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Shoqata “Stebleva” që kur është 
krijuar dhe deri më sot ka luftuar 
për mbrojtjen e traditave, dokeve 
dhe zakoneve të fshatit e të zonës , 
për mbrojtjen e pasurive e burimeve 
natyrore të fshatit të njohura në bazë 
të dokumentacionit të vjetër të vitit 
1937. 
Shndërrimi i fshatit Steblevë në 
zonë turistike ka qenë objektiv i 
vazhdueshëm dhe për këtë janë 
bërë përparime të dukëshme si 
nga individët ashtu edhe në rrugë 
institucionale. 
Përdorimi në dobi të fshatit i të gjithë 
resurseve natyrore dhe aseteve si 
tokat, pyjet, kullotata, ujërat, flora 
dhe fauna etj është realizuar me 
mund dhe djersë, bile edhe me 
përplasje me keqbërësit, hajdutët 
dhe grabitqarët jo steblevas që kanë 
patur për qëllim të shfrytëzonin dhe 
të nxirrnin fitime nga pasuritë tona 
të përbashkëta dhe ato individuale. 
(Vijon në faqen 2)
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RUAJTJA  E TRADITAVE TONA, AMANETI I TË PARËVE TANË 
EDITORIAL

(Vijon nga faqja 1)
Miratimi i minoritetit bullgar është 
gjë e mirë dhe jo e keqe si për ne 
steblevasit ashtu për gjithë shqiptarët 
në tërësi.  Diversiteti i mendimeve 
dhe kulturave do të na çojë në rritjen 
e ekonomisë dhe përmirësimin e 
gjendjes sociale. 
Ashtu si deri më sot, që nuk kemi 
patur ndasi etnike dhe fetare , ashtu 
edhe më tutje’  besoj që kjo traditë 
e vyer do të vazhdojë. Shkollimi 
i fëmijëve në Bullgari, investimet 
bullgare duhet të synojnë në forcimin 
e kësaj tradite. 
Në Steblevë është ndërtuar xhamia 
e re, por është ndërtuar edhe kisha 
e re. Myslimanë e ortodoksë jetojnë 
në harmoni prej dekadash dhe kjo 
harmoni është transmetuar ndër 
breza. 
Kemi bërë përparime në gjetjen e 
dokumentave arkivorë të pronave, si 
të kohës së Turqisë Osmane, ashtu 
edhe ato sipas ligjeve të tanishme. 
Kemi bërë takime dhe veprimtari për 
turizmin dhe mardhëniet me fqinjët 

tanë  ndërkombëtarë, Maqedoninë 
dhe Bullgarinë.
Shoqata “Stebleva” dhe kryesia e 
saj ka qenë dhe do të jetë avokatja 
juaj më e mirë për të drejtat tuaja. 
Ajo do të bashkëpunojë me shoqatat 
e tjera lokale si dhe me shoqata 
mbarë kombëtare e ndërkombëtare 
për  vënien më në funksion të 
potencialit tonë në diasporë për ta 
bërë Steblevën jo vetëm perlë të 
natyrës siç është, por edhe promotor 
zhvillimi ekonomik, kulturor, sportiv 
dhe turistik. Kohët e fundit turistë 
të huaj kanë qenë të pranishëm në 
Steblevë me makinat e tyre. Gazeta 
prestigjoze angleze dhe të shteteve 
të tjera kanë shkruar për Steblevën 
dhe vendet për rreth saj për bukuritë 
natyrore dhe resurset ekonomike të 
saj. 
Përfshirja dhe pjesëmarrja e të 
gjithë komunitetit steblevas kudo që 
ndodhen është detyrë dhe përgjegjësi 
për të gjithë ne , për t’u lënë brezave 
të ardhshëm një vendlindje më të 
bukur dhe më të begatë. 

• Mbrojtja e traditave, dokeve dhe 
zakoneve të fshatit
• Mbrojtja e pasurive e burimeve 
natyrore të fshatit të njohura në 
bazë të dokumentacionit të vjetër 
të vitit 1937. 
• Shndërrimi i fshatit Steblevë në 
zonë turistike
• Përdorimi në dobi të fshatit i 
të gjithë resurseve natyrore dhe 
aseteve
• Me rrugë e mjete demokratike të 
sensibilizohen organizmat përkatës 
qeveritare e jo qeveritare për t’i 
kushtuar vëmëndjen dhe masat e 
duhura zhvillimit të mëtejshëm në 
përputhje me kushtet aktuale të kësaj 
krahine
• Sensibilizimi i potencialit njerëzor e 
intelektual të bijve të kësaj krahine 

për promovbimin e inisiativave 
studimore e kulturore për evidentimin 
e historikut të krahinës, etnografisë 
e folklorit, traditës e zhvillimit të 
mëtejshëm të tyre
• Sensibilizimi i opinionit publik 
për nevojat e ndihmës, kujdesit 
ndaj krahinës së Steblevës për 
integrimin e saj në nivelet e zhvillimit 
të vendit Shoqata do të ketë organin 
e saj të shtypit periodik të titulluar 
gazeta “Stebleva”. Për zhvillimin 
sa më të mirë të këtij objekti ajo 
do të organizojë dhe programe të 
përbashkëta me shoqata të tjera që 
kanë lidhje me veprimtarinë e saj 
në Republikën e Shqipërisë dhe 
jashte saj, si dhe do të mbajë lidhje 
me institucione që i përshtaten 
objektit të saj.

Pjesë nga programi dhe 
statuti i SHOQATËS STEBLEVA

Trifon Sotir CFARKU lindi me 17 GUSHT 
1948 ne fshatin Stebleve ku dhe vazhdoi 
shkollen 7 vjecare ne stebleve. Gjimnazin 
e kreu ne vitin 1962-1966 dhe me 
burse shteti ka kryer studimet e larta 
per inxhinier pyjesh ne institutin e larte 
Bujqesore, Tirane ne Mars, 1971.
Menjeher pasi mbaroi universitetin filloi 
pune ne ne rrethin e Tropojes ku morri 
pjese ne inventarizimin e pyjeve dhe 
kullotave te ketij rrethi per afro nje viti e 
gjysme.
Nga viti 1972-1976 ka punuar ne degen 
teknike ne N.I.SH te pyjeve (Perpunim 
Druri Librazhd) ku ka hartuar disa projekte 
teknologjike per shfrytezimin e pyjeve.
Ne 10 Korrik 1976 u emerua Drejtor I 
Ndermarrjes Pyjore Librazhd ku punoi 10 
vite deri ne shtator te viti 1986.
Gjate kesaj periudhe ne pune reflektoi 
me aftesite e tija ne organizimin e punes, 
rritjen e eksportit te bimeve mjeksore.
Gjate kesaj periudhe punoi per shtemin 
e pyjeve me pyllezime dhe realizoi me 
gjithe specialistet nje zenie mbi 80% dhe 
sot keto masive jane ruajtur shume mire 
duke dal nje nga rrethet e permendura ne 
mbrojtjen e kesaj pasurie me vlere.
 Ka kryer pothuaj cdo vit afro 150-
200 m3 prita malore si ne rrajce, Spathar, 
Lunik e Prrenjas. Sot rrethi I librazhdit 
ka nje pasuri e cila mbron token nga 
gerryrejet.Arriti te mbarshtroj 1200 
zoje me blete, 2500 krere te dhirta e 
shume investime te tjera me vlere. Gjate 
kesaj periudhe ne pyjet e Librazhdit u 
eksperimetua shfrytezimi I pyjeve ne 
fazen perfundimtare sic ishin masivet 
e Draganit, Letmit, Stravaj, Qarishtes e 
Prodanit, pune qe e zbatoi sebashku me 
specialistet me pervoje dhe puntoret e 
shkelqyer te pyjeve e te perpunim drurit.
Duke vleresuar punen e tij Ministria 
e Minierave e emeroi Drejtor ne 
Perpunim Druri Librazhd. Punoi afro 8 
vite duke kaluar ne prefesion si inxhinier 
prane ndermarrjes pyjore me fillimet 
e demokracise. Pas dy vite pune ne 
NPD me shume mundime e sakrifica 
me gjithe inxhinieret punetoret dhe 
novatoret e kesaj ndermarrje arriten te 
marr titullin Heroi I Punes Socialiste dhe 
vete Trifoni urdherin e punes Klasi i I 
pavarsisht se nuk ishte anetar I parties 
se punes. 
Ne kete ndermarrje te kategorise se 
pare u punua me shume pergjegjesi dhe 
perkushtim duke furnizuar kombinatin 
e drurit Elbasan, Qytetin e tiranes me 
dru zjarri dhe furnizimin me traversa 
hekurudhe ne shkalle republike.
Ne vitin 1992 deri 1998 ka punuar si 
shef I seksionit ekonomik ne Keshillin e 
Rrethit Librazhd dhe Shef I Arkivit te cilin 
e miradministroi duke mos lene asgje te 

shperdorohet.Si pergjegjes Seksioni dhe 
anetar I kryesise se Keshillit te Rrethit 
punoi pa u lodhur duke ndjekur ne 
vazhdimesi te gjitha proceset e privatizimit 
dhe kalimin e gjithe ekonomise te ketij 
rrethi ne ekonomine e tregut.Ne vitin 1999 
se bashku me subjektin SHKURTI Shpk 
ka hartuar planin e menazhimit te pyjeve 
dhe kullotave te komunes Stebleve dhe 
te ekonomise pyjore Qarishte te cilet I ka 
dorezuar per zbatim ne vitin 2000.
Nga 1 Qershor 2000 dhe ne vazhdim 
me vendim gjykate ka kaluar si subjekt 
privat CFARKU Shpk. Trifon Cfarku 
ka shfrytezuar rastin qe me ane te 
projekteve dhe grandeve ne te cilat 
ka aplikuar te kontriboje ma sa te jet 
mundur ne zhvillimin e vendlindjes se tij 
duke krijuar mundesi punesimi, ruajtes 
se pyjeve dhe kullotave dhe zhvillimin 
e tyre nepermjet grandeve te huaja. 
Gjate ketij viti deri ne vitin 2004 ka 
hartuar planin e menazhimin e pyjeve 
dhe kullotave te komunes Stebleve, te 
ekonomise pyjore shteterore Stebleve – 
Letem, ka kryer rradhime paratregtare ne 
kete ekonomi pyjore rreth 303 ha dhe ka 
kryer punime te specializuara ne zonat e 
mbrojtura Rrajce e Kutruman. Ka realizuar 
sistemime malore ne Rrajce per 127 m3 
dhe ne Llange te Stebleves me 300 m3 
prita malore.
Gjithashtu gjate viti 2000 ka perfunduar 
projektin me shoqaten Lilium Albanikum 
per nje mjedis me te paster.
Gjate kesaj periudhe si subjekt privat 
ka vazhduar me hartimin e projektit te 
menazhimit te pyjeve dhe kullotave 
ne komunen Labinot-Fushe, Elbasan 
dhe me pas ne hartimin e planit te 

menazhimit te pyjeve dhe kullotave te 
komunes Qukes, Librazhd.Ne vitin 2008 
ka punuar ne permiresimin e pyjeve 
ekonomine pyjore Qarishte dhe ne 
zonat e mbrojtura Kuturman. Me pas ka 
fituar paketen e per punime ne rrethin 
e Korces ne komunat Pustec, Libonik, 
Moglice dhe Vreshtas projekte te cilat 
I ka realizuar ne afat dhe ka aplikuar 
per realizimin e grandeve per te gjitha 
komunat nepermjet projetit te Bankes 
Boterore.Ka vazhduar punimet me 
rradhimet paratregtare ne afro 1000 ha 
si ne Letem, Dragan, Sebisht, Fushe-
Studen, Kodra e Boroves, Murrine dhe 
rezervati I Kuturmanit. Ne te njeten 
kohe ka realizuar sistemime malore 
afro 500 m3. Gjate periudhes si subject 
privat CFARKU SHPK realizoi edhe 
ndertimin e 4 lerave per sigurimin e ujit 
per blektorine te gjitha grande ga banka 
boterore ne kuadrin e projektit te pyjeve.
Nderkohe me shume pergjegjesi ndoqi 
studimin per krijimin e parkut kombetar 
Shebenik Jabllanice si e vetmja mundesi 
per te mbrojtur kete pasuri dhe investimet 
qe jane bere ne te e cila u finalizua me 
vendimin e qeverise ne vitin 2006 me nje 
sip prej 34000 ha ku komuna Stebleve ze 
rreth 4200 ha pjese e parkut kombetar. 
Trifoni njihet ne rrethin e pyjetarve 
si denoncuesi I shkaterrimeve dhe 
abuzimeve ne pyje dhe ka luftuar me te 
gjitha mjetet ne duar duke ndjekur rruget 
institucionale ne mbrojtjen e tyre dhe 
zhvillimin e natyres.
Pervec studimeve Trifon Cfarku ka kryer 
kualifikemt si me poshte:
Kursin e kualifikimit per mbarshtrimin e 

pyjeve dhe kullotave prane Ministrise se 
Bujqesise Tirane ne vitin 1971.
Ne 1984 ka drejtuar shtabin e inventarizimit 
kombetar te pyjeve ne rrethin e Librazhdit.
Nga viti 1982-1988 ka qene antar I 
kolegjiumit prane Ministrise per problemet 
e pyjeve.
Ne vitin 2000 ka kryer kursin e kualifikimit 
per metodat e reja te menazhimit te 
pyjeve organizuar nga specialist te 
Bankes Boterore.
NE vitin 2000 ka marre certifikaten e 
kualifikimit per Metodat e reja te Hartimit 
te Planeve te Menazhimit te Pyjeve 
dhene nga Drejtoria e Pergjithshme e 
Pyjeve
Ne vitin 2012 ka marre certifikaten per 
kontributin e vlefshem ne pregatitjen e 
planit te menazhimit te parkut kombetar 
Shebenik – Jabllanice.

Gjate aktivitetit te tij professional mbi 
35 vite ne sektorin e pyjeve gjithashtu 
ka botuar nje ser artikujsh ne organit 
e shtypit qendror dhe ate public si me 
poshte:
Bashkeautor I guides turistike “Librazhdi” 
botuar ne vitin 2000.
Bashkautor I guides turistike “Mjedisi 
eshte Jete, Eja ne Stebleve” ne vitin 
2008, Si dhe se fundi guiden turistike 
“ Ejani ne Stebleve sepse ketu ka 
jete” publikuar ne vitin 2016. Aktivisti 
i palodhur në ndihmë të shoqatës 
“Stebleva” duke dhënë kontribute shumë 
të rëndësishme për zhvillimin e fshatit, 
ruajtjen dhe menaxhimin e pyjeve si dhe 
një kontribues i shkëlqyer për zhvillimin 
turistik të zonës.

Trifon Cfarku, inxhinieri i palodhur për menaxhimin e pyjeve
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Nga ISA HALILAJ           
Studiues, “Mësues i merituar”            

Mehmet Hasani, studiues 
dhe misionar i arsimit kombëtar, 
është figurë e njohur dhe shumë 
e respektuar jo vetëm në Dibër 
e në Tiranë, po gjithandej në 
rrethet intelektuale, brenda e 
jashtë vendit. Në  promovimin 
e  librit “Visare të Gollobordës” 
te Muzeu Historik Kombëtar, 
iu bë një vlerësim meritor, 
me gj i thë programin që 
me videofilmin, diskutimet, 
recitimet, programi artistik etj, 
jo vetëm autorit, por dhe Dibrës  
e Gollobordës, që më ka lënë 
mbresa të pashlyeshme. 
Mehmet Hasani ka lindur 
më 1951 në Trebisht-Bala të 
Gollobordës, i kompletuar në 
përgatitjen arsimor e kulturore 
me arsimin e lartë universitar 
te “Aleksandër Xhuvani”, 
Elbasan. Për 45 vjet ka punuar 
si mësues e pedagog, drejtues 
arsimi në Gollobordë e Dibër, 
në Tiranë, Baldushk e Kamzë. 
Është i njohur si studiues, 
historian, gazetar e artist. 
Është nënkryetar i Unionit 
të Krijuesve Dibranë. Vlera 
e produkti i punës së mirë 
të tij tregohet në vepra e në 
dijeni e qindra mësuesve dhe 
mijëra nxënësve në punë e 
auditorë të arsimit të lartë. E ka 
përqendruar punën studimore 
për Gollobordën, zonë e 
mbetur disi në hije, ose, kohët e  
fundit, e keqpërdorur e devijuar 
dinjitetin e përkatësinë e saj 
historike e jetësore kombëtare 
arbërore. Në tre librat e tij 
“Visare të Gollobordës” -2016, 
“Vështrim në vite”-2001 dhe 
“Mesazhe jete”-2007 e në 
shumë shkrime të tjera në 
vite për Gollobordën, pjesë e 
Dibrës, autori paraqet visaret 
e vlerat e kësaj zone që në 

zanafillën iliro-arbërore në 
origjinë e vijimësi historike të 
brezave, të cilët, me mbijetese 
e qëndresë, vendosën gurë 
të palëvizshëm bashkimi për 
kombin e brezat që vijnë. Në 
të gjithë veprën e tij, ai, sikurse 
e merr për dore studiuesin 
për të treguar hap pas hapi 
gjeografinë e historinë e zonës, 
vlerat, bukuritë e pasuritë 
natyrore, figurat e shquara 
që kanë nderuar zonën e 
Shqipërinë në vite. Përcaktohet 
qartë pozicioni gjeografik dhe 
etnik i Gollobordës. Ajo shtrihet 
në nënrajonin VL të Shqipërisë 
me një terren malor të valëzuar 
me kreshta nga Martaneshi 
e Çermenika deri në kurrizin 
malor Jabllanicë-Belicë në 
lartësinë 2257 m. Ka kufi natyror 
me Bulqizën, Shupenzën, 
Librazhdin e drinin e Zi, që 
e ndanë nga tokat shqiptare 
brenda Maqedonisë. Në 
antikitet, kjo zonë banohej 
nga fiset ilire Penestët dhe 
Enkelenjtë, që shtriheshin 
në Mat, Dibër e Kërçovë, 
përfshi Ohrin dhe Strugën. 
Në vitin 1467 përmendet 
toponimi Gollobordë, që do 
të thotë Kodër e  zhveshur, 
ose Kodër e  gjatë  nga 
turqishtja, apo Kollobardha, 
s i p a s  S a m i  F r a s h ë r i t . 
Popullsia ilire e kësaj zone, 
që nga shekulli VIII ka jetuar 
në simbiozë me ardhjen e  
sllavëve në bashkëjetesë 
edhe në Gollobordë. Kjo 
bashkëjetesë, ku toka, gjuha 
e gjaku formësoi entitetin 
a rbëro r -shq ip ta r,  i  c i l i , 
i rezistoi mendimit të egër 
bullgar, që ndikoi fuqishëm 
në besimin fetar, zakone e 
gjuhë, mbeturinat e  së cilës 
vazhdojnë pa ndonjë pengesë 
edhe në ditët tona. Kjo trevë 
e përfshirë në zotërimet e 

MEHMET HASANI, THESAR I VISAREVE TË GOLLOBORDËS

Kastriotëve përballoi  ndeshjet 
luftarake kundër otomanëve 
me pjesëmarrjen direkte 
të banorëve pa dallim, që 
zotëronin fortesat-kala Meçad, 
Kojavec, Trebisht, Modriç 
e Koxhaxhik (Sfetigrad) e 
gollobordasit përzien forcën 
e gjakun me arbërorët kundër 
pushtuesit, traditë kjo e ruajtur 
dhe e përforcuar  deri në ditët 
tona. Autori e konsideron këtë 
bashkim  luftarak e jetësor si 
faktor të rëndësishëm historik, 
që u ngrit në nivele të reja gjatë 
Rilindjes Kombëtare e deri në 
ardhjen e demokracisë.

M e  p ë r p j e k j e  t ë 
përbashkëta, gollobordasi u 
orientuan  ne gjuhën e  shkollën 
shqipe,  që u kurorëzua 
me hapjen e  hallkave të 
arsimit në çdo fshat. Po me 
këtë bashkëmbështetje i 
qëndruan e u përballën me 
masakrimin sllavo-serb në 
vitet e Luftërave Ballkanike 
e të asaj Botërore, kur edhe 
Gollobordës iu vërsulën me 
djegie e masakrime Trebishtit, 
Ostrenit, Borovës, Sebishtit, 
Tuçepit, Steblevës, Zabzunit 
etj., ngjarje këto që shkaktuan 

migrimin e popullatës drejt 
Elbasanit e Shqipërisë së 
Mesme e nuk shkuan në 
drejtimin bullgaro-maqedon. 
Këmbëngulja e tyre për të mos 
u bashkuar me pushtuesit sllav 
është treguesi më pozitiv i tyre 
i qëndrimit atdhetar kombëtar 
shqiptar, që ka ndikuar në 
zhvillimet kulturore, arsimore 
në gjuhën e shkollën shqipe. 
Treguesi më pozitiv i këtyre 
visareve është pjesëmarrja 
e gollobordasve në Luftën 
Antifashiste, ku u rreshtuan 
500 part izanë e  dhanë 
jetën në fushën e  nderit 35 
dëshmorë. Janë pasqyruar 
vlerat e gollobordasve si 
atdhetar, trima e punëtorë 
profesionist në të gj i tha 
kantieret e Shqipërisë që nga 
Kukësi e deri Sarandë, ku 
shkëlqejnë si flamuj fitoresh 
11 Heronj të Punës Socialiste 
e 35 dëshmorë të punës 
gollobordas të shquar për 
trimëri, bujari e qytetari. Në 
këto visare numërohen arritjet 
e pa krahasuara  të kësaj zone 
në arsim, kulturë, sport me 
një plejadë figurash të nivelet 
kombëtar, apo në rritjen e 

kujdesit shëndetësor, duke i 
dhënë atdheut mjekë personel 
të përkushtuar e shembullor. 
Nga kjo trevë arbërore e kanë 
tedelin e origjinën figura të 
shquara historike, që nga i 
famshmi Qemal Ataturk, Qemal 
Stafa-Hero i Popullit e deri tek 
“Piktori i Popullit” Nexhbedin 
Zajmi e dhjetëra të tjerë, që i 
bëjnë nder  kombit shqiptar. 
Në tri veprat e shkrimet e 
tjera të Mehmet Hasanit janë 
pasqyruar deri në hollësi 
visaret e kësaj treve shqiptare, 
e njohur si Golloborda e 
Dibrës, Golloborda shqiptare 
e jo tjetërkujt, ku jetojnë 
në harmoni të krishterë e 
myslimanë.  E vërtetë se 
vetëm në 16 f shatra të kësaj 
zone flitet varianti antik i 
gjuhës bullgaro-maqedone, 
po bazamenti i komunikimit 
jetësor është gjuha shqipe. 
Autori, me durim dhe etikë 
kulturore sqaron edhe ndonjë 
keqkuptim e keqpërdorim  të 
këtij fakti linguistik dhe gjithë 
gama e studimit të Mehmet 
Hasanit është e pastër, e 
mirë dhe e vërtetë në dobi 
të kohezionit kombëtar të 
formësuar në procesin e 
ozmozës  gjithëpërfshirëse 
të banorëve të pranishëm e 
të origjinës  në këtë truall, 
pavarësisht  me ngjyrimet 
lokale, gjuhore e fetare, ky 
kohezion shpreh atdhetarizmin 
e kombit shqiptar të bashkuar 
në proceset demokratike 
euroatlantike. Golloborda e 
gollobordasit janë e mbeten 
krenari e kombit. Me veprat dhe 
me jetën e tij Mehmet Hasani, të 
kaluarën e të sotmen e shikon 
në funksion  të së ardhmes. 
Ai ka thënë shumë në  këtë 
drejtim, por kemi bindjen se ai 
di edhe më shumë. E uroj që të 
na jap vepra të tjera në dobi të 
unitetit e përparimit shoqëror.  

Sa herë marr e shkruaj për njerëz 
e figura që kanë lënë gjurmë në jetën 
e tyre nga Stebleva, është e pamundur 
të mos rikujtosh Steblevën si fshat, 
vendosur në grykë malesh për t’u 
mbrojtur nga fortunat, por edhe prej 
hasmit që sa herë kanë shkelë në ato 
anë, nuk ka dalë i gjallë. Një fshat me 
tradita patriotike të admirueshme, me 
kulturë e mikpritje të admirueshme, me 
dy intelektualë me zë në Gollobordë, 
Dibër e më gjerë. Hazis Lila e Vahit 
Kormaku e më pas me qindra të tjerë 
që i kanë bërë nder Steblevës. Për 
shumë kam shkruar, por sa e sa të 
tjerë janë heronj të heshtur. Një prej 
atyre është dhe Sali Xhemal Çaushi. 
Jeta e tij që në rini e më pas specialist 
e drej tues kant ierësh anëkënd 
Shqipërisë, duke hapur rrugë të reja, 
ura duke lidhur fshatra e krahina kanë 
kujtesën e kohës, gjurmë sakrificash 
e vlerësime njerëzore. Lindi në lagjen 
Sellska Malla, në një familje në një fis 
me emër në Steblevë – Çaushi. Babai 
i tij Xhemali, xhaxhallarët Arifi, Ferati, 
Dylbini, fëmijët e tyre, Islam Çaushi, 
dëshmori i parë i Luftës, Faridani, 
Hyqmet Çaushi – përgjegjës i NSHFP 
– Sharrë, Arifi kryetar i kooperativës. 
Në këtë ambient familjar u rrit edhe 
Saliu. Shkollën fillore e mbaroi në 
Steblevë kurse 7-vjeçaren në Klenjë. 
Falë pasionit për arsimin e tregoi 
në këto vite të shkollës. Nisur nga 
rezultatet iu dha e drejta të vazhdojë 
Teknikumin e Ndërtimit në Tiranë, të 
cilin e mbaroi në vitin 1968.

Në moshën 19-vjeçare filloi punë 
si përgjegjës sektor në ndërtimin me 

rrugës, në zonën e kromit. Luçan-
Krastë – Thekën e Batër të Martnaeshit. 
Një sektor me 300 punëtorë matjanë 
e dibranë. Kreu shërbimin ushtarak në 
regjimentin e Artilerisë në Vlorë.

Në vitin 1972 martohet me Qamile 
Tamizi, në atë kohë edukatore kopshti, 
një vajzë nga një familje me emër 
në Steblevë, Vahit Tamizi, burrë i 
zgjuar që i kishte hije fjala në Odën e 
burrave, djali i tij Iljaz Tamizi, përgjegjës 
NSHFP-së Sharrë-Steblevë. Nga viti 

1974 deri në vitin 1996 ka jetuar në 
Elbasan si specialist e kuadër drejtues 
në Ndërmarrjen e Ndërtimit Rruga-Ura 
në Elbasan.

Kryenormist, shef plani, shef i 
Sigurimit Teknik dhe 10 vjet drejtor 
kantieri duke i rënë kryq e tërthor 
Shqipërisë, që nga Bajram Curri 
e deri në Sarandë, në Ersekë e 
Kolonjë. Ai ka qenë në tërë këtë 
kohëzgjatje shoku, vëllai, drejtuesi i 
mijëra punëtorëve. Kudo i thjeshtë, 
i dashur, i vlerësuar, pa shumë fjalë, 
me më shumë gjurmë veprash që 
janë sot e kësaj dite në këmbë si 
monumente djerse e përkushtimi të 
asaj kohe. Në komunikimin me të 
ai flet me konsiderata të larta, për 
brigadën e ndërtimit të urave me 
Xhevahir Açkën brigadier e vëllezërit 
e tij: Abdurrahmani, Ramazani nga 
fshati i Trebisht – Muçinë-Dibër, si dhe 
brigadën e Dail Terziut po nga Trebisht-
Bala. Kanë ndërtuar ura, në Bajram 
Curr, Pukë, Burrel , Berat, Mallakastër, 
Tepelenë, Librazhd-Gramsh. Në 
këto vepra kanë derdhur djersën 
me një përgjegjësi të admirueshme. 
Brigada me drejtues Asllan Shevraja 
nga Trebishti-Dibër e Bajram Kadiut 
nga Burreli, e Jeton Topallit nga 
Maqellara-Dibër. Me respekt flet për 
kuadrin inxhinier si: Zyber Koseni, nga 
Peqini, Sokol Bilbilushi nga Erseka, 
Hamit Kasemi nga Lushnja. Teknikët: 
Xhemal Kordhaku nga Kuksi, Stojan 
Drushku nga Vërnica-Dibër.

Kuadrot drejtues që i gjeje në 
krye të punëve e frontet e vështira 
si: Rexhep Duraku, Fariz Lama, 

Hajredin Tota – Kukës, Veip Guri, 
Fatmir Qyrçiu, Reshat Fera e Marlena 
Hoxha. Ndërmarrja numëronte mbi 
2000 punëtorë, e vlerësuar nga gjithë 
instancat e kohës. Vetë Saliu është 
dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor. 

I jepet Sali Xhemal Çaushi
Me dekre t  n r.  7183,  da të 

22.12.10927 me motivacion “Për 
organizim të mirë të punës në kantier 
dhe për ndihmën e dhënë dhe zgjidhjen 
e problemeve teknike për ndërtimin 
e rrugëve dhe urave, duke u bërë 
shembull për të tjerët.

Saliu edhe sot e kësaj dite ndjek 
me vëmendjen gjatë përmbytjeve urat 
që ka ndërtuar dhe ndjehet krenar që 
asnjë prej tyre nuk ka pësuar defekt. 
Saliu ka një vajzë, Almën dhe djalin 
Eduarti. Për dy kanë mbaruar fakultetin 
juridik në Universitetin e Sofjes në 
Bullgari.

Pra, një familje me reputacion në 
Steblevë e tani në Tiranë. Në vilën e tij, 
martuar te kodra e Priftit, pleqëron së 
bashku me familjen e tij duke kujtuar 
të kaluarën dhe duke u gëzuar me 
fëmijët e tij. Shpesh e merr mall për 
vendlindjen e tij, Steblevë, ndaj shpesh 
shkon në fshat – çmallet me çdo gjë, 
pse vendlindja është jeta, është mall, 
është dhimbje, por është edhe krenari.

Njerëz të tillë janë modele të gjalla 
sakrifice, përkushtimi, thjeshtësie e 
krenarie për brezat që vijnë. Mirënjohje.

MEHMET HASANI
Zv.kryetar i unionit 
të krijuesve dibranë

SALI ÇAUSHI – NJË FIGURË E RESPEKTUAR
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Stebleva, një nga fshatrat e 
krahinës së Gollobordës, 35 km 
larg nga Librazhdi, është një fshat  i 
vizitueshëm gjatë verës. Rrethuar me 
pyje të lartë, ajër i freskët dhe gjelbërim 
ngado, është një oaz i mrekullueshëm 
në lindje të Shqipërisë.

Mersin Hoxha, kryetari i Shoqatës 
“Stebleva”, ndryshe nga kolegët e tij 
të shoqatave dibrane në Tiranë, që 
kujtohen për vendlindjen vetëm për 
Ditëvere a Shëngjergj, është kthyer 
ta drejtojë shoqatën e tij në Steblevë, 
aty ku ka trojet e të parëve të tij. Por 
është kthyer ndryshe: duke ndërtuar 
një shtëpi druri bashkëkohore, me 
të gjitha komoditetet dhe pajisjet e 
nevojshme, të cilën e ka të hapur për 
të gjithë ata që duan të vizitojnë dhe 
ta njohin Steblevën. Gjatë kësaj vere 
turistë nga vendet europiane e kanë 
vizituar, kryesisht çekë dhe gjermanë.

Një shtëpi pritëse karakteristike 
në Steblevë është “Te Qeralli”, që 
në shqip do të kuptohej “Te Hauri”. 
Shtëpitë tradicionale në Steblevë e 
kanë pas përdorur katin e parë të 
banesës për bagëtinë, por tani që 
mirëqenia është rritur, hauri është 
kthyer në një mjedis të këndshëm 
për turistët.

Në shtëpi nuk ka njeri. Baki Nura, 
pronari i saj, ka dalë në ara duke 
vaditur. Ndërsa ne shijojmë për pak 
çaste kopshtin e rregulluar bukur në 
oborrin e shtëpisë. Shkëlqim Gruda, 
i cili na ftoi të vizitonim Steblevën, 
tregon se kjo shtëpi u kthye në shtëpi 
pritëse falë ideve dhe pasionit të djalit 
të Bakiut, Aranitit, i cili iku nga kjo botë 
në moshën 41 vjeçare.

Araniti la pas vizionin e tij modern 
për një fshat turistik me të ardhme. 
“Ballkoni i Steblevës”, i rregulluar 
bukur në hyrje të fshatit, rrethuar me 
dru dhe lyer me gëlqere, është pika 
e parë që të fton të shikosh fshatin e 
njohur për patatet dhe arrat, por edhe 
për luftërat e hershme të Skënderbeut.

Bakiun e takojmë të nesërmen 
te “Çezma e Gjizaxhiut”, një krua në 
hyrje të Steblevës, aty ku kufijtë e 
fshatit ndahen me Fushë-Studënin. 
Janë duke e merementuar, lyer me 
gëlqere muret, si dhe kanë ngritur një 
banjo publike poshtë rrugës, si për 
t’i ftuar udhëtarët që të qëndrojnë e 
të shijojnë ujin e ftohtë, por edhe ta 
mbajnë mjedisin pastër.

Pyjet, bimët dhe kafshët, 
pasuria që duhet ruajtur

Pyjet e Steblevës futen në Parkun 
Kombëtar të Shebenik-Jabllanicë, me 
një shtrirje prej rreth 33927 hektarë, 
nga të cilat mbi 10 mijë hektarë pyje 
dhe afro 7 mijë hektarë kullota e 
livadhe alpine janë të krahinës së 
Steblevës.

“Pyjet i kemi ruajtur me forcë, – 
tregon Mersini. Kur nga Librazhdi dhe 
Bulqiza u turrën rreth vitit 2005-2006 
shkatërruesit e pyjeve, djem të rinj, të 
ardhur nga Tirana, Durrësi e Elbasani, 
ku më së shumti janë shpërngulur 
steblevasit, i kanë ndaluar dhe ruajtur 
me forcë. Në qoftë se nuk do ta kishim 
bërë këtë, këto pyje do të kishin fatin 
e Lurës”.

Në malet e Steblevës i takon 
shumë shpejt pyjet e dushkut, pishën 
e zezë, ahun, bredhin e bardhë e 
deri te kullotat alpine. Rruga për te 
fusha ku ndodhet Piramida 30, aty ku 
ndahet kufiri me Maqedoninë, është 
një mrekulli natyrore.

Në malet e Steblevës gjenden 
mbi 178 lloje bimësh mjekësore, 
mes të cilëve dallohen kamomili, 
njëmijëfleteshi, lulebalsami,trumza, 
t rëndaf i l i  egër,  mo l la  e  egër, 
kulumbria, mjedra, dëllinja e kuqe dhe 

e zezë, bliri, rigoni, salepi, agulicja, 
shpatorja, murrizi, vadhëza, peshtriku 
vilëngjashëm, mokërrza, pinguikula e 
ballkanit, hepatika fisnike etj.

Nga mbledhja pa kri ter dhe 
në kohë të papërshtatshme, disa 
prej tyre rrezikojnë zhdukjen si 
tisi, panja e malit, mëlleza, bliri, 
sanza, salepi, ajdësi alpeve, crocusi, 
zambaku Shqiptar,boronica, çaj mali, 
mështekna, manushaqja e dukagjinit 
etj.  Kështu që lind e nevojshme që 
të hartohen manuale dhe programe 
në terren, që të mësojnë banorët për 
mënyrën se si ato duhen mbledhur 
dhe kohën kur është e përshtatshme 
mbledhja e tyre.

Ashtu si në shumë fusha, shitja e 
bimëve mjekësore është një problem 
më vete. Tregu i tyre është kaotik 
dhe jo stabilizuar, duke çuar jo vetëm 
në mbledhje pa kriter, por edhe në 
humbjen e të ardhurave për shkak të 
tregut të pastabilizuar.

Fauna është shumë e pasur në 
lloje të ndryshme,duke filluar nga 
gjallesat njëqelizore e më andej 
me dhjetëra specie zvarranikësh, 
amfibësh, peshqish brejtësish , gjitarët 
e vegjël e deri tek gjitarët e mëdhenj 
dhe shpendët e zogjtë. Ndër specie 
më të rëndësishme është trofta e 
malit, por në këto anë gjen edhe 
lepurin e egër, kaprollin, derrin dhe 
dhinë e egër, ketrin etj.

Rrëqebulli është një ndër kafshët e 
rralla, por disa kamera të fshehura në 
pyje të vendosur nga disa organizata 
mjedisore, e kanë filmuar atë të lëvizë 
në këto anë. Po ashtu edhe  ariun e 
murrëm, ujkun, kunadhen, macen e 
egër, dhelprën etj.

Shpendët përbëjnë një pasuri 
të veçantë  e të mahnitshme, si: 
gjeli egër, kali qyqes, shqiponja, 
qukapiku, skifteri, gjeraqina, thëllëza 
e malit, shkabat. Zogjtë përbëjnë një 
ansambël të vërtetë me cicërimat 
e tyre, takohen gjithandej në zonat 
urbane, pyjet  e deri tek kullotat alpine.

Mendjen në Dibër, 
letrat në Librazhd
Stebleva, në kohën e komunizimit, 

ka qenë e varur administrativisht nga 
rrethi i Dibrës, por infrastruktura që e 
lidh me Peshkopinë e Bulqizën është 
shumë e dobët. Rruga ka nisur të 
zgjerohet, por punimet po ecin shumë 
ngadalë.

Që në atë kohë  banorët i kanë 
pas shkruar letra pushtetit të asaj 
kohe, por thonë se Haxhi Lleshi e 
ka pas kundërshtuar. “Steblevasit 
janë dibranë dhe ajo do të mbetet e 
Dibrës”.

“Nuk ka ndonjë ndryshim varësia 

FSHATI QË NUK BLIHET 
REPORTAZH NGA BUJAR KAROSHI
(Marrë nga Gazeta “Rruga e Arbërit” Korrik 2017

administrative, – thotë një banor. Për 
certifikatë do të shkonim në Peshkopi, 
për certifikatë shkojmë në Librazhd. 
Por Librazhdi është më afër”.

Kur vendi u nda nga komunizmi, 
në vitin 1990 zona e Steblevës 
kaloi në varësi administrative të 
Librazhdit. Tani të gjitha shërbimet 
publike banorët i marrin nga ky qytet, 
ndërsa nga pikëpamja etnografike e 
kulturore, ngjashmëritë me Dibrën 
janë të mëdha.

Stebleva ka qenë një nyjë e 
rëndësishme kalimi për zonën e 
Strugës, Dibrës, Librazhdit, Elbasanit 
dhe më tej drejt Manastirit, Selanikut, 
Shkupit etj .   Një zonë e t i l lë e 
rëndësishme pritet të bëhet edhe në 
të ardhmen.

“Kemi bërë kërkesë për hapjen e 
një pike tjetër doganore në vendin e 
quajtur “Fusha e tridhjetës”, një fushë 
e madhe mes pyjeve, ku ndahet kufiri 
me Republikën e Maqedonisë. Prej 
aty, Struga dhe Dibra e Madhe janë 

shumë afër.
“Megjithëse kam qenë disa herë 

në Ministrinë e Jashtme, kemi bërë 
kërkesa të vazhdueshme, e kemi 
diskutuar me drejtuesit  lokalë e 
deputetë, madje edhe është rëndë 
dakord parimisht mes dy qeverive për 
hapjen e dy pikave të vogla kufitare, 
kjo çështje nuk ka marrë zgjidhje”, 
– thotë Mersini, mikpritësi ynë në 
Steblevë.

Rruga deri afër Steblevës është e 
shtruar me çakull, është zgjeruar dhe 
pritet t’i shtrohet asfalti. Një tabelë e 
vendosur tregon se afati i përfundimit 
të saj është dhjetor 2017, por banorët 
thonë se janë të kënaqur edhe sikur 
ajo të mbarojë para mesit të vitit tjetër. 
Dhe atëherë Stebleva do të jetë më 
afër, por edhe pikat e reja doganore 
do të jenë të nevojshme

Rikthimi
D e m i r  O s m a n i ,  n j ë  n g a 

bashkudhëtarët tanë në këto ditë 
korriku, ka qenë disa herë me punë në 
Steblevë para viteve 1990. Ai i kujton 
me shumë dashuri miqtë e tij në këto 
anë, mikpritjen dhe respektin, shumë 
prej të cilëve e njohën edhe gjatë 
rrugëtimit tonë në këtë fshat.

Komuna e Steblevës në të 
kaluarën, përfshirë edhe fshatrat 
Borovë, Sebisht, Zabzun, Llangë, 
Moglicë, Fushë-Studën ka pasur mbi 
900 shtëpi dhe mbi 4500 banorë. 
Ndërsa sot popullsia është zvogëluar 
shumë. Sapo vendi doli nga izolimi 
komunist,  banorët e Steblevës 
shfrytëzuan lirinë e ekonomisë së 
tregut dhe sot janë ndër komunitetet 
në Tiranë, Durrës dhe Elbasan ndër 
më të pasurit. Disa prej tyre drejtojnë 
biznese të mëdha dhe të fuqishme 
prej miliona eurosh dhe shumë të tjerë 
kanë ngritur ekonomitë e tyre të vogla 
që i shërbejnë çdo ditë banorëve në 
Tiranë dhe në rrethina. Te Kodra e 
Priftit në Tiranë shumica e tyre kanë 
ndërtuar vilat e bukura dhe të mëdha, 
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ndërkohë që edhe në Steblevë po 
rikthehen.

“Gjatë verës kthehen banorët, 
shumica të rinj, të cilët shfrytëzojnë 
stinën për mbledhjen e bimëve 
mjekësore”, – tregojnë banorët. Ata 
i sheh me motorë që i ngjiten malit, 
si dikur baballarët e tyre me kuaj dhe 
kthehen pasdite vonë me bimë të 
ndryshme mjekësore si sherebel, çaj 
mali, tërfil, salep e plot të tjera.

Reshat Gruda, 60 vjeç, kthehet 
në fshat gjatë verës, së bashku me 
gruan, Neslien. Ka mbjellë kopshtin 
më misër, fasule e patate dhe kërkon 
malet për mbledhjen e çajit të malit, 
të cilin e ka të shitur që pa e mbledhur 
në Tiranë. Një gotë raki, pak bukë të 
ngrohtë, djathë dhe petulla vendos 
shpejt e shpejt në tavolinë, dhe të 
duket se e gjithë zemra e mirë e tyre 
është shtruar përpara.

Selim Gruda është një tjetër 
banor, mbi të 60-tat, që na pret 
ngrohtë e na fton në shtëpinë e tij që 
po rindërtohet. Ashtu si ai, shumë të 
tjerë po i rregullojnë shtëpitë, pasi pas 
shtrimit të asfaltit, Stebleva është larg 
nga Tirana vetëm 70-80 minuta.

Banorë t  e  S teb levës  j anë 
përmendur vazhdimisht ndër breza 
si mjeshtra ndërtimi, që kanë ndërtuar 
kryevepra në gjithë Shqipërinë, në 
vende të ndryshme evropiane e jashtë 
Evropës.

Kur shikon shtëpitë e vjetra, 
dykatëshe e me telis prej druri, siç 
quhen ballkonet shtëpive, bindesh për 
mjeshtërinë e tyre. Portat e gurit me 
hark, muret e gurit, shkallët e drurit 
dhe portat e jashtme të mëdha e të 
gdhendura, bindesh menjëherë se ata 
janë mjeshtra të ndërtimtarisë.

 Bujqës ia  dhe  b legtor ia , 
mungesa e tregut frenon zhvillimin

Banorët  e Steblevës kanë qenë 
të njohur për kultivimin e patates, 
të cilën edhe tani e kanë shumë të 
mirë. Kohët e fundit organizata të 
ndryshme po nxisin kultivimin e farës 
së patates. Vendosja e krahinës në 
një lartësi mbi 1100 metra mbi nivelin 
e detit, e bën shumë të përshtatshme 
për kultivimin e këtyre farërave. Në 
kohën e komunizmit fara e patates 
së Steblevës shpërndahej në të gjithë 
Shqipërinë. Ndërsa tani prodhimi i 
farës shkon në më shumë se 10 mijë 
kv, por haset vështirësi e madhe në 
shitjen e tyre.

Zylyf Avdiu, rreth 58 vjeç, së 
bashku me vëllezërit e tij, ka ndërtuar 
buzë rrugës një bar-kafe, një baxho, 
shtëpinë dhe një stallë të madhe 
për bagëtinë. Nga baxho provojmë 
djathin, gjizën dhe gjalpin e freskët.

“Gjithë qumështin e marr nga 
bagëtitë e mia, – thotë ai, – pasi nuk 
kam besim te blegtorët e tjerë për 
cilësinë e qumështit. Qumështi duhet 
të jetë i pastër, i freskët, i kulluar 
dhe i pastruar, gjë të cilën nuk na e 
sigurojnë blegtorët”.

Vitet e fundit është folur shumë 
për subvencionet në blegtori dhe 
bujqësi, por Zylyfi thotë se nuk 
ka marrë asnjëherë subvencione. 
“Më thanë njëherë të përgatisja 
dokumentacionin, por më thanë se 
gjysmën e shumës duhej ta jepja 
ryshfet”. Kur e pyesim se sa dele ka, 
na përgjigjet: “Numri i bletëve dhe 
deleve nuk tregohet”…

Medi Kurti, një tjetër banor i 
Steblevës gjatë muajve të verës, 
nuk e ka problem të tregojë numrin e 
bagëtive, ashtu siç nuk e ka problem 
të tregojë edhe vështirësitë.

“Kam pasur shumë, rreth 500, 
por i kam rralluar. Tani kam rreth 200 
kokë dele e qengja, por i kam lart në 
bjeshke. Ia kam lënë një çobani tjetër 
që t’i ruajë”, i cili ashtu si edhe Zylfiu, 
e ka ndërtuar baxhon mes malesh, në 
stane, pranë bagëtive.

“Bagëtitë duan shërbim, duan 
njerëz t’u qëndrojnë pranë dhe ne 
nuk i kemi, – thotë ai. Kam marrë 
ndonjëherë subvencion, por më 
shumë kemi pa marrë. Sepse na 
thonë: “Nuk kemi buxhet këtë vit”, 
dhe kështu që vit pas viti. Dhe kur i 
kemi marrë, shumat kanë qenë krejt 
qesharake.

“Nuk është subvencioni problem, 
– thotë Mediu. Problem është tregu. 
Nuk kemi ku t’i shesim qengjat dhe 
bulmetin, si dhe kemi vështirësi 
të mëdha gjatë dimrit. Shtegtimi i 
bagëtive drejt zonave fushore tani 
është i pamundur, për shkak të 
konflikteve mbi pronësinë, dhe ne jemi 
të detyruar që më shumë se gjysmën 
e vitit delet t’i mbajmë brenda”.

Mediu ka shfrytëzuar një ndërtesë 
të ish kooperativës dhe ka ngritur një 
restorant të vogël veror, ku punon së 

bashku me djalin. Mbi një sobë në 
qoshe, bidoni i qumështit po zien mish 
qengji, të cilët e kanë porositur disa 
klientë nga Librazhdi e Tirana. Mishi 
i qengjit në bidon është një gatim i 
veçantë i zonës.

“Punoj vetëm me porosi. Përdor 
gjithçka nga bagëtitë e mia: mishin, 
djathin, gjalpin, gjizën. Punoj këtu 
gjysmën e vitit dhe pjesën tjetër në 
Tiranë”.

Godina nuk duket si restorant, 
por Mediu thotë se është në proces 

legalizimi, dhe pas legalizimit dhe 
ndërtimit të rrugës, kjo fushë e vogël 
anës rrugës, mund të bëhet një 
ndalesë e mirë për turistët që do të 
shtohen këtyre anëve.

 =Si e ka marrë emrin fshati?
Stebleva është një vend i bukur, 

mrekulli e natyrës. Mijëra pushtues, 
shekuj më parë, u turrën ta bënin 
të tyren dhe s’e bënë dot. Qindra 
tregtarë u turrën ta blinin dhe s’e 
blenë dot. Gojë më gojë ka ardhur 
emri dhe gojëdhëna: ”Moj e bukura 
Steblevë, me para s’të bleva dot”. 
Mrekulli të tillë si Stebleva nuk 
mund të shiten dhe të blihen.

 
LEGJENDA
Varri dhe çezma e Gjizaxhiut
Një tregtar grumbullonte gjizë 

në fshatrat e Steblevës dhe e 
transportonte atë me kuaj dhe e 
dërgonte në qytetet si Elbasani apo 
edhe në Strugë. Banorët e këtyre 
zonave e quajtën Gjizaxhiu dhe 
kështu e thërrisnin kur kishin për të 
shitur gjizën apo dhe djathin e tyre.  
Këtë punë ai e vazhdonte vite me 
radhë, mirëpo ngaqë po bënte këtë 
lloj tregtie, normal që mbante shumë 
para me vete. Kjo gjë u nuhat nga disa 
hajdutë apo kusar, të cilët i dolën në 
pritë afër kësaj çezmeje në drejtim 
të fshatit Steblevë. Gjatë përpjekjes 
me ata, për të mos ju dhënë paratë 
hajdutëve, ata e vranë Gjizaxhiun. 
Kështu që aty ku ai u vra, fshati i bëri 
dhe varrin Gjizaxhiut të mirë dhe që 
edhe sot quhet Varri i Gjizaxhiut e po 
ashtu mori emër dhe kjo çezmë. Nuk 
dihet emri apo origjina e Gjizaxhiut 
të mirë, por edhe sot njerëzit vijnë e 
bëhen kuriozë për jetën dhe historinë 
e tij. Vijnë, pinë nga një grusht ujë 
në çezmën me emrin e tij dhe ikin në 
punën e tyre.

 HISTORI
Stebleva dhe Ataturku
Banorët e tij krenohen se janë 

bashkëfshatarët e Mustafa Qemal 
Ataturkut, themeluesit të Turqisë 
moderne. Ramazan Hoxha, i cili ka 
lindur në Steblevë, ka qenë profesor 
i matematikës dhe ekonomisë në 
Universitetin e Tiranës. Ai është 
marrë me kërkime mbi origjinën e 
themeluesit të Turqisë moderne, dhe 
për këtë ka botuar edhe një libër 
voluminoz me titull “Mustafa Qemali, 
djali nga Stebleva e Dibrës që u bë 
Ataturk”.

Ai thotë se stërgjyshi i Ataturkut 
ka qenë Mustafa Canka nga Stebleva. 
Djali i tij, Pirush Canka, ishte gjyshi 
i Ataturkut. Djali i Pirushit, Beqir 
Canka, babai i Ataturkut, u shpërngul 
në Selanik dhe njihej si Beqir Stebleva 
ose si Beqir Agai-Shqiptari.Ai u 
martua me Zybere Hanëmin, vajzën 
e Fejzulla Deras nga Sebishti, i cili në 
Langaza mbante mbiemrin e gruas së 
tij, Aishes; Haxhisofollari, sepse u fut 
domazet në shtëpinë e saj. Nga kjo 
martesë lindër 6 fëmijë, nga të cilët 
jetuan vetëm tre.Syrjai, vëllai i madh 
i Ataturkut, u vetëvra në moshë të 
madhe, kur shërbente në ushtrinë 
osmane.Motra e Ataturkut, Makbulja, 
mori emrin e hallës së babait të saj, 
Beqirit, në kujtim të emrit të saj, pasi 
ajo mbeti në Steblevë.

Mustafa Qemali, mori emrin e të 
parit të fisit Canka, në kujtim të emrit 
të Mustafa Cankës, stërgjyshit të tij. 
Me Ataturkun ndërpritet vazhdimësia 
gjenealogjike në linjë mashkullore të 
fisit Canka nga Stebleva, pasi martesa 
zyrtare e tij me Latife Ushakizaden, 
vajzën më të pasur të Izmirit, nuk 
prodhoi pasardhës. Ndërsa në linjën 
femërore, vazhdimësia e fisit Canka 
vazhdon edhe sot në Shqipëri.

Por përmendja e Ataturkut në 
fshat, përveç krenarisë, ka edhe 
reagime negative. Në trojet e të 
parëve të Ataturkut, në vitin 2002, 
me kontributin financiar të djalit të 
këti fshati, biznesmenit Ferat Lila, 
u ndërtua çezma e Mustafa Qemal 
Ataturkut, por individë të panjohur 
e kanë shkatërruar. Ashtu siç kanë 
hequr edhe tabelën e rrugës që të çon 
në fshat, të cilët banorët i kanë vënë 
emrin e “Qemal Ataturkut”.
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Stebleva destinacion i rëndësishëm turistik.. 
aty gjen qetësi, bukuri të pafundme natyrore dhe mikpritje 

bujare! Zbulojeni dhe provojeni..

Gazeta më e madhe dhe më e lexuar në Britaninë e Mad-
he The Telegraph me datë 6 Maj 2017, i ka kushtuar një arti-

kull të mirfilltë Parkut Kombëtarë Shebenik-Jabllanicë,Fushë 
Studnës ,Çermenikës, Martaneshit , Korabit dhe Radomirës së 
Shqipërisë në titullin “Heroes and Hiking in Albania`s Moun-
tain”,një faqe e mbushur me informacion rreth bukurive naty-

rore ,ngjitjeve në male,turizmit me makina malore,kampingjeve 
ne zonën e Fushë Studnës si pjesë e Parkut duke e lidhur dhe 

me heroizma të misionit në vitin 1944 të një gjenerali Anglez ne 
pjesën e kësaj zone, në seksionin  “TheTelegraph Travel”.

Një tur jo si të tjerët këtë herë po udhëheqim Karvanin 
me Makina Ofroad 4×4 të ardhura nga Hollanda 
,Serbia,Gjermania, Anglia për të shijuar bukuritë 

natyrore që ofron Parku Kombetare Shebenik-
Jabllanice. Filluam më Qendrën e Vizitorëve në Fushë 
Studën vazhduam drejt Stebleves në afërsi të Postës 

ku morëm rrugën lidhëse ndërmjet dy postava dhe në 
kto momente jemi duke pushuar prane postës verore 

kufitare në freskinë e ujit të kulluar
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Nga Gafur ZOTA 

Vahid Kormaku lindi më 
1895. Nën kujdesin e të atit, 
Saliut, kreu në Selanik arsimin 
e mesëm. Në gjimnazin turk 
të Selanikut, krahas gjuhëve 
orientale Vahidi , shkruan 
Mersin Hoxha, kish mësuar 
edhe italisht e greqisht. Krahas 
punës si arsimtar ai është marrë 
gjatë gjithë jetës së tij edhe me 
studime për historinë e zonës 
dhe të Shqipërisë. 

Studimi mbi “Udhët që 
ndiqte ushtria turke në drejtim 
të bregdetit shqiptar”, “Via 
Egnatia” apo “Udha Stamboll-
Durrës”- siç e quan Vahidi, 
Udha e “Grykës së Drinit të Zi”, 
”Stamboll-Adrianopol-Filipopol-
Sofje-Nish”, etj. janë mbështetur 
në burime të autorëve antik, për 
kohën tabu edhe për studjuesit 
e mirëfilltë. 

Pra Vahidi,  më parë 
se shumë të tjerë, i kishte 
konsultuar ata. Studimi për 
rrugët është shoqëruar me 
të dhëna rreth stacioneve, 
qendrave urbane, kalave e 
vendeve me interes akeologjik.  

Ai shkruan për gjetje 
arkeologjike, fortesa, qytete 
të periudhave të ndryshme, 
tempuj monumental. “Në gjithë 
luginën e Drinit të Zi – shkruan 
Vahid Kormaku janë zbuluar 16 
gërmadha fortesash të quajtura 
qytete e kala, 24 baza kullash të 
hershme si edhe tre vende të 
quajtura Gradisht”. Në punën e 
tij ka infrmacion mbi gjeografinë 
,  demografonë, traditën, 
botanikën. Ka informacion mbi 
qendrat urbane. Lidhur me këtë 
shkruan: “…Si shqiptarë kemi të 
drejtën e shenjtë të punojmë për 
të nxjerrë nga erësira shekullore 
gjithë ato visare të epokave 
të ndritëshme të racës tonë”. 
Sigurisht një kurorë me lule 
është kontributi që sjell për 
kastriotët. Angazhimin me këtë 
temë mbi të gjitha e ndjen 
si detyrim para historisë dhe 
brezave. Lidhur me këtë 
shkruan: “…Si arsimtar tue 
pa nevojën e madhe, që pret 
historija kombëtare nga ne, 
due të jap mendimin tim mbi 
sheshet e betejave të fatosit 
t’onë kombëtar, Skëndrebeut, 
gjeniut homerik, që me epokën 
e vet të pa shoqe, në historinë 
e botës, shkroi me gërma gjaku 
pavdekshërinë shqiptare, që 
ne sot mburemi e i kallzojmë 
botës mbarë…”.Punimi i 
mësuesit dhe studiuesit Vahid 
Kormaku “Sheshet e betejave 
të Skënderbeut në dritën e 
realitetit” është shoqëruar me 
material ballafaques, marrë nga 
autorë të ndryshëm. Ka mendim 
ndryshe çka e bën më interesant 
kontributin që sjell mësuesi 
i nderuar Vahid Kormaku. 
Gjithë kjo dëshmon për një 
punë të madhe e të palodhur 
hulumtuese në teren, aq më 
tepër në një kohë të vështirë, 
në mungesë të informacionit 
e mjeteve të transportit. Vahidi 
i ra kryq e terthor jo vetëm 
Dibrës, por edhe viseve jashtë 
saj, ku Skënderbeu u ndesh 
me pushtuesit osman. Kudo 
që shkeli konsultoi shumë të 
moshuar, studioi e krahasoj 
të dhënat e mbledhura me 
autor të ndryshëm duke na 
ofruar me harta e skicime 
tablonë e luftimeve të zhvilluara. 
Mendimet e shfaqura prej 
tij dëshmojnë jo vetëm për 
angazhimin e madh, por dhe 
kulturën e gjerë. Mjafton të 
përmendim hulumtimet e bëra 
dhe të dhënat që ofron për 

VAHID KORMAKU – 
mësues e veprimtar shoqëror 

Koxhaxhikun-Sfetigradin. Syrit 
dhe mëndjes së tij nuk i kanë 
shpëtuar prania e një udhe 
antike, shtruar me kalldrëm, 60-
70 m.e gjatë dhe 2 m e gjerë, 
varezat ku janë pranishëm gurë 
të ngjashëm me ato të qyteteve 
të vjetër si Elbasani e gjetkë. 

Ai sjell të dhëna mbi 
kalanë, popullsinë, besimet, 
jetën dhe punët e banorëve. 
N jë  i n fo rmac ion  i  t i l l ë 
dëshmon për një studiues 
me kulturë të gjerë, përvojë 
dhe këmbëngulës. Studiuesit 
që pasuan, në përpjekje për 
thellimin e të dhënave, gjejnë 
te Vahidi indikacionet e para. 

A i  j o  v e t ë m  ë s h t ë 
bashkëkohës i Haki Stërmillit 
e Haki  Sharof i t ,  por në 
hulumtimet dhe studimet e 
kryera ka mes tyre pika takimi. 
Ata me të drejtë mund të 
konsiderohen si pionierët e 
historisë së shkruar në Dibër. 
Ato na lan një trashgimni të 
vyer dhe që meriton më shumë 
vlerësim, por dhe respekt e 
mirënjohje. Ata hodhën themelet 
e kalendarit të ngjarjeve 
historike, vendeve me vlera 
monumentale, të cilat studiuesit 
i pasuruan më tej me të dhëna 
të reja. Akademiku Aleks Buda 
do të thoshte për Vahidin se 
ishte njeri erudit, i shquar, 
pionier i historisë Shqiptare. 
Sigurisht, më parë se Vahd 
Kormaku të ishte një hulumtus 
i spikatur i historisë e traditës, 
Ai ishte mësues. Nuk është 
e qartë nëse pas mbarimit të 
gjimnazit vijoi të punonte, në 
Selanik, pranë të atit apo u 
kthye në vendlindje. Në vitin 
shkollor 1920- 1921 përfundoi 

një vit studime në Normalen e 
Elbasanit. Këtu mori njohuri të 
karakterit didaktik e metodik, 
shumë të nevojshme në misionin 
e ardhshëm të mësuesit. 
Më 1921 filloi punë si mësues 
në fshatin Tunjë-Gramsh.. 

Homeshi ishte qëndër e 
rëndësishme administrative, me 
patriot potencial, me shkollë që 
nga rëndësia krahasohej me 
internatin “Kastrioti” dhe “Mati”. 
Vahidi me kulturën, shkollimin, 
kualifikimin mund të ofronte 
shërbimin e tij në këtë shkollë. 
Edhe ndarja administrative 
është më afër mendimit tonë, 
pasi Golloborda e Homeshi 
ishin brenda të njëjtës njësi 
administrative. Madje, Vahidi 
gjithë veprimtarinë si mësues 
e hulumtues e kreu brenda 
njësisë administrative ku 
lindi, gjegjësisht në fshatrat 
e Gollobordës e Bulqizës, 
nënprefektura, Zerqan. Në 
qoftë se ka shërbyer në Tunjë 
të Gramshit, mendoj se bëhet 
fjalë para përfundimit të një 
viti studime në Normalen e 
Elbasani, pra para vitit 1921. 
Themi këtë pasi fillimet në arsim 
nuk mendojmë se i takojnë 
moshës 25 vjeçare, por më 
parë. Sidoqoftë kjo është një 
çështje që kërkon më shumë 
kërkim, të dhëna e analizë. 
Me shkresë Nr.226/3 datë 
10/01/1922 Vahidi u emërua 
mësues në Ostren të Madh 
Këtu filloi punë, më 23/01/1922. 
Në Tunjë të Gramshit rezulton 
vetëm për 3-4 muaj. Në vitet 
1923-1926 shërbeu në Borovë. 

Në këtë kohë vjen në 
Gollobordë Prof. Friedrich 
Markgraf. Vahidi hapi dyert e 

shtëpisë së tij, ofroi mikpritje e 
bashkëpunim në misionin e tij të 
botanistit. Markgraf gjeti te Vahidi 
një intelektual me kulturë të 
gjerë, me një bibliotekë të pasur 
për kohën, bashkëpunues, 
vëzhgues e hulumtues të 
kualifikuar të natyrës, botës 
bimore, një koleksionist të 
vleftë. Kohë më vonë, Friedrich 
Markgraf do të shkruante 
me shumë konsideratë për 
koleksionistin, Vahid Kormaku. 

Gjatë kohës që shërben në 
Borovë i nënshtrohet një kursi të 
shpejtë kualifikues në aspektin 
didaktik e metodik. Autoritetet 
arsimore lokale e qendrore 
kishin formuar konsideratë 
shumë të mirë për punën e tij 
si mësues. 

Nisur nga kjo, por dhe fakti 
që arsimi bazë ishte gjimnaz, 
në harkun kohor 15/7/1925 - 
5/9/1925 iu nënshtrua kursit të 
shpejtë pedagogjik, në Shkodër. 

U trajnua nga figura të 
shquara të arsimit kombëtar 
si Luigj Prela, Simon Rota 
(piktor i përmasave të mëdha 
kombëtare) etj. 

Gjatë viteve 1926-1929 
Vahidi shërbeu në Ostren të 
Madh. Me shkresë Nr.5426/9 
datë 01/02/1930 filloi punë 
në vendlindjen e tij, Steblevë. 
Këtu nuk qëndroi shumë kohë 
pasi në vitin shkollor 1931-1932 
shërbeu në Bulqizë. 

Në v i te t  1932-1937 
rikthehet në vendlindjen e 
tij, Steblevë, duke e mbyllur 
karrierën pedagogjike në 
moshë të re, Klenjë, më 1946. 
Gjatë veprimtarisë së tij si 
mësues, Vahidi i ofroi arsimit 

kombëtar shërbime të çmuara. 
Shquhet për pasionin me të cilin 
u transmetoi brezave njohuri 
mbi gjuhën amtare shqipe, për 
të cilën shkruante se është 
nga gjuhët ma të bukura, ma të 
pasura të Evropës. 

P ë r v e ç  p u n ë s  s ë 
drejtpërdrejtë të mësuesit, 
Vahidi gjatë gjithë punës së tij 
në Gollobordë ka qenë edhe 
një aktivist i shquar. Duke 
parë nevojat e banorëve për 
arsim, me iniciativën e tij, hapi 
kurse për shkollimin e tyre, 
veçanërisht të grave . Ai u 
bë kështu një kontribues i 
rëndësishëm për emancipimin 
shoqëror e kulturor në tërë 
krahinën e Gollobordës. 

Duke vëzhguar nga afër 
kontributin e Vahidit, cilësitë 
individuale si mësues, 
intelektual, personalitet 
e aktivist shoqërorë, në 
vlerësimin e Ministrisë së 
Arsimit, më 1937, shkruhet: 
“… Asht nji nga mësuesit 
e vjetër, mjaftë i aftë në 
të kryemit të detyrës së 
mësuesit…asht i squet, i 
zellshëm e i vemendshëm. 
Përveç detyrës si mësues i ka 
kushtue nji aktivitet të madh 
edhe zhvillimit e përhapjes 
së gjuhës shqipe, jo vetëm 
ndër nxanës, por edhe 
në popull të pashkolluem 
e ndër gra duke qenë në 
këtë mënyrë si qytetar i 
nevojshëm e shqiptar i mirë”. 
Vahid Kormaku e ka vendin 
përkrah kontribuesve më të 
shquar të arsimit në Gollobordë, 
Dibër e më gjerë. Me atë çka 
i ofroi krahinës , ai ka qenë 
nderi i saj. 
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