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Në emër të Shoqatës “Stebleva” ju 
bëj thirrje të gjithë bisnesmenëve 

vendas të kthehen në Steblevë dhe të 
investojnë për Steblevën, 

për vehten e tyre, për fëmijët e tyre

VLERËSIM I MADH 
I QEVERISË, POR 
NJËKOHËSISHT 
NJË OBLIGIM I 
MADH PËR NE

Pas rilindjes urbane, që u shtri në të 
gjithë qendrat e qyteteve në vend, 
ndër to, edhe në qytetin e Librazhdit, 
tanimë radha i vjen rilindjes rurale. 
Qeveria ka miratuar listën me 100 fshatra 
turistikë që gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm do 
të investohet në to, për të rritur turizmin. 
Në Bashkinë e Librazhdit, Stebleva është 
fshati që ka fituar të drejtën e thithjes 
së investimeve të para të qeverisë për 
zhvillimin e turizmit. Ky është një vlerësim 
i madh i qeverisë, por njëkohësisht një 
obligim i madh me detyra të shumta për 
të bërë atë që Komuniteti i Steblevës 
dhe Shoqata “Stebleva” lufton prej 10 
vitesh. Stebleva është një fshat dhe 
një ish-komunë në qarkun e Elbasanit 
në Shqipërinë lindore. Në reformën e 
qeverisjes vendore 2015 ajo u bë një 
nënndarje e Librazhdit. 

(Vijon në faqen 2)
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(Vijon nga faqja 1)
Popullsia në regjistrimin e 2011 ishte 
809 banorë . 
Njësia komunale përbëhet nga fshatrat 
Steblevë, Borove, Llange, Moglicë, 
Prodan, Sebisht, Fush Studen dhe 
Zabzun. Gjuha zyrtare që flitet në 
fshat është shqipja.
Stebleva shtrihet në pjesën lindore të 
Shqipërisë në kufi me Maqedoninë, 
në pjesën më veriore të rrethit të 
Librazhdit, në mes të rrugës kombëtare 
që lidh Librazhdin me Dibrën. 
E vendosur mes bjeshkëve dhe pyjeve 
të shumtë duke filluar nga Fushë - 
Studna me fshatin Llangë e duke 
përfunduar ne Malin e Carit, përpjetë 
Përroit të Govatave tek Guri i Shqipes. 
Ajo bën pjesë në zonën klimaterike 

mesdhetare malore me dimër të 
ftohtë dhe verë të freskët. Në dimër 
dëbora arrin trashësi deri në 1m dhe 
jep mundësi për zhvillimin e sportit 
të skive. Fusha e Studnës, Fusha e 
Kucovës, Fusha e Draganit, Fusha e 
Mllaces, Fusha e 30-es (tek piramida) 
janë një perlë e vërtetë dhe vende që 
ofrojnë mundësi të mëdha për turizëm 
malor veror dhe dimëror. Këto fusha 
shtrihen në lartësi nga 1200 – 1800 m 
mbi nivelin e detit, dhe për sfond kanë 
Malin e Gurit, Malin e Zylit, Malin e 
Mirakës, Malin e Kallkanit, Malin e 
Raduçit, Malin e Carit, të bukur, të 
lartë dhe tërheqës. Stebleva ndodhet 
110 km larg Tiranës, në një lartësi 
1200 m mbi nivelin e detit. 
Ajo kufizohet në veri me fshatrat 

Klenjë, Gjinovec e Trebisht, në lindje 
me kufirin shtetëror me Maqedoninë, 
në Jug me fshatin Qarrishtë të 
Librazhdit dhe në perëndim me fshatin 
Borovë.
Rruga automobilistike Librazhd – 
Fushë Studen – Steblevë lidhet me 
Urën e Shupenzës dhe me Rrugën e 
Arbërit. Ndërkohë që nga Librazhdi 
rruga me Tiranën është shkurtuar 
pas ndërtimit të tunelit të Elbasanit. 
Ka bashkëpunim ndërkufitar me 
Republikën e Maqedonisë. 
Ky pozicion në zemër të Shqipërisë 
Verilindore, afërsia me Tiranën, fauna 
dhe flora e mrekullueshme, natyra e 
virgjër që nuk egziston asgjëkundi e 
kanë bërë steblevën të kërkuar nga 
turistët e huaj, megjithë rrugën e 

papërfunduar dhe në gjendje të keqe. 
Përfundimi i asfaltimit të rrugës pas 
shpalljes nga Qeveria të Steblevës 
si fshat turistik dhe pas shpalljes 
së Parkut Kombëtar Shebenik – 
Jabllanicë është domosdoshmëri dhe 
për këtë nuk do ta lëmë vetëm në 
dorë të ndonjë firme apo të ndonjë 
pushtetari, por do ta marrim vetë në 
dorë.
 Ashtu siç i mbrojtëm vetë pyjet kur 
shteti nuk i mbronte, ashtu do ta 
marrim vetë situatën për të zhvilluar 
projektet e Steblevës Turistike. Në 
emër të Shoqatës “Stebleva” ju 
bëj thirrje të gjithë bisnesmenëve 
vendas të kthehen në Steblevë dhe të 
investojnë për Steblevën, për vehten 
e tyre, për fëmijët e tyre. 

VLERËSIM I MADH I QEVERISË, POR NJËKOHËSISHT NJË OBLIGIM I MADH PËR NE

Janë disa momente të rëndë-
sishme që duhen ritheksuar në funk-
sion të një programi ambicioz të Ril-
indjes Rurale, me fokus 100 fshatrat 
ku duam të ndërtojmë një model zhvil-
limi rural, bazuar te potenciali turistik.

Bëhet fjalë për 100 pika graviteti 
mbi të cilat jemi të bindur se do të kri-
johen rrathë zhvillimi dhe rrjetëzime të 
investimeve në agroturizëm.

Jemi të bindur që, duke u nisur 
nga eksperiencat e vendeve të tjera, 
shumë më të përparuar në këtë dre-
jtim, duke u fokusuar tek potencialet 
turistike të zonës rurale, - në këtë ter-
ritor, fatkeqësisht të paeksploruar në 
Shqipëri për vite e vite të tëra, ka një 
mundësi të pafundme investimesh 
të vogla me impakt të madh.

Duhet të kemi parasysh që, ash-
tu sikundër ne filluam me program-
in e Rilindjes Urbane, një program 
kombëtar zhvillimi që nisi me qen-
drat dhe tanimë po shtrihet drejt per-
iferive, bazuar në teorinë e famshme 
të ripërtëritjes urbane të akupunk-
turës, pra, duke vendosur gjilpërën 
në ato pika strategjike që çlirojnë 
energji për organizmin, do të bëjmë 
edhe me Rilindjen Rurale. 

Do të fokusohemi në këto fsha-
tra, të identifikuar së bashku me 
kryetarët e bashkive, jo për të kri-
juar thjesht 100 realitete me infra-
strukturë, në raport me disa mijëra 
realitete të tjera që presin të kenë 
infrastrukturë, por për të krijuar 100 
zona zhvillimi ekonomik rural, të ba-
zuar tek investimet në agroturizëm, 
duke shfrytëzuar trashëgiminë kul-
turore, mrekullitë natyrore, traditën në 
tërësi, patjetër kapacitetet lokale, por 
edhe investimet e sipërmarrësve më 
të mëdhenj. 

Kombinimi i të gjitha këtyre sjellin 
kushte të reja, për ta parë të ardhmen 
në fshat si një të ardhme të lidhur jo 
thjesht me prodhimin bujqësor në 
funksion të tregut në ofrimin e produk-
teve bujqësore, por edhe si zhvillim 
turistik me bazë bujqësore dhe bleg-
torale.

500 mijë bujtina dhe hotele në 
hapësirën rurale ka në 28 vendet 
e Bashkimit Europian. 150 miliardë 
euro fitohen nga aktiviteti i këtyre 
500 mijë bujtinave dhe hoteleve në 
hapësirën rurale. Është e paimag-
jinueshme dhe ndërkohë, saç është 
e paimagjinueshme kur e sheh nga 
larg këtë raport shifrash, aq është e 
thjeshtë për t’u kuptuar, kur hyn më 
thellë në arsyet e impaktit ekonomik 
që kanë këto ndërhyrje në hapësirën 

rurale, sepse është një turizëm që 
sjell paranë në hapësirën rurale me 
grupmosha nga 40 vjeç e lart, me të 
ardhura mesatare dhe mbi mesatare, 
që hyjnë në kategorinë e turistëve el-
itarë.

Për këtë arsye, ne kemi ven-
dosur që të fokusojmë kaq shumë 
forca, 4 ministri, në këto 100 zona, 
pika, fshatra, të identifikuara bashkë 
me kryetarët e bashkive dhe nga ana 
tjetër do të zhvillojmë një program 
shumë intensiv komunikimi me biz-
nesin e madh, për të nxitur kthimin e 
syve nga investimet në agroturizëm, 
që janë investime të vogla përsa i 

përket parasë që vihet në dispozicion 
të ndërtimit të strukturave të agrotur-
izmit, por kanë një rikthim me herë 
më të madh, sesa investime më të 
mëdha, të kufizuara në një sezon të 
limituar kohe, në turizëm, apo edhe 
sesa investime në vetë prodhimin bu-
jqësor.

Ne duam që atë program ta sho-
qërojmë me disa lehtësira fiskale, për 
të cilat ne po punojmë dhe së shpe-
jti do t’i bëjmë publike, që lidhen me 
TVSH-në, lidhen me Tatim Fitimin. Një 
gjë e kemi të përcaktuar se programi i 
lehtësive fiskale do të jetë i limituar në 
kohë, nuk do të jetë i pafundëm. Që 
do të thotë se kush do dojë të inves-
tojë e të përfitojë nga lehtësitë fiskale 
duhet të ketë parasysh një periudhë 
dy, tre apo katërvjeçare, gjë që ende 
mbetet për t’u vendosur. Brenda një 
periudhe “x” do të ketë lehtësi fiskale 
maksimale, për t’i dhënë mundësi një 
fluksi investimesh private për të ndër-
tuar strukturat e agroturizmit, për të 
ndërtuar bujtinat, fermat pranë tyre 

dhe gjithë strukturat e mikpritjes, siç 
janë të përcaktuara tanimë në atë kat-
egorizimin dhe standardizimin e çfarë 
quhet agroturizëm.

Njëkohësisht, Ministria e Turizmit 
do të japë një certifikatë të posaçme 
mbi bazën e të cilës do të merren 
edhe të gjithë incentivat dhe e gjithë 
mbështetja. Që do të thotë se jo çdo 
investim do të quhet agroturizëm dhe 
, që do të thotë se edhe ky agrotur-
izëm këtu, që është një nga dallëndy-
shet e para dhe me shumë kënaqë-
si, unë jam informuar se ka përfituar 
nga Fondi i Garancisë Kombëtare për 
bujqësinë, mund të jetë ose jo sot, 

në kushte për të marrë certifikatën, 
duhet të plotësojë disa kushte, disa 
standarde, të cilat ne i kemi përcak-
tuar duke u nisur nga praktikat dhe 
modelet ndërkombëtare, një numër 
të caktuar dhomash, një numër të 
caktuar hapësire të kultivimit dhe të 
përpunimit të produkteve, një numër 
të caktuar të të gjithë elementëve që 
e bëjnë një strukturë të quhet agrotur-
izëm. Kjo, për këtë strukturë do të jetë 
e lehtë, besoj, por kjo është edhe pika 
që ndan çdo lloj investimi që mund të 
bëhet në hapësirën rurale nga inves-
timi në agroturizëm.

Investimet në agroturizëm nuk do 
të kufizohen në këto 100 fshatra. Ne 
do të synojmë që t’i orientojmë inves-
timet në këto 100 fshatra, por sigur-
isht që ka qindra, mos them mijëra, 
fshatra të tjerë, që me një investim në 
agroturizëm mund të transformohen 
e mund të kthehen në motorë të një 
zhvillimi rural, të pamenduar e të pa 
përjetuar më parë në territorin e ven-
dit tonë.

Programet e mbështetjes së Mis-
trisë së Bujqësisë, programet e finan-
cuara nga buxheti i shtetit dhe nga 
Bashkimi Europian, që do të kanal-
izohen përmes Agjencisë së Zhvillimit 
Bujqësor dhe Rural, kanë në një pjesë 
të mirë të tyre, edhe mundësinë për të 
përfituar mbështetje për të investuar 
në agorturizëm.

Sigurisht na duhet një fushatë 
e rëndësishme informimi që sa më 
shumë njerëz, sa më shumë kompa-
ni ta dinë se cilat janë këto mundësi, 
por, në mënyrë që mesazhi të shkojë 
sa më shumë në drejtimet e duhu-
ra, është mirë të përsërisim se kush 
mund të interesohet, apo kush mund 
të fillojë një përpjekje për të projektu-
ar një investim në agroturizëm, duhet 
të konsiderojë edhe mundësinë për 
të marrë mbështetje direkte financia-
re nga shteti. Kjo vlen për kryetarët e 
bashkive, të cilëve dua t’ua përsëris 
se ne presim me padurim, atë që 
këtu nuk po ndodh akoma - s’ka lidh-
je të majtë e të djathtë, në këtë pikë, 
të gjithë po shfaqen njësoj, - projek-
te në bashkëpunim me fermerët për 
pika grumbullimi, për pika agropër-
punimi, të cilat AZHBR mund  t’i 
mbështesë, të cilat Fondi Kombëtar 
i Garancisë mund t’i lehtësojë dhe 
projekte për investime në agrotur-
izëm.

Ne do investojmë rrugë 
prodhimi, do investojmë rrugë zh-
villimi turistik në të gjithë hapësirën 
rurale. Kështu do t’i japim njerëzve 

në hapësirën rurale mundësinë që 
të shikojnë të ardhme me të ardhu-
ra dhe me fitime. Kështu do u japim 
mundësinë të rinjve që të kuptojnë 
se në hapësirën rurale, ku babai ka 
një tokë, nuk do të thotë domos-
doshmërisht të marrësh shatin dhe 
t’i biesh tokës, por me fantazi dhe 
me guxim mund të ndërtosh agro-
turizëm, duke shfrytëzuar shtëpinë e 
vjetër të gjyshit dhe duke  bashkuar 
bashkë disa fermerë rreth e rrotull që 
sjellin produktet dhe bëhesh i pasur.

Për këtë, natyrisht, ne duhet 
të mbështesim me infrastrukturë, 
sepse duhet të shkojë rruga, duhet 
të mbështesim me ndërhyrje për 
trashëgiminë kulturore rreth e rrotull, 
duhet të mbështesim me fonde sht-
esë për të bërë investimin, ama vetëm 
në bashkëpunim me ata që duan të 
punojnë, që duan të fitojnë, që duan 
të bëhen vërtetë zotët e vetes e ta fi-
tojnë jetën e tyre, jo duke ndenjur në 
kafet e fshatit, por duke ndërtuar të 
ardhmen me mund e me kreativitet.

Nga fjala e Kryeministrit Edi Rama në promovimin e programit “100 Fshatrat”, si pjesë e Rilindjes Rurale 

Infrastrukturë, agroturizëm, trashëgimi kulturore dhe nxitje të 
punësimit përmes mbështetjes direkte për sipërmarrjen fermere
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Nga AGRON MEKSHI

E kisha ëndërr të vjetër një udhëtim 
përmes fshatrave që përbëjnë ish Ko-
munën Steblevë. Kjo gjë u realizua vje-
shtën e shkuar, ku sëbashku me një grup 
shokësh nga krahina, realizuam një guidë 
dy ditore. Guida më tregoi se dija shumë 
pak gjëra përsa i përket relievit të zonës, 
infrastrukturës, peisazhit, vendodhjes gje-
ografike dhe resurseve natyrore. 

Duke qenë një njohës shumë i mirë 
i demografisë së Njësisë Administrative 
Steblevë (sipas ndarjes së re administrati-
ve), kam parasysh këtu mbiemrat e fiseve 
të banorëve që jetojnë në këto fshatra, 
numrin e banorëve, si dhe statistika të tjera 
që kanë të bëjnë me popullsinë e fshatrave 
të kësaj njësie, kurioziteti më shtynte që 
atë çfarë unë dija nga shkresat e regjistrat 
themeltarë të popullsisë, ta shikoja konkre-
tisht në realitet.

 Paraprikisht ju informoj se u ndjeva 
sa i shokuar po aq dhe i surprizuar. Njerëz 
të cilët i njihja nëpërmjet marrëdhënieve 
administrative në institucionin që përf-
aqësoj, tashmë po i takoja në habitatin 
e tyre social, në kushtet e jetesës reale. 
Padyshim që ndjeva të njëjtën dashuri 
dhe respekt si më parë, por tashmë kjo 
ishte e prekshme, e dukshme dhe më e 
sinqertë sepse isha ndërkohë i zhveshur 
nga petku i punonjësit civil që shpesh herë 
më krijon një hendek mes meje e qyte-
tarëve. Ndoshta është ajo hija e zyrtarit, 
teknokratit apo burokratit që të imponon të 
qenurit në një zyrë administrative, që bëhet 
pengesë për një marrëdhënie më normale 
me qytetarin dhe për një komunikim më 
efikas e human. Por kur këtë e shikon në 
kushtet e një kontakti direkt në terren, ju 
garantoj që satisfaksioni është trefish më i 
madh dhe komoditeti që të krijon bashkëb-
isedimi i drejtpërdrejtë me njerëz që ti i njeh 
që më parë është me të vërtetë i veçantë. 
Ndoshta natyra e punës publike që unë bëj 
apo detyrës funksionale që ushtroj, më ka 
bërë të jem pjesë e halleve, shqetësimeve 
apo edhe gëzimeve të një pjese të mirë të 
komunitetit të cilit i shërbej. Ndonjëherë në 
biseda private u them me shaka: “Shiko, 
unë të kam martuar, të kam regjistruar 
fëmijët, prandaj sillu mirë me mua.” Pasojnë 
të qeshurat e shtrëngimet e duarve. Nuk do 
të kishte kuptim për mua t’u shërbeja këtyre 
njerëzve në kuptimin e shërbimeve publike 
që zyra ofron dhe të mos dija vendin nga ata 
vijnë, ku jetojnë, ku punojnë, ku shkollohen 
etj. Tashmë koshienca ime pak nga pak po 
merrte formë e po plotësohej me detaje që 
më parë vetem sa i kisha imagjinuar. 

...Njësia Administrative Steblevë ka 7 
fshatra. Nëse i rendisim ato sipas radhës 
së vend ndodhjes përgjatë rrugës nacionale 
që i lidh, do kishim vargëzimin e mëpos-
htëm:Fshati Llangë + Fushë Studen, fshati 
Zabzun, fshati Borovë, fshati Sebisht, fshati 
Moglicë, fshati Prodan dhe fshati Steblevë. 
Pikërisht ky ishte edhe itinerari që ndoqëm 
përgjatë guidës sonë. 

Nuk di nga t’ia nis rrëfimit më parë , por 
po ju them se ishte një ditë kënaqësie nga 
fillimi në fund. 

Në Fushë Studen qëndruam për një 
kafe tek lokali i mikut tonë Fatmir Toçi, në 
krah të qendrës së Parkut Kombëtar She-
benik-Jabllanicë- Belicë ku u takuam me 
miqtë tanë Arif Tamizi dhe Pëllumb Gjini. 
Vizita në qendër ishte interesante. 

Pas një bisede mes miqsh me të 
qeshura e humor plot kripë, vazhduam 
më tej në drejtim të fshatit Zabzun ku na 
priste miku dhe shoku i mirë Sulejman 
Qoli, që me dashamirësi na tregoi derën 
e shtëpisë. Shkuam deri në zenit të fshatit 
tek shtëpitë e fisit Kurti, ku gjetëm një grup 

UDHËTIM NË STEBLEVË

njerëzish që mblidhnin e transportonin 
barin e kositur. Në kthim, ajo që na inte-
resonte ishte të shikonim themelet e ish 
shtëpisë së prindërve të heroit të popullit 
Qemal Stafa. Aty pranë nuk mund të mos 
qëndronim e të pinim një kafe në shtëpinë 
e njeriut bujar Haki Lila, i cili me dashamirësi 
na hapi derën e shtëpisë.

Duhej të nxitonim për në fshatin e 
rradhës, Borovë. Peisazhi qe rruga e re të 
ofron është magjepsës. Fshat kompakt, i 
grumbulluar në një kodrinë të stërgjatur që 
të jep shijen e një qytetërimi të vjetër. 

Në krahun veri perëndimor të kodrinës, 
në një distancë prej afro 500 m nga rruga 
nacionale, përgjatë përroit të Borovës, 
ndodheshin të famshmet shpellat e Boro-
vës. Përgjatë përroit vazhdonte puna për 
shtrirjen e një tubacioni me përmasa të 
konsiderueshme që mesa duket ishte pjesë 
e ujëmbledhësit të një vepre hidroteknike që 
ndërtohej aty pari. 

Vizita në shpella ishte interesante. 
Disa formacione gjeologjike karstike të 
𡆃çuditshme përtej përroit, i linin vendin dy 
shpellave binjake me orientim të ndryshëm 
gjeografik, por që nga përmasat dhe natyra 
ishin pothuajse të njëjta. Nuk mund të ek-
sploronim më tej për shkak të mungesës së 
mjeteve, veshjeve e infrastrukturës logjistike 
që na mungonte.

Teksa zbrisnim drejt digës së ujëmbled-
hësit të parë që hasëm, në krahun e djathtë 
të rrugës, burime uji të kristalta gurgullonin 
në fund të shkëmbit. Uji që del nga thellësia 
e tokës krijon një oaz mes disa shelgjeve 
të mbira sporadikisht. Po ta mendosh, një 
pasuri e tillë , kurrsesi nuk duhej të përf-
undonte në një kanal që mbledh sëbashku 
ujërat e ndotura lokale me ato burimore. 
Sidoqoftë kjo nuk është pjesë e qëllimit 
të këtij artikulli. Ndoshta në një rast tjetër 
do të konsideronim edhe anët negative 
të fenomeneve që shkaktohen nëpërmjet 
realizimit të punimeve për ndërtimin e 
këtyre veprave hidroenergjetike.

Përballë nesh ngrihet madhështor 
mali i Zylit, një masiv që dominon pei-
sazhin. Teksa rruga gjarpëron nëpër 
luginë, punime të tjera ndërtimore na 
shoqërojnë përgjatë të gjithë rrugës deri 
në fshatin Sebisht.

Një vizitë tek xhamia dhe shkolla e 
fshatit dhe më pas një freskim me ujërat e 
çesmave të fshatit të grumbulluara në një 
pikë të vetme në qendër të fshatit. Takojmë 
disa prej banorëve dhe dy fëmijë që luanin 
aty pranë. Destinacioni i radhës do të ishte 
fshati Moglicë, që ndodhej saktësisht në 
drejtim të perëndimit të vendodhjes tonë. 
Rruga të çonte drejt përroit të fshatit ku 
binte në sy një urë metalike nga ato të 
modelit ushtarak. 

Pas disa dredhash e maloresh dalim 
me automjetin tonë n faqen përball fshatit 
Sebisht, mbi lagjen e fisit Lami, ku një rrugë 
e re paralel me një kanal të grumbullimit 
të ujërave shkon horizontalisht drejt fshatit 
Moglicë. Ndërkohë lugina poshtë nesh 

sa vjen e thellohet për shkak të terrenit 
të thyer.  Diku nga mesi i rrugës fillon të 
shfaqet diga e ujëmbledhesit kryesor që 
tashmë ishte ngritur në lartesi të konside-
rueshme e që pak nga pak po krijonte një 
liqen, bishti i të cilit po i afrohet rrethinave 
të fshatit Sebisht. Pasi hymë në fshatin Mo-
glicë, rruga kalonte nën fshat. Në horizont 
dukeshin muret e vjetër të disa banesave 
si dhe një lagje e vetmuar që shtrihej më 
në lartësi. Fshati të jep përshtypjen e një 
vendi të rrënuar ku komuniteti nuk është 
prezent. Tek sa hedh sytë në krahun e 
kundërt të luginës duken qartë lagjet me 
mure me ngjyrë të errët të fshatit Okshtun. 
Poshtë këmbëve tona, diga madhështore 
që bllokon grykën e luginës, ndoshta 
është shkaku përse rruga automobilistike 
mbërriti në këto fshatra të thella pas kaq 
shumë vitesh mungese. Edhe tani kur e 
mendoj, nuk e kapërdij dot faktin se si për 
këtë komunitet nuk u ndërtua ndonjëherë 
një copë rrugë për automjetet duke i lënë 
ata krejtësisht të izoluar nga kjo botë. Kjo 
të le pa fjalë!

Pasi shijuam peisazhin rreth e rrotull, 
bëmë disa foto, foto sa njëmijë fjalë, e 
më pas morëm rrugën e kthimit nga dhe 
kishim ardhur deri në atë pikë. Në momen-
tin kur ndodheshim në anën e kundërt të 
fshatit Sebisht, dukej qartë rruga e re që 
gjarpëronte nëpër luginën që vazhdonte 
mbi fshat deri në një gurore që ndodhej në 
krye të fshatit e më pas humbiste pas saj 
… Në pikën ku rruga atakon në nivel me 
liqenin e Fushë Studnës, marrim kthesën 
në të majtë për në fshatin Steblevë, atë që 
për mua është kthyer në një destinacion të 
padiskutueshëm e që çdo ditë e më tepër 
më mungon. Nuk e di, por seç ka një lloj 
graviteti që më tërheq drejt këtij vendi të 
mrekullueshëm. 

Kush nuk ka parë Steblevën, nuk 
ka pareë gjë. Rruga që gjarpëron nëpër 
pyllin e dendur të ahut të çon tek çezma 
në të djathtë të rrugës e më pas tek “varri 
i gjizaxhiut”. Pasi ngjit maloren del në disa 
livadhe që ndodhen në krah të djathtë të 
rrugës e më pas rruga zbret në një luginë 
të gjelbëruar me ujë në të dy krahët. Në 
të djathtë ndodhet një kodrinë e lehtë që 
thirret si “tifaku i xhamisë”. Pasi kalon de-
gëzimin e rrugës që shkon për në Dragan, 
rruga merr djathtas. Ndaluam në bujtinën 
e mikut tonë Medi Kurti ku dhe drekuam. 
Mikpritja e këtij njeriu është e admirue-
shme. Pak njerëz dinë të respektojnë 
mikun e shokun në ditët e sotme. Por jo 
në Steblevë, miqtë e mi. Stebleva i kalon 
përmasat e normales në këtë drejtim. Me 
destinacion fshatin që ndodhet rreth dy km 
nga pika ku ndodhemi, nisemi për të kaluar 
në një përrua të vogël e pas nja dy dredhi-
mesh të vogla, rruga të çon tek godinat e 
ish rezidencave të ushtrisë që ndodhen 
përballë vendit ku njëherë e një kohë 
ndodheshin godinat e ish Ndërmarrjes së 
Sharrës. Pak gjëra kanë mbetur nga the-
melet e objekteve që dikur mbizotëronin 

peisazhin e zonës…. Bujtëm më në fund, 
pas një ditë të gjatë e të pafund, në bujtinën 
e Baki Nures, njeriut që i qesh fytyra e i 
buron mirësia nga shpirti. Të nesërmen 
vizituam vende e objekte të veçanta të 
fshatit. Një vizitë të veçantë tek porta e 
shtëpisë së Ferit Bushatit. Me një kolazh 
recitimesh, që personi që i dha shtysë për 
më tej misionit tonë për ditën në vazhdim. 
Nuk e harroj pamjen që të ofronte mjedisi. 
Përreth çdo shtëpie shikoje tre apo katër 
, apo më shumë themele ndërtesash të 
rrënuara, që tregonin se dikur ato kishin 
qenë shtëpi normale, ku jetonin banorët e 
këtij fshati. Tani e kuptoj shkallën e migrimit 
të banorëve të këtij fshati drejt qendrave 
të mëdha urbane. Përse vallë dje ky vend 
strehonte gjithë ata banorë, ndërsa sot 
nuk ka vend më për ta? Të ngrohet shpirti 
kur shikon që shumë prej banorëve që e 
braktisën fshatin e tyre rikthehen tashmë 
pas kaq vitesh me dëshirën për të rindër-
tuar, restauruar, rehabilituar e modeluar 
shtëpitë e tyre të rrënuara nga vitet e gjata 
të tranzicionit. Të bien në sy veçanërisht 
ndërtimet e reja në lagjen e “Hoxhajve” 
me një stil shumë të veçantë e plot shije. 
Uroj që një ditë këto bujtina të gëlojnë nga 
turistët e huaj e vendas, duke u bërë një 
destinacion atraktiv. Dihet që steblevasit 
kanë qenë tregtarë me famë e për rrjed-
hojë është rasti që ata t’i shfaqin këto cilësi 
të trashëguara ndër breza për ta bërë jo 
vetëm fshatin por edhe zonën përreth, 
një vend me potencial turistik, bujqësor 
e blegtoral. Ka shembull të tillë si blegtori 
i famshëm Zylyf Avdiu, që të tregon se 
Stebleva ka akoma shumë për të ofruar. 

Stebleva është një shtëpi e madhe 
natyrore ku guri, druri dhe uji nuk kanë 
munguar asnjëherë. Nën çatinë e saj 
Stebleva ka vend për të gjithë ata që 
mendojnë se kanë mbetur jashtë strehës 
së njerëzimit. Është një apel ky, që u bëj 
banorëve të mi të kësaj zone, ta popullojnë 
atë, ta rindërtojnë e ta begatojnë. Stebleva 
në vetvete ësht një mrekulli që dora e 
Zotit ka krijuar. Ky vend, me shumë se 
një vendbanim është një vendqëndrim për 
të gjithë ata që duan të prekin me dorën 
e tyre mrekullinë. Si mund të jetë i varfër 
një vend si Stebleva që ndër tiparet e veta 
kryesore ka pasuritë e shumta natyrore, 
klimën e jashtëzakonshme e njerëzit e 
mrekullueshëm. Ka ardhur koha të dashur 
miq, që ta bëjmë të njohur këtë vend 
për sytë e botës. Një mrekulli e tillë i ka 
munguar deri më sot mozaikut shqiptar 
të bukurive. Nuk mendoj se ka ndonjë 
vend si Stebleva, përgjatë gjithë Parkut 
Kombëtar Shebenik-Jabllanicë-Belicë që 
mund të krahasohet me të, si brenda dhe 
jashtë kufirit shtetëror me Maqedoninë. 
Ftoj të gjithë që të japin një dorë në të mirë 
të zhvillimit turistik të këtij vendi turistik.

Uroj të gjithë lexuesit e Gazetës ” 
Stebleva”, të gjithë steblevasit: “Gëzuar 
Festën e Luleve. Shihemi në Steblevë 
me 6 maj, miqtë e mi!
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Mjedise atraktive në Kukës, Dibër, 
Librazhd, Pogradec e në Prespë, por 
edhe mes Shqipërisë e fqinjëve.

Në veri dhe verilindje të Shqipërisë, 
po ndodh ngritja në dekadën e fundit të 
një rrjeti të haneve, ose “guest-house”-
ve, që janë banesat tradicionale, të cilat 
mirëpresin turistët e huaj dhe vendas, 
që preferojnë mjedisin mahnitës malor. 
Krahas shumë mbështetësve ndërkomb-
ëtarë të projekteve zhvilluese në këtë zonë 
turistike ka qenë dhe GIZ-i gjerman, ose 
Shoqëria Gjermane për Bashkëpunimin 
Ndërkombëtar, GIZ (shpk.)

Me fonde të qeverisë federale, GIZ-i 
tashmë është orientuar në një fokus më 
të projekteve zhvillkuese, që lidhet dhe 
me turizmin rural. Bëhet fjalë për ato zona 
ku momunentet natyrore janë ende të 
paprekuara, për shkak të pamundësive 
reale “modernizuese”, siç është mungesa 
e infrastruktrës rrugore. Nuk ka shkuar 
ende asfalti dhe jeta “mondane”që mund 
të ishte një lehtësi për të eksportuar 
dhe aty sindromën e shkatërrimit, apo 
ndërhyrjes së thellë në mjedis, si fjala 
vjen, në rastin e zonave bregdetare, ku 
ndërtimet dhe betonizimet kanë ndikuar 
me pasoja të rënda dhe herë pas here 
të pakthyeshme. Sipas ekspertëve, 
këto hapësira janë atraktive dhe për të 
ushtruar atë lloj turizimi që është shumë 
në modë sot nëpër botë, siç është shëtitja, 
ose përshkrimi në këmbë i territoreve 
për të shijuar bukuritë natyrore, për t’u 
akomoduar në mjedise tradicionale, duke 
konsumuar ushqime vendore, bio, të 
gatuara nga vetë amvisat.

Preferohen udhëtime cross-border
Koordinatori i projekteve në zyrën e 

GIZ-it në Shqipëri, Ismail Beka, shprehet 
se turizmi nuk duhet konsideruar si një 
drejtim apo fushë e veçuar, por si hallkë 
e e integruar e zhvillimit ekonomik të qen-
drueshëm. Duke shpjeguar për Deutsche 
Ëelle-n atraktivitetin e turizmit rural, Beka 
thotë se ka të veçantë aplikimin e një 
territori gjithnjë e më të madh, turistët e 
ecjeve, e shëtitjeve, nuk mund të frekuen-
tojnë të njëjtat destinacione. Pavarësisht 
se kanë kaluar emocione dhe ndjesi 
shumë pozitive, pasi ata kërkojnë itinerare 
të reja, hapësira të reja të pashkeluara 
më parë. Në këtë lloj turizmi ndërthurret 
shëtitja në këmbë me udhëtimin me 
biçikletë, apo ngjitjet në maja të larta dhe 
të vështira, thotë Beka për DW. “Kini para-
sysh që turistët preferojnë të bëjnë guida 
cross-border, duke dëshiruar kalimin me 
ecje nga njëri territor i një shteti në atë të 
shtetit tjetër, siç është përshembull një 
trajektore Kukësi në pjesën e Kosovës, 
apo nga Dibra në territorin e thepisur 
të Maqedonisë. Ajo që ne nxisim është 
ngritja e një standardi bazor, minimal, 
për një vizitor që e frekuenton një zonë 
të caktuar. Që do të thotë, se çdo shtëpi 
a bujtinë pritëse duhet të ketë medoemos 

GIZ: Turizmi rural - alternativë e zhvillimit të qëndrueshëm
Shoqëria Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, GIZ, është e orientuar 

nga mbështetja e turizmit rural në Shqipëri. Projekte edhe për Steblevën

pastërtinë, një shtrat të rehatshëm, 
ushqim të gatuar mirë nga menu-ja lokale 
dhe kuptohet që të jenë të garantuar 
shërbimet vetjake për turistin. Siguria e 
rendit, por dhe garancia e dhënies së 
ndihmës së parë për shëndetin janë po 
kështu të domosdoshme”

Impakti për komunitetin
Për ekspertët e turizmit gjallërimi 

i turizmit rural ndikon drejtëpërdrejt 
tek niveli kulturor për banorët vendas. 
Përballë fluksit të madh të vizitorëve 
nga vende të ndryshme të botës, kul-
turave dhe traditave të ndryshme, ka 
ndikim sidomos tek gjeneratat e reja, tek 
fëmijët dhe të rinjtë, të cilët motivohen 
më shumë për t’u arsimuar, sidmos në 
përvetësimin e gjuhëve të huaja. Ky 
kontigjent është dhe target-i i trajnimeve 
që organizon GIZ-i, për kualifikimin e 
kontigjenteve që udhëheqin guida-t 
turistike.

“Nga ana tjetër, rriten dhe të ardhurat 
ekonomike të banorëve. Nga studimet 
tona, rezulton se mesatarisht në vendin 
tonë turistët shpenzojnë 3-4 ditë qëndrimi, 
që do të thotë se në kushtet modeste të 
shpenzimeve të tyre, rreth 35 euro në ditë, 
për një rajon që pret e përcjell flukse të tilla 
prej 10-15 mijë vizitorësh në vit, krijohen 
të ardhura deri në 300 mijë euro të cilat 
mbeten po aty në buxhetet e komunitetit. 
Imagjinoni se çfarë do të thotë kjo për këta 
banorë në zonat rurale malore, se sa mo-
tivuese dhe nxitëse është një veprimtari 
e tillë për ta”, thotë Ismail Beka.

GIZ- Shqipëri: Ismail Beka sheh 
sfidë qeverisjen vendore

Tjetër ndikim është dhe nxitja e 
prodhimit të vogël bujqësor në këto zona. 
Kontigjentet e turistëve të huaj e vendas 
kanë nevojë për ushqime. Shtohet inte-
resi, duke sjellë të kundërtën e fenomenit 
të zonave të largëta, që mjaft nga prodhi-
met e tyre detyrohen t’i evadojnë duke 
i groposur, sepse nuk mund ti shesin a 
dërgojnë në pika grumbullimi. Sa i takon 
destinacionit ndërkufitar, preferencat e 
vizitorëve janë për harmonizmin e desti-
nacionit mes Shqipërisë, Kosovës dhe 
Maqedonisë, ose kapërcimi i kombinuar 
Korab, Sharr e Mavrovë, nën “gjarpërmin” 
e papërsëritshëm të lumit Drin. Për pjesën 
brenda territorit shqiptar marshruti përfs-
hin trajektoren Kukës, Dibër, Librazhd, 
Pogradec e deri në Prespë, e cila ku-
fizohet nga tre vendet fqinjë: Shqipëri, 
Maqedoni e Greqi. Por ka dhe drejtime të 
tjera që janë më afër zonave bregdetare, 
siç është rasti i Vlorës, ku krahas pjesës 
buzë detit, ka dhe anën prapa malit, 
përgjatë lumit të Vlorës. Për një turist që 

qëndron disa ditë, krijohet një kombinim 
oferte me terren malor e bregdetar. Këtij 
realiteti i përgjigjet dhe përpjekja për një 
harmonizm të projekteve mbështetës, jo 
vetëm për përmirësmin e infrastrukturës, 
apo nxitjen e prodhimeve dhe agrobiz-
nesit, por dhe me ato të zhvillimit turi-
stik. Në këtë mënyrë shikohet zhvillimi 
i qëndrueshëm në disa plane, sipas 
ekspertëve, për të gjallëruar jetesën, 
për të kthyer vëmendjen e banorëve që 
të investojnë të jenë më të interesuar në 
vendin tyre. Për Ismail Bekën nga GIZ-i 
i Shqipërisë, një ndër sfidat e momentit 
është qeverisja vendore. Përgjegjës sot 
për menaxhimin e territorit janë bashkitë 
e reja. Por sipas tij, nga njëra anë ka një 
shfrytëzim efektiv të stafeve lokale, por 
nga ana tjetër vëmendje e këtyre stafeve 
përqëndrohet më tepër në zonat urbane. 
Pa kapacitete të mjaftueshme dhe vizion 
për administrimin e hapërirave rurale. 
Ndaj dhe për GIZ-in në fokus është dhe 
trajnimi e ngritja e kapaciteteve në qeve-
risjen lokale. Projektet kanë një impakt 
pozitiv edhe në frenimin e fenomenit të 
migracionit. Nëse i referohemi treguesve 
të valës së fundit të përpjekjeve për azilim 
në Gjermani apo vende të tjera të BE-së, 
në shumicë të dukshme janë nga familje 
që jetojnë në këto rajone të vendit. 

Duke u interesuar për të nxjerrë 
më në pah banesën tënde , sipërfaqet 
përreth të punuara dhe me prodhimtari, 
plus bukuritë natyrore të virgjëra – këto 
janë një miks rrethanash që ja vlen t’u 
përkushtohesh. Vizitorët, kurreshtarët, 
apo pasionantët e natyrës, vendas dhe të 
huaj, nuk do të mungojnë. Kështu zona 
fiton gjallërinë, e cila kërkon shërbime nga 
vendasit, duke kërkuar forca pune që e 
kanë të siguruar krijimin e të ardhurave. 
Vitin tjetër banorët përballë një realiteti 
që lëviz, që gjeneron të ardhura, do të 
mendojnë për rigjenerimin a konservimin 
e natyrës, e krijimit të një mjedisi sa më 
tërheqës, duke futur në lojë traditën, hi-
storinë e gjetje të tjera që kënaqin turistin. 
Kështu dhe një vit më pas e në vijue-
shmëri, sikundër ndodh me një aktivitet 
biznesi të sukseshëm.”

Arben Muka (Radio Dojce Vele) 
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Mirësevini në Steblevë ! Mirësevini 
në këto vise ju vizitorë pasionantë, ju 
promovuesit e parë të fillimit të verës, 
promovuesit e këtyre vlerave dhe 
resorteve natyrore të paçmuara të 
bukurisë së natyrës shqiptare n!

Erdhi muaji jetëdhënës i blerimit, 
maji. Jemi në muajin e perëndeshës 
së begatisë dhe maleve “maja”.

Ishte perëndesha e romakëve të 
lashtë dhe ata që e festonin me ma-
dhështi duke e pagëzuar këtë muaj 
me emrin e saj. 

Mirësevini ju banorë shtegtarë , 
ju vizitorë anonym nga trevat e tjera 
në mbretërinë e bukurive magjepse, 
në bukuritë e fshehura mistike të këtij 
vendi. Ato i gjeni kudo në thellësi të 
luginave të maleve përmes pyllit të 
blertë e të përgjumur, të etyr për zërat 
njerëzorë të munguar. 

Ejani në Steblevën e braktisur e të 
harruar në këtë cep të lindjes, të këtij 
vendi, jo larg metropilit të saj.

Pra ejani ju njerëz të apasionuar 
dhe shijoni ajrin e pastër të këtyre 
gjysëm alpine të natyrës së bukur tipike 
ballkanase. 

Ejani eksploroni terenin e pafund 
, ku mbretëron pylli i ahut me for-
macionet e tij të blerta dhe merrni 
ndiesinë e rinisë së përjetëshme. 
Dëgjoni psherëtimën e përjetëshme 
të pyllit, fëshfërimën e gjetheve, të 
cilët përpiqen të tregojnë historinë 
luftarake të bijve të tij, për ta mbrojtur 
nga invadorët e huaj, këtë vend aq 
shumë të lakmuar.

Ajo është një histori e mbushur 
me heroizma të pafund luftrash që 
vijnë përmes mjergullës së shekujve, 
një histori që luhej në amfiteatrin e 
madh të Ballkanit, një histori e pan-
darë dhe përbërëse e historisë së 
Shqipërisë. 

Ajo rri e heshtur në çdo shteg, 
kreshtë e shpat mali, në çdo gur dhe 
zgjohet e rilin për tua rrëfyer brezave.

Ejani në Steblevë, në këtë pjesë 
të Parkut Kombëtar Jabllanicë – Be-
lic , ku ruhen dhe janë të paprekura 
ekuilibrat natyrorë. 

Është flora dhe fauna e pasur 
bimësia dhe pyjet e virgjëra, ende të 
paprekura nga dora “vrastare” e nje-
riut, meritë kjo e banorëve dhe e Sho-
qatës me të njëjtin emër “Stebleva” 

Doni të dëgjoni opereta e sinfoni 
? Ato do t’i gjeni kudo, në cicërimat 
gazmore të zogjve, shushurimën 
e ujërave të burimeve të shumta, 
aromën e luleve, dëborën që shkrin 
dhe mbush përrenjtë e zhurmshëm 
tek rrjedhin duke shkumbëzuar në 
shtratin e tyre të përjetshëm. Këtë 
sinfoni do ta kishte zili edhe Bet’ho-
veni , ndërsa Vivalidi do të çohej 
nga varri duke bërtitur:”Kjo është 
pranvera, ky është kompozimi im. 

Në këto bukuri të fshehura ka 
vende mitike që i ngjajnë legjen-
dës së Mujit dhe Halilit në tregimet 
emoçme shqiptare, ku zanat zbresin 
e lodrojnë nëpër livadhe duke krehur 
flokët e tyre të arta në pasqyrën e 
burimeve, netëve hënëz praruar. 

Kjo është Stebleva. Këtu u for-
mua ADN-ja e themeluesit të Turqisë 
moderne, Mustafa Qemal Ataturkut, 
që mbetet përjetësisht biri besnik i kësj 
natyre të bukur, që formoi këtë perso-
nalitet të këtyre përmasave.

MIRËSEVINI!
Reportazh nga Servet Gruda 

Sipas sociologjisë natyra e bukur 
formon personalitetin e njeriut e prin-
cipet e mirëfillta njerëzore, pra është 
pjesë përbërëse e formimit të karakterit 
të një kombi !

Mirësevini ju vizitorë të festoni filli-
min e verës dhe nuk do të zhgënjeheni 
!Kur të largoheni do të merrni diçka nga 
madhështia e këtyre maleve !

NË VEND TË EPILOGUT 
Poeti i gjuhës së zjarrtë Naimi i 

këndoi dhe vjershëroi me dashuri 
e me mall natyrës sonë të bukur, 
kësaj arkitekteje që na dhuron pa-
noramat e saj unike.

Që të eksplorohen dhe të vi-
zitohen këto vende duhen kushte 
siç është infrastruktura rrugore, që 
është më kryesorja dhe deri tek 
akomodimi. 

Stebleva nuk është larg nga 
qendra e vendit. Për 40 vjet në këto 
rrugë “të lodhura” janë transportuar 
mijëra metra kub lëndë drysore dhe 
ato duhej të ishin shtruar me super 
asfalt ose me parket e jo më të ishin 
në këtë gjendje.

Ishte ndërmarrja më e madhe 
e shrrave në republikë ku punuan 
punëtoarë heronj dhe pak-kush 
prej tyre arriti të gëzojë moshën e 
pensionit. Ata punuan në kushte 
të vështira duke çarë dëborën më 
këmbë çdo dimër, dhe ikën nga kjo 
botë nga sëmundjet tuberkulare 

në moshë të re. Për ata askush nuk u 
kujtua që të vlerësonte punën e tyre. 
Ata meritojnë homazh në këtë ditë 
maji sepse ishin ata që nuk i shijuan 
bukuritë e vendit të tyre duke rendur 
që të realizonin planin e shtetit. Ishin 
ata që prodhonin lëndën drusore që 
tranportohej në këto rrugë. 

Të më ndjejnë e të më falin të 
gjithë ata të gjallë e të vdekur që nuk i 
po përmend me mera në këtë shkrim. 

Ata meritojnë faqe të tëra gazetash. 
Ata janë heronj të heshtur të lënë në 
harresë nga shteti i tyre i djeshëm. 
Ndërsa shteti i sotëm në këto vite 
demokracie bëri punime në këto rrugë 
të pambaruara dhe mbetëm vetëm 
inagurimet elektorale dhe rrugët po në 
këtë gjendje. 

Zona është shpallur park kombëtar 
dhe mungon infrastruktura e duhur 
rugore për t’i dhënë zhvillim. Deri kur?! 

Prill 2018, çiklistë 
gjermanë në Steblevë
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Golloborda është krahina më e 
madhe e Dibrës. Bën pjesë në nënr-
ajonin verilindor, pjesë e të cilit janë edhe 
Malësia e Martaneshit dhe Çermenika. 

Malësia e Gollobordës shtrihet në 
lindje të këtyre malësive dhe ka pamjen 
e valëzuar, me kreshta të rrumbullakëta, 
ndërsa në lindje të saj ngrihet kurrizi 
malor Jabllanicë-Belicë 2257 m. Përb-
ëhet kryesisht nga gurë gëlqerorë, me 
të cilat janë zhvilluar proceset karstike, 
në të cilat janë vendosur qendrat e ba-
nuara. Midis tyre dallohet fusha karstike 
e Klenjës dhe e Studnës. 

Nga perëndimi e veriu kufizohet me 
Bulqizën e Shupenzën, nga jugu me 
Librazhdin, kurse nga lindja me lumin 
Drini i Zi dhe kufiri me Maqedoninë, 
(kufi i vendosur në vitin 1913), pra me 
shqiptarët që banojnë në Maqedoni. 
Përmes, atë e përshkon Zalli i Okshtunit 
që buron nga malet e Steblevës-Bella 
Reka e përfundon te Ura e Shupenzës, 
ku bashkohet me ujërat që vijnë nga 
Bulqiza. Në të gjithë këtë hapësirë, janë 
vendosur fshatrat në të dy anët e Zallit të 
Okshtunit. Në të djathtë të rrjedhës së tij 
shtrihen fshatrat: Steblevë, Klenjë, Gjino-
vec, Sebisht, Trebisht - Bala, Çelebi dhe 
Muçinë, Vërnicë, Ostren i Vogël, Ostren 
i Madh, Lejcan, Orzhanovë, Radovesh, 
Tucep, Lladomericë, Tërbac, Pasinkë, 
fshatra dy gjuhëfolës:shqip e bullgarisht. 
Pastaj fshatrat: Miresh,Viçisht,Lubalesh, 
Mallkastër, Çerenec,Gjoricë-shqipfoles. 
Në të majtë të rrjedhës së zallit shtrihen 
fshatrat: Llangë, Studën, Borovë, Zab-
zun, Prodan, Okshtun i Vogël, Oreshnjë, 
Plepa, Shullan, Moglicë, Ballaj, Okshtun 
i Madh, Tërnovë, Smollnik. 

Me ratifikimin e kufijve në vitin 1922 
jashtë kufirit ngelën fshatrat: Jabllanicë, 
Llakaicë, Drenok, Modriç, Llabunisht, 
Llukovë, Nerezë, Bezovë, Zhepisht, 
Otishan. Golloborda është zonë kodri-
nore-malore që shkon nga 600-1300 m 
dhe mbi 2000 m malet mbi nivelin e detit, 
me klimë të butë në zonën e ulët e më 
të ftohtë në zonën e lartë. Gjenden ma-
let, nisur nga lugina e Drinit si:Vrabisht, 
Torec, Raduç, Kallkan, Strator, Dragan 
e në brendësi: Mali i Gurit, Zyli, Cari, 
Osoji, Rafshina e Ravnagorës. Është 
e mbuluar me bimësi, kurse nga lindja 
e perëndimi janë pyjet e Steblevës e të 
Prodanit, ku rritet ahu e bredhi, kurse 
në zonën e ulët rritet dushku. Në malin 
e Raduçit, Kallkanit e të Visharicës janë 
kullotat alpine.

Është vend bujqësor e blegtoral. 
Banorët e Gollobordës kanë mbijetuar 
në shekuj, falë punës në bujqësi e 
blegtori, si mjeshtër ndërtimesh deri 
në Selanik e Stamboll e tregtarë të 
dëgjuar, pasi zona shtrihet mes dy 
rrugëve kryesore: Egnatia (Librazhd-
Strugë-Gostivar-Shkup) dhe rruga e 
Arbrit (Bulqizë, Çerenec, Miresh, Dibër 
e Madhe).

Dallohen dy besimet fetare: mysli-
man e ortodokse që kanë mbijetuar në 
harmoni e tolerancë të admirueshme. 
”Në antikitet kjo zonë si gjithë lugina 
e Drinit te Zi banohej nga fiset ilire: 
penestët dhe enkelejtë”. “Fiset ilire që 
jetonin në këto treva janë: dardanët 
(Pollogu-Shkup) penestët, kryevend 
Uskania; desartët në fushë -gropat e 
Ohrit-Strugës”. 

“Nocioni gjeopolitik Gollobordë 
shtrihet në hapësirën ku në antikitet 
banonte fisi ilir i Penestëve, i cili shtrihej 
në krahinën e Matit, fushëgropat e Di-
brës,të Kërçovës me kryevend Uskania 
qe mendohet të jetë Dibra e Madhe.Fiset 
ilire te Desarëve dhe Enkelejve jetonin 
në Ohër e Strugë.”. 

Toponimi Gollobordë për herë të 
parë në histori shfaqet në Defterin turk 
të vitit 1467 me emrin Dullgabërda që do 
të thotë: Dullgo- e gjatë dhe Bërdo-koder 
nga bullgarishtja e vjetër, pra malësi ko-
drinore e gjatë. Ky toponim gjendet edhe 

sot në trevat e fshatrave: Dollga-Niva, 
Dollga-Panina, Dollgo-Pole.( E justifikue-
shme-Shënimi ynë) Përkthyesi, siç duket 
nga ndikimi i emërtimit të sotëm, tashmë 
të konsoliduar e ka dhënë, Gollobordë. 
Toponimi është bullgar. Gollo-i zhveshur, 
Bërdo-kodër, pra malësi kodrinore e 
zhveshur. (Jo fort i besueshëm, pasi 
Golloborda nuk është e zhveshur. Të 
gjitha kodrat janë me dushqe dhe malet 
me pyje ahu e bredhi, siç janë pyjet e 
Steblevës e të Prodanit-Okshtun,me 
përjashtim të malit të Carit e të Koritnikut 
në Sebisht.Shën. ynë.)Toponimin Bërdo 
e gjen në Trebisht:Borda-kodra përballë 
lagjes Kasaj, në Steblevë: Veterno Bor-
do, na Bordo.Në Rekë,Velebërdë. “Të 
dhënat që mund të nxirren nga Defteri 
emëror i vitit 1467 për viset e Dibrës së 
Epërme,të Dibrës së Poshtme,të Dul-
gobërdës (Gollobordës), Rekës, sot janë 
të pabotuara. Origjinali në turqisht ruhet 
në Bashpakanlik arkivi në Ankara, kurse 
fotokopja gjendet në arkivin e Institutit 
te Historisë në Qendrën Albanologjike 
Tiranë.Varianti shqip është përkthyer 
nga Vexhi Buharaja.” 

Me emrin Gollobordë njihet qysh 
prej Rilindjes e deri më sot. Me këtë 
emër gjendet një fshat në Korçe, midis 
Zvezdës e Zvernecit dhe në Bullgari 
mes qyteteve Pleven e Svilen. Në një 
formë tjetër del në Kosovë me emrin 
Novobërda. Në Rekë gjendet fshati 
Velebërdë. Në vitin 1885 konsulli rus në 
Prizren I.S.Jastrebov gjatë një ekspedite 
nëpër Gollobordë e citon këtë krahinë 
me emrin: Kollobornes, ku përmend 
emrat e fshatrave dhe popullsinë e tyre, 
fenë ortodokse e myslimane: Ostreni, 
Trepcenak (lagje e Radoveshit), Klenja, 
Trebisht,Golevisht, Zinovec (Gjinovec). 

Sami Frashëri emrin e kësaj krahi-
ne e quan: Kollobardha. Aleksandër 
Seleshqevi,studiues rus në veprën e tij 
”Naselenie vo Allbania” gjatë ekspedi-
tës së tij në vitin 1931, përmend emrin 
Golabërdenej-shqiptarë të vendosur në 
Kalabri gjatë shpërnguljes në shek.15, 
të ardhur nga Golloborda. 

Ramazan Hoxha, thekson se, topo-
nimi Gollobordë, nuk është bullgar, por 
shqip-Kalabardha. 

Në ndarjen territoriale sipas Mehdi 
Frashërit 1931-39 (Golloborda del me 
emrin-Kolbardhi). Prefektura e Burimit, 
me qendër Homeshin përfshin: Kol-
bardhi(Golloborda), Gryka e madhe, 
Gryka e Vogël, Bulqiza, Peshkopia.... 
Në Defterin Turk 1467, fshatrat e Gollo-
bordës janë: Vladimirec (Lladimericë), 
Radomisht (Radovesh), Golemo Ostreni 
(Ostreni i Madh), Drenova (Tërnova), 
Mali Otreni (Ostreni i Vogël), Hotishani, 
Lishani(Lejcani), Kilani(Klenjë), Trebisht, 
Sebisht, Pasinik(Pasink), Sipërtova,(S-
erpetova,lagje e Tërbacit) Gorna Vërb-
nica, Dollna Vërbnica(Vernica), Derstila 
(lagje e Zabzunit).”

Sipas këtij dokument Golloborda 
ka qene vilajet dhe përfshinte edhe 
Sopotin, Strikcanin, Godvinë, Zerqanin, 
Bulqizën.”

NJIHUNI ME HISTORINË E 
HERSHME TË GOLLOBORDËS

 “Në Defterin Emëror të vitit 1467 tre-
va dibrane ndahej në tre Vilajete:1-Dibra 
e Epërme.2-Dibra e Poshtme. 3-Gollo-
borda. Në shek.XV futet edhe Reka. 

Prof.Dr.Kristaq Prifti”Popullsia e 
Sanxhakut të Dibrës në fund të shek.
XIX, fillimi i shek.XX përmend Sanxha-
kun e Dibrës me 4 Kaza e dy Nahi-
je:Koxhaxhiku e Klenja (Dulgo-bërdës). 
“Golloborda si krahinë e Dibrës (Të kemi 
parasysh Dibrën e Madhe,jo Peshko-
pinë, sot si qendër politiko-administra-
tive –shënimi ynë) dhe banorët e saj 
dibranë brez pas brezi, futet në Nandë 
Malet e Dibrës (Haki Sharofi, krahas 
nëntë maleve të Dibrës, njeh si mal edhe 
Gollobordën. 

“Në Defterin turk të vitit 1467 përm-
enden dy kala: Koxhaxhiku (Sfetigradi) 
dhe Modricës në vilajetin e Gollobordës.” 
Sipas parisë dibrane, Nëntë Malet janë 
përcaktim simbolik i nënte zonave të 
shquara të Dibrës për besë,trimëri e 

kulturë. Golloborda është krahina me 
tradita patriotike e kulture me vlera,pjesë 
e trungut shqiptar,madje qendra, po 
të kihen parasysh tokat shqiptare 
deri matanë Shkupit,vazhdimësi e 
stërgjyshërve tanë, iliret.

 “Me ndarjen e Perandorisë Ro-
make në dy pjesë në vitin 395, në 
atë të Perëndimit dhe të Lindjes, që u 
quajt Bizantine,sipas emrit të lashtë të 
kryeqytetit,tokat shqiptare shënonin 
kufijtë me perëndimorë të perandorisë 
së Bizantit. Në gjysmën e parë të shek.
VI midis turmave “barbare’ me origjinë tu-
ranike, siç ishin hunët,protobullgarët dhe 
avaret, në gadishullin e Ballkanit erdhën 
edhe sllavët.” Sllavët u futën nga Maqe-
donia duke ndjekur luginën e Drinit të 
Zi, zunë zonat më pjellore të Shqipërisë 
lindore e deri në jug. Me dekrete ligjore 
vendosën gjuhën dhe toponimet sllave 
si:Zadrima(prapa Drinit) Velipoja-fushë 
e madhe, Pogradec-poshtë qytetit,Co-

rovodë-ujë i zi, Zagori-prapa maleve, 
Konispol- fusha e kuajve, Belgrat-qytet 
i bardhë, Berati. Gollobordë-kodra të 
zhveshura,toponim i vendosur që në 
atë kohë së bashku me emërtimet e 
fshatrave të tjerë,pa folur për në bren-
dësi të çdo fshati si; Steblevë-steblo(d-
ruri kryesor i pemës) + prapashtesën 
bullgare-vo,Borovo-bor-borina(pishe) 
+vo, Se-bisht -Sebesi ( i vetëm) + isht, 
Trebisht-Treb(pastro) +isht, ”Trebi ka-
mena i sadi llojze za vina-A.Seleshqev 
‘Allbancite vo naselenie v Albania” V Al-
lbania” (Trebickë, Trebeshinë, Trebinje, 
Treblove,Trebisht (Reka e Dibrës së 
Madhe), Trebenisht - Maqedoni, Dre-
nok – dren (thane) +ok, Modric –modër 
(i urtë)+ic, Gjinovec-Gjin, Gjino (emër 
njeriu) +ec, Vërnicë -dy variante:vërb 
(shelg) + nic, varricë -gropë gelqere.. 
Ky toponim gjendet në Kukës-Vërbnicë 
dheVërbjani në Reka), Otishan - Iknak, 
Klenjë - klen (lloj druri), Leshnican - le-
shnik (lajthi), Ostren-i mprehtë, Tërnov-
e-ternternje(fere) +vo,Or-zhanov137-or-
zh(thek137r)+vo,Bellavod137-ujë i 
bardhë, Tesnikamen-gurë i ngushtë 
(qafë mali), Kamen-gurë (lagjja e Gurit 
në Ostren), Dragalicë- faqe rrëshqitëse 
draga(ortek), Dragan. “Sllavët që u 
vendosen në Shqipëri i përkisnin grupit 
të sllavëve të jugut,atij grupi nga i cili më 
vonë u formua populli bullgar. Vetëm në 
Shqipërinë e Veriut dhe në të folmen 
e saj, gjenden elementë që lidhen me 
serbishten. Qëndrimi i gjatë i sllavëve 
në këto zona krijoi rrezikun e sllavizimit 
të popullsisë vendase.”(1).f.146. Në 
shek. VIII dyndjet sllave në gadishullin 
e Ballkanit kishin marrë fund. Në pjesën 
perëndimore vendbanimet ilire u ngu-
shtuan edhe me tepër. Në fushat e lugi-
nat pranë popull sisë ilire, banonin masa 
të konsiderueshme popullsish sllave. Kjo 
simbiozë shqiptaro-sllave vazhdoi për 
disa shekuj me radhë. Këtij shtresimi i 
takon edhe Gollobordës. Gjatë këtyre 
shekujve mjaft nga bashkësitë ilire që 
banonin nën presionin e pandërprerë 
sllav,vazhduan të sllavizoheshin. Po 
kalohej kështu nga popullsi ilire në një 
popullsi të re. Ky asimilim u bë edhe 
në Gollobordë,pa folur më gjerë në 
trevat ilire. Gjatë këtyre shekujve humbi 
dalëngadalë edhe emri i vjetër ilir,vendin 
e tij filloi ta zinte emri i fisit ilir-Albanoi në 
formën Arbër-arbëresh,emër i kësaj po-
pullsie të re që u formua gjatë Mesjetës 
së hershme,vazhduesit e drejtpërdrejt 
të të cilave janë shqiptarët e sotëm.”Për 
këtë arsye,duke filluar nga shek.VIII nuk 
mund të flitet më për popullsi ilire në 
kuptimin e mëparshëm,por për arbëres-
hë ose shqiptarë-pasardhësit e ilirëve 
antike” . Një nga arsyet përse flitet gjuha 
bullgare në trevën e Gollobordës është 
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sundimi i gjatë bullgar në Shqipëri,në 
veçanti në vitet 851-1018.Shteti bullgar,i 
krijuar në brigjet e Danubit qysh prej 
shek.VII, në shek.IX i forcoi pozitat dhe 
zgjeroi kufijtë në kurriz te Perandorisë 
Bizantine. Që në vitin 651 mbreti bullgar 
Presioni shtriu sundimin në një pjesë të 
Shqipërisë së Jugut duke pushtuar Ohrin 
e Devollin.” Në vitin 852-889 mbreti Boris 
pushtoi qytetin e dikurshëm ilir, Anti-pa-
trea, i cili, në këtë kohë u quajt Belgrad 
(Qytret i Bardhë) prej ka rrjedhë emri i 
sotëm,Berat”. Gjatë sundimit të Sime-
onit (893-927) kufijtë e shtetit bullgar u 
shtrinë deri në Vlorë,Himarë e Butrint. 

Shteti bullgar u kthye në një Perandori 
dhe e shpalli veten Car të bullgarëve. 
Nuk përjashtohet mundësia e ven-
dosjes së emrit të një mali në perëndim 
të Gollobordës-mali i Carit që në atë 
kohë. Në kohën e Borisit e të Simeonit 
vepruan edhe në Shqipëri dy pionieret 
e kulturës dhe të shkrimit sllav (cirilik) 
Klementi dhe Naumi, nxënës të Kirilit e 
Metodit-dy rilindësit e mëdhenj bullgarë, 
themeluesit e alfabetit cirilik. “Në Shqi-
përi Klementi shkonte nga një fshat në 
tjetrin për të përhapur jo vetëm fenë e 
krishtere dhe shkrimin sllav, por edhe 
njohuri të domosdoshme në fusha të 

ndryshme. Me ndihmën që i dha Borisi 
ndërtoi disa kisha,manastire e shkolla. 
Brenda 7 vjetëve, 3.500 nxënës të dalë 
nga këto shkolla u bënë priftërinj e mës-
ues (Katedralja e Gllavenicës, Ballshit) 
Ve-primtarinë e Klementit që vdiq në 
vitin 910 e vazhdoi shoku i tij, Naumi. 
Ky ndërtoi Manastirin afër Pogradecit 
(Tushemisht) që qëndron edhe sot e 
kësaj dite e mban emrin e tij Shën Nau-
mi (Sveti Naum).Mbretëria bullgare mori 
fund në vitin 1018 si rezultat i luftës me 
perandorin bizantin Ivan Vlladisllavi.Më 
1018, ra kryeqyteti i bullgarëve-Ohri”. 
Presioni që ushtruan popullsitë sllave 
gjatë shek.VII-X nuk mundën ta ndry-
shonin karakterin etnik të shqiptarëve. 
Tiparet kulturore-etnike të shqiptarëve 
në shek.XI nuk i njohim nga burimet 
letrare e dokumentare,pasi mungojnë 
plotësisht. Këtë problem e ndriçojnë deri 
diku të dhënat arkeologjike (materialet e 
zbuluara në një pllajë të Komanit-Pukë) 
që njihet në historiografi me emrin Kul-
tura e Komanit.

”Krahina e Gollobordës, siç doku-
mentohet nga gjetjet arkeologjike në 
fshatrat Borovë-Moglicë të cilat speciali-
stët i konsiderojnë se i përkasin kulturës 
së Komanit,kaloi të njëjtat ndërhyrje nga 
vendosja e sllavëve, edhe pse në sasi 
të kufizuara dhe vetëm në disa fshatra 
të saj’. Gërmime arkeologjike janë bërë 
në Steblevë në Kutle e në Orvenik nga 
intelektualët Vahid Kormaku e Islam 
Hoxha. Studime janë bërë edhe këto 
vitet e fundit nga ekspedita bull-gare 
në shpellat e Borovës. Studime janë 
bërë edhe në Gradishtë të Trebishtit. 
“Pasi u larguan anzhuinët, shteti serb i 
Rashës u shtri në tokat e Arbërisë deri 
në Durrës. 

Marrëveshja e vitit 1299 caktoi ku-
firin mes perandorit bizantin e mbretit 
serb, lumin Shkumbin”. Sundimi bizantin 
në Shqipëri, i vendosur gati 10 shekuj, 
mori fund njëherë e përgjithmonë.” Gol-
loborda në shek.XI-XII përfaqësohet 
nga një ndër figurat më të hershme, 
Shën Gjon Bigori. Në territorin e fshatit 
Preskupshtinë, në afërsi të një vendi 
mjaft të gjerë, të emëruar, Bigor, gjendet 

një varr shekullor i quajtur varri i Shen 
Gjon Bigorit si dhe një kishëz.”. 

Gjatë shek.XIII-XIV, zotëruesi i Di-
brës dhe i Gollobordës ka qenë princi 
arbëresh Pal Gropa nga dinastia e 
anzhuinëve. 

Prej vitit 1388 Shqipëria (Arbëria) do 
të përballet me invazionin turk. Në këtë 
kohë territori i Dibrës dhe i Gollobordës 
përfshihet në zotërimin e Gjon Kastriotit. 
“Ta dini se gjyshi i zot Skënderbeut që 
quhej Pal Kastrioti nuk kishte më shumë 
se dy fshatra me emrat Sinjë dhe Gardhi 
i Poshtëm. Dhe nga ky zot Pali, lindi 
Gjon Kastrioti i cili u bë dhe zot i Matit. 
Zoti Gjon Kastrioti pati për grua zonjën 
Vojsava Tribalda, nga dera e princit të 
Pollogut, me të cilën bëri katër djem: 
Reposhi,Stanishi,Kostandini,Gjergji 
dhe 5 vajza: Maria,Jella,Angjelina,Vl-
lajka,Mamica..” 

Përparimi i turqve shkaktuan sh-
qetësim në të gjithë popujt e Ballka-
nit. Për t’i dalë për ballë këtij rreziku, 
sundimtarë serb, bullgarë, shqiptarë e 
rumunë formuan kundër turqve një koa-
licion nën kryesinë e princit serb Lazar. 
Më 1389 ushtritë e koalicionit i dolën 
përballë ushtrisë turke, të komanduara 
nga sulltan Murati në Fushë-Kosovë.
Në fushë të betejës mbeten te vrarë 
sulltan Murati e princi Lazar.Turqit fituan 
në Kosovë.

.”Në një akt të vitit 1427 Gjon Ka-
strioti i dhuron Manastirit të Hilindarit,në 
malin e Shenjtë dy fshatrat e Rekës: 
Radostushën dhe Trebishtin, të lira nga 
çdo taksë si dhe nga haraci i mbretit”. 

“Në krah të djathtë të lumit Ra-
dika,në juridiksionin e Rekës së Madhe 
janë dy katunde historike që përmendin 
studiuesit: Radostina(Radostushi) dhe 
Trebishta (Trebishti)”. Bëhet fjalë për 
Trebishtin e Rekës, (Radostushë, Ve-
lebërdë, Bitushë,Trebisht) që ndodhet 
në krahun e djathtë të rrjedhjes së lumit 
Radika, pa u futur në Kosovrast, në 
Dibër të Madhe dhe jo për Trebishtin në 
Gollobordë.

PS: materiali eshte marre nga shkri-
me te botuara ne organet e shtypit te lire.

Agron Mekshi

Segmenti rrugor Llangë – Fushë Studën 
– Steblevë është totalisht i dëmtuar dhe është 
kthyer në problem të madh, si për banorët 
ashtu edhe për vizitorët e Fushë Studënit, 
Steblevës dhe Parkut Kombëtar Shebenik-Ja-
bllanicë. Projekti i shtrimit të rrugës Librazhd 
– Fushë Studën ka kohë që ka mbetur në 
letër , sipas tabelave të vendosuar në rrugë 
nga firma kontraktuese që ka marë përsipër 
kryerjen e punimeve, kjo rrugë tashmë duhet 
të ishte e përfunduar , me rehabilitim e shtrim 
me asfalt, por si çdo projekt tjetër në Shqipëri 
është lënë përgjysmë. Kontraktor është AR-
RSH (Autoriteti Rrugor Shqiptar)  Banorët i 
janë drejtuar Pushtetit Vendor , për ta bërë 
publik këtë problem pasi rruga po dëmtohet 
çdo ditë e më shumë, dhe për të nuk po bëhet 
asgjë, as më e pakta, mbushja e gropave me 
çakull nga firma mirëmbajtëse. Administratori 
i Njësisë Administrative të Steblevës, Alban 
Fejza tha për Gazetën “Stebleva” se pritet 
këto ditë që të bëhet tenderi , të përcaktohet 
firma fituese dhe të bëhet asfaltimi deri në 
Steblevë.  Dëmi që turizmi në Steblevë dhe 
në Fushë Studën, zemrën e parkut kombëtar 
më të madh në vend, pëson nga infrastruktura 
e mjerueshme është shumë i madh. Përveç 
mungesës së sektorit të shërbimeve, vizitoret 
vendas e të huaj e gjejnë gjendjen aktuale të 
rrugës, si një ndër problemet më të mëdha, 
çka shpesh herë i detyron ato të heqin dorë 
nga ky destinacion i mrekullueshem, Steble-
va, fshatin me të famshëm të Parkut Kom-
bëtar Shebenik – Jabllanicë, miratuar kohët 
e fundit nga Qeveria dhe futur në listën e 100 
fshatrave turistikë të Shqipërisë. 

Koresp. “Stebleva” 

Segmenti Llangë - Fushë Studën - Steblevë, 
totalisht i shkatërruar, po dëmton turizmin!

Shkrirja e dëborës dhe reshjet e shumta te shiut ditet e fundit kane nxjerr 
në pah rrugen totalisht të shkatërruar të fshatit turistik Steblevë



8 Nr.36 / Maj 2018STEBLEVA

cyan magenta yellow black







Adresa e redakisë: Rruga “Xhon Belushi” Mbas Institutit të Fizikës Bërthamore, Vila Nr 519, Tiranë. Tel. 0695168173.

Qendra e vizitorëve, 
Steblevë
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