fshatit Steblevë

Kryetari
Adem Bojaxhiu

Anëtar                                     Anëtar                                  Anëtar
Ahmet Gaxha                         Musa Kormaku                             Populli

/Jonuz Disha/  /Sadik Avda/ /Midil Gjerani/  /Elmaz Gruja/ /Hasan  
Nura/  /Arif  Lila/

VERTETOHET
Kryepleqësia e fshatit Borovë

Kryetari
Latif Musta

Anëtar          Anëtar
/Haxhi Imeri/  /Haxhi  Isaku/

Përkthyer nga osmanishtja
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Listat origjinale të pronarëve të tokave dhe bashkëzotnimet
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Nr. Emri Atësia Mbiemri Nr. Regjistri
1. Aishe Osman Uliu 1/296
2. Arif Rexhep Abdyri 1/302
3. Ali Ahmet Prajku 3/226
4. Avdi Sadik Avdiu 4/ 224
5. Arif Mehmet Buxhati 5/238
6. Ahmet Ismail Lila 6/260
7. Anife Lila Kaini 7
8. Ahmet Islam Goxha 8/276
9. Arif Ismail Lila 9
10. Abedin Sulejman Kuburi 10
11. Aziz Ahmet Muxhini 11
12. Aishe Beqir Bojaxhiu 12/216-217
13. Ajdin Mustafa Baushi 13/240
14. Ahmet Ferhat Lila 14/249
15. Ajdin Mehmet Kurti 15
16. Bajram Ali Rade 16
17. Bilal Imer Bajra 17
18. Bexhet Sulejman Kuburi 18
19. Bajram Zylif Uli 19
20. Bajram Murat Hoxha 20
21. Bajram Zylif Kita 21
22. Bilal Adem Kuburi 22
23. Bexhet Ali Pirushi 23
24. Bajram Elmaz Nura 24
25. Bila Hajrulla Uliu 25
26. Camke Dalip Kuçuku 26
27. Deje Mejdin Baushi 27
28. Duka Vangjel Vfarku 28
29. Destan Isen Avdiu 29/198
30. Diljun Demir Uliu 30/230
31. Demir Bajram Bushati 31
32. Demir Bejtulla Nura 32
33. Dyljun Arif Çaushi 33
34. Destan Arif Bala 34
35. Emin Ali Gruja 35/288
36. Emrulla Sulejman Feta 36
37. Emine Kurtish Lila 37/313
38. Elmaz Iljaz Gruja 38
39. Fatime Ismail Goxha 39
40. Fatime Ali Demiri 40/200
41. Ferhat Islam Çaushi 41/250-251
42. Ferhat Islam Gjini 42
43. Fasli Selman Kuburi 43/320
44. Fatime Islam Musliu 44
45. Garip Jonuz Disha 45-46
46. Gjurçin Dajçe Pula 50-51
47. Hajrulla Sadik Abdiu 47/213
48. Hajdin Mehmet Disha 48
49. Hasan Istref Hamza 49.195
50. Hasan Maliq Kormaku 52/29 1
51. Halit Hamid Kormaku 53
52. Hysen Ismail Uliu 54
53. Hajrulla Kurtish Dule 55
54. Hasan Hajrulla Bande 56
55. Hysen Adem Hoxha 57
56. Iljaz Ramadan Kita 58
57. Iljaz Elmaz Nura 59/253
58. Ibrahim Miftar Abazi 60/304
59. Hysen Mehmet Bushati 61
60. Islam Elez Hoxha 62
61. Ismail Rustem Agushi 63/32
62. Imer Ajdin Murati 64
63. Ismail Sulejman Kormaku 65-66
64. Iline Stojan Gjini 67
65. Ibrahim Islam Goxha 68
66. Isak Mustafa Murati 170
67. Isak Murxhini 169
68. Jakup Emin Agushi 70
69. Jakup Ismail Musliu 71/284
70. Jakup Jashar Lama 72/19
71. Jakup Destan Disha 73-74
72      Kadri           Hasan         Hoxha 75
73      Kurtish         Ajdin           Gruja 173
74      Kapllan        Kurtish        Kurti 76
75      Kadri           Mahmut       Tamizi 77/242
76      Kurtish         Ali               Rade 78
77      Kasem         Kadri           Feza 79
78      Kerstane      Capa 69
79      Lime            Emin           Gjini 80
80      Liman          Hasan Nura 81
81      Limbije         Cato 82/237
82      Murat Ali               Rade 83
83      Mustafa Ahmet Projku 84, 85, 86
84      Murat Vesel Llapa 87, 88, 2002
85 Medin Mustafa Kuburi 158/312
86      Misir Kadri Fejza 89
87      Musa Ismail Kurmaku 90/324
88      Mahmut Arif Baushi 91/306
89      Mefail Kadri Feza 92/208
90      Mexhit Adem Bale 93/290
91  Mefail Rexhep Bande 94
92      Martin Arse Rajku 95/248

Të interesuarit të kontaktojnë me zotërinjtë Sabrian
Uliu dhe Rruzhdi Kormaku për sqarime të mëtejshme

Lista e pronarëve Nr. Emri Atësia Mbiemri Nr. Regjistri
93 Nazif Karaman Rade 96
94      Nasto Novo Rajku 97/258
95      Nexhip Islam Murati         98
96  Nexhbedin Xhafer Disha 99
97      Neslije Mustafa Tamizi 100
98 Nuredin Osman Kurti 101/270
99      Nikolla Stanka Xafiri 102
157 Posta Ushtarake 172
99 Pajazit Jonuz Agushi 103
100    Petrush  Stanko Zorba 104/193
101    Pirush Bajram Pirushi 105
102    Qerim Hajdar Shabani 106
103    Qerim Sulejman Gjini 107
104    Qemal Xhemal Kuçuku 108
105  Qerim Arif Bojaxhiu 109/254
106 Rabije Hasan Bale 110
107 Ramiz Emin Agushi 111/262
108 Ramadan Halit Agushi 112/328
109 Rakip Imer Gjini 113/268
110     Rustem Imer Gjini 114/280
111 Rexhep Mehmet Bale 115
112 Riza Rexhep Bande 116
113 Rexhep Midil Gjerani 117/294
114 Rexhep Selman Uliu 118/233
115 Ramadan Zylyf Uliu 119,120
116 Selime Sulo Murati 168
117 Save Llambo Drapa 121
118 Sali Mustafa Hoxha 122/274
119 Sotir Kostan Cfarku 123
120    Liljan Cfarku 124
121 Sadik Bajram Gaxha 125/228
122    Sadik Emin Murati 126/264
123 Sali Ahmet Bajra 127/246
124 Sali Imer Gjini 128/214
125 Sadik Vesel Llapa 129
126 Sali Bajram Uliu 130/221
127 Selman Imer Hamza 131
128    Sefedin Ali Pirushi 132,293
129 Sadik Mestan Uliu 133, 218
130 Sul Veli Shapku 134, 310
131 Sinan Salem Tamizi 135
132 Selime Riza Elezi 136
155 Sllave Pano Torçe 166, 190
133 Sherif Sadik Avdiu 137, 236
134 SHTETI 138, 204, 205, 206
135 Tafil Rexhep Tamizi 139, 308
136 Tafil Vahid Kormaku     140, 314
137 Vangjel Spase Stevo 143,316,317
138 Vasil Dav Cfarku 144, 286
139 Vangjel Spase Rajku 145, 210,211
140    Veli Hasan Hoxha 146
141 Veli Bajram Bushati 147,234
142    VAKUFI 148
156    Vahid Sali Avda 160, 292
143    Xhemal Arif Çaushi 149, 241
144    Xheladin Mustafa Murati 150
145    Xheladin Iljas Gruja 151
146    Xhevahir Latif Disha 152, 153
147 Xhavit Çaush Kuburi 167, 318
148    Xhemal Rexhep Kurmaku 154
157 Xhevahir Ali Rada 165
149    Zylyf                    Xhemal Agushi 155,166
150    Zylfije Hajrulla Gjini 156, 167
151 Zenel Liman Lila 165,287
152    Zyber Halil Murati 158, 266, 267
153    Zylyf Demir Tamizi 159
154    Osman Hoxha 163,164

BASHKZOTNIMET
158 Sali Hoxha , bashkzotnim me 30 pronar
159 Veli Bushati, bashkzotnim me 21 pronar
160 Jakup Destan Disha bashkzotnim me 11 pronar
161 Jakup Lama           bashkzotnim me 22 pronar
162 Zenel Lila              bashkzotnim me 3 pronar
163 Liman Nura            bashkzotnim me 2 pronar
164 Iljas Kita             bashkzotnim me 3 pronar
165 Gjurçin Pulaj bashkzotnim me 3 pronar
166 Medin Kuburi         bashkzotnim  me 6 pronar
167 Imer Murati         bashkzotnim …………….

Të interesuarit deri me 24 maj të paraqesin 
ndryshimet dhe kërkesat  tek njësia administrative 

e komunës Steblevë dhe te zyra AKKP.
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Faksimilet e listës 
së pronarëve dhe 
bashkëzotnuesve 

sipas ZAMT Librazhd 

Ja përse lakmohen pronat e Steblevës
 

STEBLEVA, BUKURI E PASHFRYTËZUAR E NATYRËS
NGA NIKOLLA  LENA (ATSH)

Kur flasim për vendet tona 
turistike, kryesisht përqëndrohemi 
në bregdet, në Alpet dhe në ato 
qytete muzeale ku mundësia për 
të shkuar drejt tyre është e mun-
dur. Por, ne kemi vende të tjera 
mjaft piktoreske për të zhvilluar një 
turizëm gjithëstinor dhe kjo është 
pjesa verilindore e vendit. Kur flas 
për verilindjen kam parasysh zonën 
e Kukësit dhe të Dibrës. Në veçanti 
pjesa malore e Dibrës pothuajse 
është harruar dhe gati është për-
jashtuar si destinacion turistik. Dhe 
kjo për arsyen e vetme se drejt saj 
mungon infrastruktura rrugore, e 
shërbimeve sanitare, e ndriçimit 
e disa probleme të tjera që bëhen 
pengese për zhvillimin e një turizmi 

masiv. Në ketë zonë shtrihen edhe 
disa Parqe Kombëtare ku ka filluar 
kujdesi ndaj pyjeve dhe faunës 
që rritet në to. Një nga pikat më të 
veçanta turistike në zonën e Dibrës 
ka qenë zona e Lurës  me liqenët e 
saj të famshëm që përbënin pikën 
turistike më të vizitueshme të zonës 
lindore të vendit. Po ashtu, sot është 
ripërtërirë Parku Kombëtar Shebe-

nik-Jabllanicë që shtrihet 
në këtë krahinë. Ky park 
sot  shërben  si qendër 
turistike për turizmin 
e sporteve dimërore, 
atë të natyrës, të his-
torisë  dhe si qendër 
për turizmin klimaterik 
veror. Oferta turistike e 
ndërtuar mbi bazën e 
pasurive natyrore dhe 
shoqërore që ka zona, 

i përgjigjet kërkesave turistike të 
deri diku të  motivuara nga ata 
që  kane migruar prej andej dhe 
rikthehen në vendlindje nga malli, 
nga nevoja për ajër të pastër e klimë 
të shëndetshme, nga dëshira për të 
ruajtur traditat kulturore, folklorike 
dhe religjioze si dhe nga aspektet 
e agroturizmit dhe ekoturizmit. Nga 

pikëpamja kohore e shpërndarjes së 
flukseve të turistëve brenda harkut 
kohor të një viti, kjo zonë është dy 
sezonale, pasi fluksi turistik mund të 
përqendrohet në dy stinë.

Qendra e turizmit klimaterik 
malor ngrihet në vende ku kushtet 
klimaterike janë më të mira se ato të 
vendbanimit të përhershëm. Klima 
është motivi kryesor tërheqës, që 
i shndërron këto vende në desti-
nacione turistike. Kjo zonë karak-
terizohet nga një klimë me ajër të 
pastër dhe të shëndetshëm në një 
lartësi 1000 m mbi nivelin e detit. 
Nga prania e pyjeve, nga ujerat e 
ftohtë si dhe nga fakti që kjo zonë 
është tërësisht me orientim bujqë-
sor dhe blegtoral, faktorë këta që i 
motivojnë turistët  në përzgjedhjen 
e destinacionit turistik në kërkim të 

kushteve më të mira. Të ardhur në 
këto zona për turizëm klimaterik janë 
ish- banorët e kësaj zone që  për-
dorin për struktura akomoduese 
shtëpitë e tyre, por mund të jenë 
edhe persona të tjerë që udhëtojnë 
të shtyrë nga kurioziteti për këto 
vise të bukura dhe për të kaluar disa 
ditë në ajrin e pastër dhe klimën e 
mrekullueshme të zonës sonë. 
Këta vizitorë mund të sistemohen 
në shtëpitë e fshatarëve si miq, por 
dhe me gjere. Tani së fundi disa 
biznesmenë dhe investitorë vendas 
kanë ndërtuar edhe shtëpi të vogla 
turistike.

Do të ishte me interes që të 
bëhen organizime në disa vende 
të spikatura si pranë burimeve të 

(Vijon në faqen 8)
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Akti i pronësisë të fshatit Steblevë nënshkruar më 15.5.1937 
(Origjinale e noterizuar)
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Adresa e redakisë: Rruga “Xhon Belushi” Mbas Institutit të Fizikës Bërthamore, Vila Nr 519, Tiranë. Tel. 0695168173.

Harta e pronësisë së fshatit Steblevë 
sipas tapisë së datës 15.5.1937

Mllaçes, Visharica, Mali i Mirakës, Dragan, 
Kallkan, etj., të ngrihen edhe kampingje 
me struktura modeste akomoduese për të 
tërhequr grupe të organizuara, kryesisht fëmijë 
dhe pushues të brezit të tretë, pensionistë nga 
qytetet rreth zonës. Ky do të ishte një apel për 
të gjithë banorët e zonës, për pushtetin lokal, si 
dhe për fondacione të ndryshme që veprojnë 
në zonë, për të ndihmuar banorët rezidentë në 
rinovimin e shtëpive të tyre ekzistuese sipas të 
gjitha standardeve për jetesë normale, si dhe 
për përmirësimin e infrastrukturës, kryesisht 
rrjetit rrugor të fshatrave, fuqizimin e rrjetit 
elektrik, funizimin me ujë të pishëm etj.

Rritja e madhe e sporteve dimërore ka 
bërë që shumë vende me kushte klimaterike 
të përshtatshme, të afirmohen si qendra të pa-
jisura për këto veprimtari. Stebleva dhe Klenja 
me malet e saj ofron mundësi për zhvillimin 
e sportit të skive. Ky sport ka qënë traditë e 
kesaj zone. Sporti i skive mund të organizohet 
në qendra të caktuara për të pritur turistët që 
vijnë për pushime apo enkas për të ushtruar 
sportin e skive.

Pikërisht këtu ka nisur të  zhvillohet 
një lloj turizmi që lidhet me mjedisin rural. 
Personat që spostohen nga vendbanimet e 
tyre të përhershëm dhe që duan të kalojnë 
një periudhë kohe larg vendbanimeve me 
mjedise të ndotura urbane, kërkojnë sisteme 
të tjera pushimi në vende rurale. Por, pritja e 
turistëve këtu kërkon një organizim dhe mena-
xhim të vendeve të akomodimit si  kampingje, 
apartamente me gjera, shtypi-bujtina në zona 
të rhella etj.

Agroturizmi përfaqëson atë lloj turizmi 
që është i lidhur me fshatin, ku krahas ve-
primtarive argëtuese turistike zhvillohen edhe 
veprimtari të tjera karakteristike të zonës si 
korrje, vjelja e frutave, përgatitja e ushqimeve, 
ëmbëlsira të veçanta, punime artizanale etj.

Ato ndryshojnë sipas vendeve dhe 
brenda vendit, sipas rajoneve për nga karakte-
ristikat e pritjes, shërbimeve te afruara, mjedisi, 

STEBLEVA, BUKURI E PASHFRYTËZUAR E NATYRËS
(Vijon nga faqja 6)

kushtet natyrore etj. Agroturizmi ose turizmi 
rural është motivi më tërheqës për lëvizjet, 
kryesisht të ish-fbanorëve të zonave të thella.

Ekoturizmi mund të gjeneroj në të vërt-
etë të ardhura të larta për ekonominë lokale 
e rajonale , të stimulojë qëndrimin publik dhe 
atë zyrtar në drejtim të ruajtjes së mjedisit. 
Ekoturizmi kombinon kënaqësinë e zbulimit e 
të përjetimit të florës e faunës me mundësitë 
për të kontribuar në ruajtjen e tyre. Ai mund 
të përkufizohet si udhëtim në zonat natyrore 
të qeta dhe të pa ndotura, si një veprimtari 
njerëzore që respekton dhe shfrytëzon pa-
suritë natyrore dhe harmonizon njeriun me 
mjedisin, ku si objektiv kryesor i tij është stu-
dimi, admirimi, përjetimi i pamjeve dhe botës 
së gjallë si dhe të çdo manifestimi kulturor të 
pranishëm në këto zona.

Parqet natyrore, rezervatet e gjuetisë, 
peizazhet e mbrojtura etj, janë rajone eko-
turistike që tërheqin vëmendjen e turistëve 
për vlerat rekreative, edukuese dhe estetike 
të tyre. Shërbimet bazë për zhvillimin ekotu-
rizmit, për t’a bërë atë një faktor të rëndësi-
shëm ekonomik të një rajoni, janë sigurimi i 
transportit dhe infrastruktura, ndërkohë që për 
kushtet e sistemimit dhe të ushqimit kërkesat 
mund të jenë shumë modeste kur flitet për 
zona të thella.

Për fat të mirë, ndërtimet në këto qendra 
turistike janë të kontrolluara dhe në harmoni 

të plotë me mjedisin për rreth. 
Qendrat turistike të ekoturizmit 
janë mjedise të mbrojtura, të 
cilat janë të vendosura në relieve 
dhe kushte klimaterike të ndrysh-
me. Pyjet e bukura, kullotët alpi-
ne në Raduç, Kallkan, Visharica, 
Dragan, Mali i Letmit, Steblevë, 
Moglicë,Okshtun, Prodan, etj, 
janë mjaft tërheqës për ngulmi-
me turistike apo dhe ekskursio-
ne. Por, ato duhet të zhvillohen 
si zona turistike të mbrojtura në 
harmoni me natyrën.

Kjo është një zonë tepër 
interesante për turizmin natyror, 

por deri më sot nuk është e reklamuar sa 
duhet dhe më shpesh vizitohet  nga të ikurit 
e këtyre fshatrave dhe që vijnë e verojnë këtu. 
Por, për këtë destinacion mund të ketë interes 
edhe nga vizitorë të brendshëm, të huaj, të 
motivuar nga kurioziteti, natyra e bukur apo 
dhe biznesi për të shfrytëzuar burimet na-
tyrore si vende relaksuese, ujërat e kristalta, 
bimësinë etj.

Të gjitha këto vende krijojnë një ansam-
bël të pakrahasueshëm bukurish. Drurët janë 
të shumëllojshëm, ahe, pisha të zeza, lisa, 
bredha të bardhë, panja, vidh, etj. Ka gjitha-
shtu bimë mjekësore të shumta si, boronica, 
qershi e egër (gjethe 
dhe kokërr), dëllinjë 
e zezë dhe e kuqe, 
lule balsami, aguliçe, 
rrënjë salepi, rrënjë 
sanzi, disa lloj tërfil-
esh, të cilat mblidhen 
nga banorë të zonës.

Në këto ma-
sive pyjesh jetojnë 
edhe shumë kafshë 
të egra si, ariu, derri 
i egër, ujku, dhelpra, 
kaprolli, lepuri etj Je-
tojnë edhe shumë 
shpendë të egra.

Mbi të gjitha është klima e shëndetësh-
me dhe kurative për disa sëmundje. Këto 
perla të natyrës ofrojnë ajër të pastër, ujë 
të ftohtë mineral me veti të rralla kuruese, 
ofrojnë qetësi shpirtërore. Të gjitha këto pasuri 
natyrore, duhen futur në sistemin e mena-
xhimit turistik. Ky turizëm malor nuk kërkon 
shumë investim, vetëm pak promocion dhe 
infrastrukturë.

Në skaj të Shqipërisë verilindore ndo-
dhet një vend i bukur, mrekulli e natyrës, që 
quhet Steblevë. Mijëra pushtues u turrën 
ta bënin të tyren dhe s’e bënë dot. Qindra 
tregtarë u turrën ta blenin dhe s’e blenë dot. 
Gojë më gojë ka ardhur emri dhe gojedhana: 
”Moj e bukura Steblevë, me para s’të bleva 
dot”. Mrekulli të tillë si Stebleva nuk mund të 
shiten dhe të blihen, por duhen shfrytëzuar 
për turizëm.

Vende të tilla si, Fusha e Steblevës, 
Mali i Raduçit, Mali i Draganit, Liqeni i Dra-
ganit, Gështenjat e Egra, Çairet e Thata etj, 
janë perla të natyrës shqiptare. Këto pasuri 
natyrore janë një ftesë ndaj atyre që duan të 
kthehen në vendlindje për të investuar si dhe 
për pushtetin lokal administrative, shoqatat 
turistike, sigurisht dhe për ministrinë e Turizmit 
që ta njohi këtë zonë dhe të përgatise projekte 
konkrete për shfrytëzimin e saj turistik.


