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Pas  dhjetë  vitesh  pune  dhe  
përpjekje  të  Shoqatës  “Stebleva” 
dhe  të komunitetit të saj brenda dhe 
jashtë Steblevës u bë e mundur që 
të dëgjohet  zëri i saj dhe Stebleva të 
shpallet  nga qeveria  fshat  turistik, një 
nga 110 fshatrat  turistikë të Shqipërisë. 
Por  ky është hapi i parë i suksesit. 
Pas tij  vinë mijëra hapa të tjerë që 
duhet të bëjmë për ta bërë Steblevën 
ashtu siç e dëshirojmë. Dhë në këtë 
proçes të madh transformimi, pune të 
përbashkët kërkohet të kontribuojmë 
të gjithë për Steblevën.  Kur vjen puna 
për Steblevën  nuk duhet të kemi 
ndasi politike, ideologjike, fetare apo 
të çfarëdolloj tjetër . 

Bisnesmenët steblevas që mund 
të japin kontribut individual dhe 
kolektiv janë të lutur dhe të ftuar 
që ta shtrijnë investimin e tyre në 
Steblevë. Një shtëpi më shumë, një 
bisnes më shumë, një  projekt  më i 
mirë  është  kontribut shumë i çuar 
për vendlindjen dhe për të ardhmen 
e steblevës. Është koha që të ofrojmë 
edhe projektet ndërkombëtare, edhe 
projektet ndërkufitare të Bashkimit 
Europian, gjithçka që mundemi. 

(Vijon në faqen 2)
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(Vijon nga faqja 1)
Shumë familje  janë rikthyer në 

fshat dhe kanë ndërtuar shtëpi 
të reja dhe shtëpi turistike. Atyre  
që kanë qëndruar  edhe më parë 
dhe kurrë nuk janë larguar u është 
shtuar besimi dhe u është shtuar 
vullneti për punë dhe përparim. 

Organet e pushtetit vendor dhe 
qendror  kanë lëvizur  nga vendi, 
kanë hartuar programe  dhe kanë 
sjellë grupe pune për të çuar deri 

në fund projektet  dhe punët e 
nisura. Në këtë mision të madh 
dhe të vështirë duhet të jemi të 
gjithë së bashku. Komuniteti  të 
mbështesë  pushtetin  vendor dhe 
atë qendror në nismat e tij për 
zhvillimin e turizmit në Steblevë, 
për zhvillimet naturore në Parkun 
Kombëtyar Shebenik – Jabllanicë,  
për përmirësimin dhe asfaltimin e 
rrugës automobilstike etj.  Edhe 
tani në dimër Stebleva gumëzhin 

nga turistët që pëlqejnë natyrën, 
sportin e skive, liqenet, malet dhe 
gjthçka që ka falur natyra. 

C i l ido  që  v jen  në  Steblevë 
d u h e t  t ë  g j e j ë   m i k p r i t j e n , 
bujarinë, ushqimin bio, djathin 
dhe qumështin e vendit, mjaltin 
dhe mishin e vendit, pemët dhe 
perimet, zahiretë dhe turshitë 
e vendit .  Tani  është koha të 
mendojmë për prioritete të reja në 
shëndetësi, në arsim, në kulturë, 

në folklor  e histori. Steblevën nuk 
do ta lemë të braktiset, por do ta 
zhvillojmë fuqishëm së bashku. 
Ajo nga ditë në ditë zhvillohet. 
Ajo nga dita në ditë do të rritet, 
zhvillohet dhe bëhet edhe më e 
bukur. 

Në pr i l l  të  v i t i t  2019 do të 
mblidhemi në Steblevë, duke 
ndryshuar përfundimisht selinë 
dhe veprimtarinë e shoqatës nga 
Tirana në Steblevë.

TË GJITHË SË  BASHKU PËR STEBLEVËN TURISTIKE

NGA HAJREDIN  KURTI 

Jeta në Steblevë nuk ka filluar e nuk 
mbaron me ne. 
Stërgjyshërit, gjyshërit, prindërit tanë,  
nderuan e respektuan mençurinë, 
pasurinë e parë në jetën njerëzore, 
me të cilën siguruan jetën e tyre dhe 
të ardhmen më të mirë për brezat 
në vijim. 
Kjo e vërtetë duhet menduar, duhet 
thënë, duhet pranuar nga ba-
shkëkohësit dhe t’u trasmetohet e 
pastër të rinjve, shumë prej të cilëve 
tashmë janë në emigrim, shumë 
kanë lindur atje dhe ende nuk e kanë 
shijuar  ujin e ajrin e Steblevës.
 Stebleva, ky  vend kufitar, ka të ka-
luar, ka histori e ndonëse e tashmja 
është  e pakëndshme, do të ketë të 
ardhme. 
Steblevasit me shumë vështërsi  
mundën ti rezistojnë  pa u asimiluar 
rebeshëve të shekujve. Ata siguruan 
të tashmen ku mundën, natyrisht 
meritojnë të ardhme edhe më të mirë. 
Të gjithë ne, dhe ata që vijnë pas 
nesh, e kanë për borxh të përulen 
për të nderuar e falenderuar burrat 
dhe gratë steblevase mbi supet e 
të cilëve arritëm të shohim më larg. 
Pa mençurinë, vlerat, virtytet e 
këshillat e tyre, brezat do riskonin 
shumë. 
Për ideatoret e spikatur të vlerave e 
virtyteve steblevase do shkruajmë në 
vazhdim, kryesorja që dua të theksoj, 
që ka vlera unike është fakti se në 
Steblevë deri ne vitet 1970 nuk njihej 
vjedhja, nuk njihej imoraliteti, nuk 
njiheshin dhe përbuzeshin veset e 
përgojimit, smirës, urejtjes...etj. 
Njerëzit e bëjnë kohën të ndriçojë. 
Të tillë ishin gjyshërit e prindërit tanë. 
Sot trojeve, natyrës kartolinë të 
Steblevës i mungojnë zërat e fëm-
ijeve, freskia e të  rinjve, maturia e 
të rriturve, bibloteka e të thinjurve. 
Natyrshëm kudo ku kanë qenë mun-

Stebleva ka nevojë për të gjithë 
steblevasit siç janë dhe  kudo ku janë
dësitë më të mira, në viset e Shqi-
përisë dhe në diasporë steblevaset 
dhe steblevasit kanë ngritur jetën e 
tyre, jetojnë të tashmen, projektojnë 
të ardhmen.  
Mendoj  se është e domosdoshme 
që secili prind, gjysh apo gjyshe të 
harxhojnë disa minuta për të kujtuar 
të kaluarën, për të kthjelluar  kujtesën 
e tyre e për t’u treguar diçka fëmijëve. 
Herë pas here ta bëjnë apelin e 
shtëpive të Steblevës sa janë e 
sa janë rrënuar, të bëjnë apelin e 
steblevasve  sa janë sa kanë ndëruar 
jetë, sa kanë lindur e ku janë,  kush 
janë gjaku e kush oxhaku, ku janë 
komshitë, ku janë byrazerat, ku janë 
kumbaret ... Jeta është proces, jo 
ngjarje. 
Një nga  mëndjet  brilante që theme-
loi teorinë dhe studioi praktikën e zh-
villimit të  kapitalit, gati dy shekuj me 
parë përkufizoi efektin e parasë,... 
“paraja është agjent universal i 
denatyrimit të njeriut, që çon në 
mënyrë të pashmangshme në 
ndarjen e pjestarve të shoqërisë, 
të familjes, ndarjen e njerëzve, 
largimin e tyre”.... dhe flitet për 
popuj të civilizuar me qytetërim 
shumë shekullor.  
Prej gati 30 vjetësh po e shohim 
qartësisht këtë efekt në shoqërinë 
tonë, ndonëse mirëqënia është 
përmirësuar ndjeshëm, shpirti i 
njerëzve është zbrazur, ata nuk 
qeshin, kanë harruar  të këndojnë,  
kanë hequr dorë nga librat,  kanë 
rënë në kurth, janë bërë skllevër 
të ekraneve dhe gazetave, janë 
bërë skllevër të teknologjisë, janë 
të gatshëm të telekomandohen. Në 
këtë vorbull zien edhe Komuniteti 
Steblevas. 
Në çdo rast kur takohen steble-
vasit secili sipas njohurive tregon 
me dëshirë e pasion për traditat, 
për  njerezit, për vlerat e fshatit, 
për natyrën e mrekullueshme e të 
begatë etj..   Fjalët që thuhen në 
biseda, janë fjalë që i shërbejnë 
çastit, janë shushurimë që thuhen 
në erë dhe zhduken në erë, fjalët që 
shkruhen shërbejnë për të ardhmen, 
fjalët e shkruara jetojnë, tregimet e 
shkruara jetojnë dhe sa më të sakta 
e të mençura të jenë aq më të gjatë 
e kanë jetën.
 Rrëfimet e njerëzve të urtë,  tregi-

met e tyre, janë shenjat orientuese 
në rrugën e jetës, të ndihmojnë, të 
lajmërojnë, të mësojnë, të kënaqin, 
por vetëm me një kusht: në qoftë i 
interesuari di t’i lexojë, t’i kuptojë 
dhe t’i respektojë.
                   
Në këto kushte të befason mençuria 
mahnitëse e njerëzve të komunitetit 
Steblevas, të cilët vetëm me shkol-
lën e madhe që quhet përvojë, kanë 
ditur ta bëjnë jetën, t’i mendojnë e 
t’u japin zgjidhje problemeve mjaft 
delikate e të vështira për të garan-
tuar egzistencën e tyre dhe të bre-
zave të ardhshëm edhe në kushtet 
e luftës, të pushtimve barbare e te 
regjimeve të ndryshme. 
Sofra e kuvendit  po ta quajmë 
kështu ishte  “Parlament i Fsha-
tit” ku shtroheshin, dëgjoheshin, 
mendoheshin e u jepej zgjidhje 
problemeve. Aty vlerësoheshin, 
caktoheshin  e bëheshin ligj normat 
e jetës të komunitetit steblevas, aty 
gjykoheshin e ndëshkoheshin mbar-
tësit e veseve, aty kuvendohej edhe 
për imtësirat. 
Mençuria përcaktonte vendin e 
sejcilit në sofrën e kuvendit, e vërt-
eta ishte kryefjalë ajo mendohej, 
ajo vlerësohej, ajo mbështetej, ajo 
fitonte, prandaj gjenin mbeshtetje të 
plotë nga gjithë komuniteti i kohës 
vendimet e sofrës së kuvendit. Një 
fjale e urtë thotë: ai që di  dhe nuk 
e përdor  dijen është sikur njeriu 
që i ndez dritat dhe i mbyll sytë.....
Përtacia çmohej si nëna e të gji-
tha dështimeve në jetën e njëriut, 
dembelët,dredharakët gjykoheshin, 
akuzoheshin për gjendjen  dhe 
nuk pranohej asnjë justifikim tjetër. 
Ashtu sikur gjykohej dhe i afrohej 
ndihmë të pamundurit për t’i zbutur 
varferinë, për të jetuar.  Arsyetimet 
dhe ilustrimet ishin aq të plota, aq të 
kuptushme, aq bindëse për komuni-
tetin sa shmangej çdo vogëlsirë në 
jetë që të çonte në rrugën e humbjes, 
rrugën e vuajtjes, rrugën e dështimit. 
Në asnje rast nuk i jepej mundësia, 
përtacit, injorantit, të pavullnetshmit, 
llafazanit të justifikojë dështimet e tij 
duke fajësuar  fatin, jetën dhe çdo 
kënd tjetër. 
Brezave u lanë postulatën se  lulet 
e fatit të vet, secili njeri i mbjell me 
dorën e vet.  Pjesëmarrësit në sofrën 

e kuvendit dhe ata përreth saj, dëg-
jonin për të kuptuar jo për tu përgjig-
jur, tregimet dhe arsyetimet hynin në 
qënien e secilit për t’u përdorur në 
cdo situatë dhe në çdo rrethanë 
gjatë jetës.
 Urtësia e sofrës së kuvendit 
vlerësonte natyrshmërinë dhe 
qetësinë si virtyte të çmuara 
për pjestarët e çdo  familje, për 
pjestarët e komunitetit steblevas.
Qetësia konsiderohej ilaçi, kultura e 
zgjdhjes së problemeve të jetës dhe 
natyrshmëria thënë ndryshe, të jesh 
ai që je, ashtu siç je ishte vlera e 
parë. Familja dhe dituria  vlerësohes-
hin si bazë e egzistencës se komuni-
tetit, këto aspekte dominonin , atyre u 
kushtohej gjithë ekonomia. Në familje 
gruaja e mirë konsiderohej margari-
tar ajo mbante peshën e edukimit, 
peshën e shtëpisë, ajo lindte trash-
gimtarët, ajo zgjidhej nga oxhaku më 
i mirë brenda fshatit. Mësuesi ishte 
figura tjetër që medeomos duhet të 
ishte kristal e ta meritonte respektin 
,besimin për të edukuar e shkolluar 
fëmijët.Dihet që njerëzit kanë prirje 
për të krijuar probleme, por pak prej 
tyre dinë të dalin, pak prej tyre dinë 
t’i zgjidhin pa pasoja. 
Vlera e vecantë e sofres se kuvendit 
ishte zgjidhja e te gjitha problemeve 
brenda fshatit, aty ku krijoheshin.Kjo 
strategji përjashtoi influencën e të 
gjithë përfaqësuesve të të gjitha regji-
meve për tu bërë faktor, një vlerë që 
ruajti unitetin e komunitetit steblevas. 
Kodi i bisedës ishte karakteristike e 
veçantë e sofres së kuvendit, flitej 
hapur, bisedohej qarte, vleresohe-
shin ngjarje e jepeshin mendimet për 
zhvillime të brendshme e të jashtme 
por i kuptonin vetëm atë që duhej.
 Të gjithë ne do të donim të jemi 
më të mirët, më të mençurit, më të 
zotët, më të diturit, më të pasurit. 
Por jemi këta që jemi dhe kështu 
siç jemi.  
Stebleva ka nevojë për të gjithë 
steblevasit siç janë, kudo ku janë, 
ka nevojë për kontributin e tyre, për 
zërin e tyre, për vlerat e tyre. 
Ne kemi mundësi ta bëjmë të lulëzojë 
Stebleva, prandaj secili  të ndihmojë, 
të lobojë për Steblevën. Të bëjmë 
gjithë përpjekjet që Stebleva të 
përfitojë maksimumin nga Programi 
i Qeverisë për 100 fshatrat turistike.
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NGA  SAKIP  CAMI

Historia mbetet histori. Tradita mbetet 
traditë. Kjo mund të thuhet për popujt 
e mëdhenj dhe të vegjël, për krahinat e 
vendit tonë deri në  individë me emër. 
Dibra ka patur histori dhe traditë,  por 
ka patur dhe ka edhe muze historik  
dhe etnografik. Muzeu historik i  Dibrës 
ka ardhur nga koha në kohë duke u 
pasuruar dhe jo duke u varfëruar edhe 
për meritë të drejtorëve të tij ndër vite 
që nga krijimi e deri më sot. Historianët 
Hilmi Sadikaj, Hysen Lala, Gafur  Zoto  
e bënë pjesë të jetës së tyre punën në 
muze dhe pasurimin  e tij. 
Sot punonjës të tjerë të devotshëm e 
vazhdojnë punën e tyre. Vizitova këto 
ditë Muzeun Historik dhe Etnografik 
të Dibrës në qytetin e Peshkopisë. Në 
fillim mendova se do të ishte shkatërr-
uar si në shumë vende të tjera, ose të 
paktën do të shihja një gjë të stisur si 
muze. Por përkundrazi. Muzeu ishte 
vendosur në ndërtesën e ish Shtëpisë 
së Kulturës “Haki Stërmilli” , një ndërt-
esë dykatëshe, ndonëse e vjetër, por 
e mirëmbajtur. Përveç këtij muzeu 
sivjet në kuadrin e Vitit të Skënderbeut 
u restaurua dhe u pasurua me doku-
menta të reja edhe Muzeu i Sinës dhe 
i Kastriotit. 
Na priti përgjegjësja e këtij institucioni 
Morena Ruçi, e cila na shoqëroi dhe na 
shpjegoi të gjitha pavionet e muzeut që 
nga pavioni i arkeologjisë që mbahej 
nën kujdesin e arkeologut  Prof. Dr. 
Adem Bunguri dhe që ishte pasuruar 
me gjetje të reja ku binte në sy një poçe 
e madhe me diametër  mbi dy metra, e 
cila tregon se në Dibër është përgatitur 
vera dhe është kultivuar rrushi qysh në 
kohët e prehistorisë së Dibrës. 
Një punë të lavdërueshme ka bërë 
edhe historiani  Mois Murra, i cili vetëm 
para një viti  botoi historinë e Dibrës që 
nga antikiteti deri në monarki. Ai u nda 
para kophe , por la një sërë librash dhe 
studimesh me karakter historik. Moisiu 
vinte shpesh në muze, tregon Morena 
dhe sillte dokumente e fakte të reja. 
Po kështu edhe historiani  tjetër  di-
bran Iljas Kaca e ka lidhur jetën me 
këtë muze dhe me historinë e Dibrës. 
Për çdo gjë, thotë Morena ne pyesim 
profesor Iljazin. Edhe Iljazi ka botuar 
një sërë studimesh historike. Studimet 
e tij e kanë kaluar kufirin e Dibrës. Ata 
kanë karakter mbarëkombëtar. 
Ajo që të bie në sy, tani në vitin e 
Skënderbeut, se përveç  muzeumeve  
lokale për Skënderbeun në  vendlin-
djen e të atit të tij në Çidhën e Kastriot 
është pasuruar edhe muzeu i qarkut 
me dokumente e fakte tye reja si vula 
dhe stema e Skënderbeut, harta e 
betejave të tij etj. 
Një vend të rëndësishëm në muze zë 
periudha e Lidhjes Shqiptare të Prizre-
nit dhe e Lidhjes së Dibrës, figura e 
Iljaz Pashë Dibrës (Qokut) dhe më pas 
periudha e  pavarësisë, delegatët e 
saj Dom Nikollë Kaçorii, nënkryetari i 
Qeverisë Ismail Qemalit,  Vehbi Dibra 
kryetar i Pleqësisë (Parlamentit) të 
Shqipërisë dhe Hafiz Sherif Langu që 
arriti në ditën e dytë të pavarësisë, ai  
që hapi dhjetra shkolla shqipe në Sh-
qipëri dhe në viset shqiptare në Maqe-
doni. Aty gjen foto dhe dokumenta nga 
Steblava dhe krahina e Gollobordës, 
njihesh me veprimtarinë e Hazis Lilës, 

NË MUZEUN HISTORIK DHE ETNOGRAFIK
(Foto dhe dokumenta nga Stebleva dhe treva e Gollobordës) 

Hoxhë Moglicës, Vasil Pleushkut, 
Vahid Kormakut  etj. , shikon foton e 
heroinës Neslie  Shabani nga Steble-
va dhe të Xhemile Gegës nga Moglica 
si dhe fotot e shkollave të para shqipe 
në këtë zonë. 
Dibra është e njohur për Qeverinë e 
Arrasit, fshati dibran që strehoi qeve-
rinë e viteve  -20, për luftërat kundër 
serbëve sepse dibranët nuk e njoftën 
kurrë kufirin e vitit 1913, sepse ka 
vetëm një Dibër, Dibra e bashkuar. 

Dibranët luftuan dhe derdhën gjakun 
lumë me Elez Isufin në krye. 
Ajo që të bën përshtypje është edhe 
fakti që muzeu pas viteve -90 ka pës-
uar ndryshime edhe në përmbajtje. 
Pavioni i Luftës antifashiste nacional 
çlirimtare përmban edhe çetat nacio-
naliste të viteve 1940 – 1943, edhe 
çetat  partizane, edhe betejat dhe 
dëshmorët që luftuan në Dibër të Ma-
dhe.   Kjo  është një risi që ka ardhur 
natyrshëm dhe në kohën e duhur nga 

historianët dibranë. 
Një pavion të rëndësishëm zë edhe 
lufta për dije dhe dituri , lufta për 
shkollën shqipe, veprimtaria e Klu-
bit “Bashkimi” të Dibrës së Madhe, 
veprimtaria  e Josif Bagerit, Seit Naj-
denit, Haki Stërmilit, Haki Sharofit etj.  
 Vizituam edhe  muzeun etnogra-
fik. Të bie menjëherë në sy sofra 
dibrane, ajo sofër e rrumbullakër, 
sofër bujare ku kanë ngrënë bukë 
të ngrohtë çerepi dhe gjizë dibre di-
branët dhe miqtë e tyre ndër mote. 

Të bien në sy enët e bakrit, mangallët 
e mëdhenj që mbusheshin me prush 
dhe mbanin  ngrohtë  odëën e burrave 
në çdo qoshe të saj, atë odë që ka 
çuar në kuvende e në luftëra trimat 
dibranë. 
Veshjet popullore përbënin një pjesë 
të rëndësishme të këtij muzeu. Por 
mua, si dibran dhe si njohës i këtij 
thesari të popullit dibran më ra në 
sy mungesa e të gjitha veshjeve të 
zonave të Dibrës, si të Gollobordës, 
të Zerqanit, të Zall Dardhës, etj , 
veshjet e burrave dhe të grave. Ato 
mungojnë. Ka vetëm një model sa 
për ta parë. E pyes Morenën:”Përse 
nuk janë të gjitha veshjet popullore të 
të gjitha trevae të Dibrës ? Morena  
më thotë si e zënë në faj:” Nuk kemi 
fonde për t’i blerë. Janë të shtrenjta. 
Prodhohen vetëm në mënyrë arti-
zanale. Kanë filluar t’i blejnë dhe t’i 
mbajnë shqiptarët jashtë Shqipërisë. 
Një sensiblizim më i madh mund të 
aktivizojë edhe bisnesmenët , edhe  
institucionet  e vendit, edhe OJF, 
OJQ etj. 
Këngët, vallet dhe kostumet popul-
lore një  risi e mrekullueshme në 
dasmat  e sotme dibrane 
Kohët e fundit, falë bisnesit privat, 
pronarëve të lokaleve të dasmave 
në Dibër është futur një risi. Në çdo 
dasëm kërcehen   valle popullore me 
kostume popullore , me valltarë  të 
moshës nga 05 vjeç deri në 75 vjeç. 
Kostumet popullore janë blerë nga 
këta pronarë lokalesh , që krahas 
fitimit të tryre përhapin kulturën po-
pullore dibrane. Është një kënaqësi 
e jashtëzakonshme  kur shikon këta 
fëmijë të vegjël, që së bashku me 
prindërit dhe gjyshërit çojnë më tej 
traditën popullore. Tradita  vazhdon…

Naslie Shabani , Steblevë, vrarë 
nga serbët në vitin 1920Xhemile Gega nga Moglica 

Foto e Shkollës  së Parë  në Trebisht të Gollobordës 

Në vitin 2012 në kuadrin e 
100 vjetorit të shpalljes së 
pavrë3sisë së shtetit shqip-
tar, me propozimin e Shoqa-
tës  “Stebleva” dhe me mi-
ratimin e Këshilit të Komunës 
së Steblevës  u emërtuan 
Çezma e fshatit Steblevë, 
Çezma “Ataturk” në shenjë 
mirënjohje të kontributit të 
këtij udhëheqësi të madh 
me origjinë nga Stebleva, 
për fsahtin e tij të origjinës. 
Në korrik të  vitit  2002 Ferhat 
Lila (Ferhati) e meremetoi  
këtë çezëm nga e para. Po kështu u 
miratua edhe rruga me emrin “Ata-
turk”. Këto emërtime u miratuan sipas 
ligjit edhe nga Prefekti i Qarkut të 
Elabasanit. Pra çdo gjë është ligjore. 
Përveçse ligjore është edhe traditë, 
kulturë, patriotizëm.   Për Atatur-
kun ka shkruar vazhdimisht gazeta 
“Stebleva”, gazeta “Rruga e Arbërit” 
dhe gazeta të tjera ditore në shkallë 
vendi.  Për Steblevën dhe origjinën 
e Ataturkut gazetari i mirënjohur i 

Përse hiqen tabelat me emërtimin e çesmës 
dhe rrugës “Mustafa Qemal Ataturk”?

VËZHGIM

TOP Channel Marin Mema përgatiti 
edhe një mision dinjitoz me fakte dhe 
dokumente.  Gjithashtu studiuesi nga 
Stebleva Ramazan Hoxha ka botuar 
edhe një libër , ku argumenton ori-
gjinën e nënës, babait dhe njerkut të 
Mustafa Qemal Ataturkut, që rrjedh nga 
familja Cankaj e Steblevës. Në enciklo-
pedinë e vendeve të Lindjes shkruhet 
se origjina e Ataturkut është nga rrethi-
nat e Koxhaxhikut , 3 km në përëndim 
të tij, që është egzaktësisht fshati i 
steblevës. Këtë e kanë praniuar edhe 

zyrtarë të laretë turq, kur kanë 
inaguaruar shtëpinë muze të 
Ataturkut në Koxhaxhik të Di-
brës së Madhe. Kohët e fundit 
Turqia po restauron pallatin ku 
ka jetuar Ataturku, Maqedonia 
ruan dhe mirëmban shtëpinë e 
të parëve të tij në Koxhaxhik, 
ndërsa në steblevë po ndodh 
ajo që kurrë nuk duhet të 
ndodhë. Një dorë e zezë heq, 
shkatëron dhe zhduk tabelat 
me  emërtimet e Ataturkut në 
rrugën dhe në Çesëm e Atatur-
kut. Kjo ka ndodhur disa herë, 

shoqata “Stebleva” me kontributin  e 
saj i ka përgatitur dhe vendosur përsëri, 
por përsëri kjo dorë e zezë i heq. Janë 
njoftuar organet e rendit dhe të polici-
së kriminale. Nuk do të jetë e vështirë 
që të zbulohen zullumqarët që shiten 
për dy aspra, por turpi është i madh. 
Ataturku nuk është vetëm i Steblevës, 
por i të gjithë kombit shqiptar. Ai është 
udhëheqësi i Turqisë moderne dhe ne 
krenohemi me të.

S. Cami
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Viti 1928. Borova e futur mes grykave 
të maleve , që lartësoheshin si grumbuj 
gjigandë në Gollobordën e Sipërme, 
ishte zhytur në shtypje dhe varfëri.
Në këto kohë të vështira të vitit 1928 
lindi Mustafa Hyra , i biri i Hamza Hyrës. 
Ai u rrit buzë Zallit të Borovës, në 
zallishtet e tij duke u stërvitur njëlloj si 

partizanët, të cilët i kishte përcjellur në 
vitin 1944. Mbasi mbaroi shkollën fillore 
, menjëherë u vu në ndihmë të familjes. 
Në korik të vitit 1944 Mustafa la bagëtitë 
dhe hodhi pushkën krahëve në Br. I 
Sulmuese (Heronj të heshtur Vëll. I faqe 
173) Ai mori pjesë për çlirimin e Tiranës 
në nëntor 1944 dhe luftoi trimërisht. 

Kështu e kishte edukuar dhe rritur babai 
Hamza dhe nënë Hasibeja, trim dhe të 
vendosur. Pas çlirimit të vendit, Mustafai 
kaloi në Divizionin e Mbrojtjes së Po-
pullit në repartet kufitare të Sarandës. 
Në gushtin e vitit 1945 Mustafa  Hyra  
nga Borova e Dibrës ra në krye të de-
tyrës në mbrojtje të kufijve të Shqipërisë. 

Koha përcakton njerëzit me të cilët 
njihesh, sjellja e tyre përcakton cilët 
njerëz mbeten në jetën tonë. Stebleva 
e vlerave të spikatura njerëzore dhe 
bukurive natyrore të  vecanta, ka fa-
milje të mrekullueshme me njerëz të 
thjeshtë, të pastër, të çiltër, punëtor, 
human. 
Osman Avdi Avda dhe pasardhësit 
e tij, i përkasin një prej familjeve të 
mrekullueshme  Steblevase. Mrekullia 
e kësaj familje qëndron te thjeshtësia, 
te komunikimi, te natyrshmëria, te 
bujaria, te besimi, te shpresa. Jeta 
këtij kryefamiljari i rezervoi të papri-
tura dridhëruese. Vetëm tre vjet pas 
martesës i vdiq nusja (Dilke Gaxha), 
e cilësuar si e bukura e dheut nga ba-
shkëkohësit. Mbetur vetëm me vajzën 
e mitur por i rrethuar nga ngrohtësia 
dhe dhembshuria e familjes se madhe 
të Avdajve, farefisit dhe e të gjithë 
bashkëfshatarëve, mposhti thyerjen e 
jetës.  Ai u rimartua me Mine Bande, 
vajzë nga një familje e varfër , shumë 
e    urtë, shumë punëtore e thjeshtë 
dhe humane. Ajo u bë gruaja e mirë 
e shtëpisë,  nëna e nëntë fëmijëve, 
dy djem e shtatë vajzave të Osmanit. 
Duhet shumë kohë e letër të përs-
hkruash punën, përpjekjet, mundimet, 
sakrificat e ketyre bashkëshortëve 
(natyrisht dhe gjithë bashkëfshat-
arëve) për të siguruar jetën vetëm me 

blegtori e bujqësi.  
E kur gjithçka shkonte mirë e bukur, 
jeta e këtij çifti tronditet nga dhimbja 
më e tmerrshme, humbja  papritur e 
vajzës 15 vjeçe, një tragjedi e vërtetë 
sidomos për nënën. Jeta do vazhdojë 
si të vijë.
Mes dhimbjes së papërshkueshme 
Osmani e Minja mundën të shohin 
shpresën,besuan te mirësia bren-
da shpirtit të tyre. Me shumë punë, 
mund, përkushtim, dashuri, kujdes e 
dhembshuri  rriten e edukuan femijët, 
ruajtën traditën, jetuan kohën, pritën e 
përcollën, fejuan e martuan.  
Trungu i pemës së familjes  së xha 
Osmanit siç e thërisnim, pati nëntë 
degë të shëndetshme të cilat u zhvil-
luan, lulëzuan  e dhane frytet e tyre. 
Tashmë gjenden, punojnë e jetojnë ne 
Tiranë, Durrës , Francë, USA, Angli, 
Gjermani dhe Itali. 
Shtatë vajzat u bënë nuse, bashkës-
horte e nëna të mira, dy djemtë u bënë  
burra shembullor  e të zotë, bashkës-
hortë e baballarë të kujdeshem. Sanija 
u martua me Xhemil Grudën është 
nëna e tre fëmijëve, Beglia (ndjesë 
past) u martua me Faik Raden, nëna 
e tre fëmijëve, Sevdili(ndjesë past) u 
martua me Sadete Dishën babai i tre 
fëmijëve, Neslija u martua me Reshat 
Grudën, nënë e tre fëmijëve, Emrija, u 
martua me Xhevdet Abazin, nënë e dy 

fëmijëve, Drita u martua me Hajredin 
Abazin, nënë e tre fëmijëve, Bariu u 
martua me Fatime Bushatin babai i 
dy fëmijëve, Elida bashkëshortja e 
Rasim Shabanit, nënë e dy fëmijëve, 
Dudija bashkëshortja e Asllan My-
shkut nënë e dy fëmijeve. Bariu djali i 
vogël i Osmanit u largua nga Steble-
va para viteve 1990 dhe vendosi të 
jetoj në Tiranë, natyrshëm dëshronte 
jëtë më të mirë për të cilën sakrifikoi 
shumë. Eksperienca fituar në punën 
për shtetin i vlejti shumë në punën 
private. Përkushtimi, sjellja e komu-
nikimi shembullor e mbi të gjitha duart 
e arta në punë tërhoqën vemendjen 
e tregut të etur për ndërtim. Me punë 
cilësore siguroi simpatinë e klientëv-
e,siguroi të ardhurat e ndërtoi jetën e 
familjes së vet. Pavarësisht ndryshimit 
të kushteve e rethanave, pavarësisht 
ndryshimeve në shoqërinë e kohës, 
Bariu jetoi kohën duke ruajtur traditat , 
respektin për familjen, farefisin, miqt e 
shokët. Ai me bashkëshorten Fatimen 
rritën dhe edukuan dy fëmijë të mirë, 
pa vese,të thjeshtë e punëtorë. Mes 
pasjes dhe mospasjes,mes vështirësi-
ve që diktoi koha, zgjodhën gjithmonë 
thjeshtësinë, ecjen me këmbë në tokë. 
Të dy djemtë u përpoqën të punonin 
por mundësitë e pakta që ofron Tira-
na i detyruan të emigrojnë në Angli. 
Mes vështërsive të shumta fizike e 

shpirtërore, me shumë vullnet e punë, 
Ata mundën të ngrejnë sipërmarrjen e 
tyre modeste , ja dolën të plotësojnë 
qëllimin për një jëtë më të mirë më të 
begatë.
 Nga mesi i muajit tetor të këtij viti, 
hyra në një restorant për të darkuar 
me disa miq. Disi  me pak vonesë 
pashë  Bariun dhe Fatën të ulur në 
një tavolinë duke shijuar një menu 
mjaft  të pasur. Natyrisht u përshënde-
tëm dhe çifti na dha “sihariqin” se po 
festonin 30 vjetorin e martesës  dhe 
darka ishte  dhuratë nga çunat të cilët 
po festonin në Londër. 
Kërkesën që më bëri kryetari i Shoqa-
tës Stebleva,  për të shkruajtur diçka  
në gazetën Stebleva,  për familjen e 
Xha Osmanit, e prita me kënaqësi  jo 
vetëm për të vlerësuar e  respektuar 
Arlindin  dhe Amarildon  që me da-
shuri për vendlindjen kërkuan  të japin  
kontributin e tyre për Steblevën  por 
dhe për faktin se në memorien time 
ka qëndruar i freskët  rrëfimi i Gjyshes 
time e cila  gjithmonë thoshte; Mendufi 
me Mine Avda,  janë vëlla e motër. Ata 
kanë pirë qumësht në të njejtin gji, 
herë te Kapllanica herë të Rexhoica, 
cila të gjendej.   Pa pretenduar se 
kam plotësuar të gjitha pritshmëritë e 
shkruajta  me shumë dëshirë....

Hajredin  Kurti 

Lindur nga një famil je e 
varfër por nga më të vjetrat 
e më patriotet në Steblevë 
e në zonën e Gollobordës, 
Nazif Bejtulla Nurës, një 
nga djemtë e kësaj familje 
të madhe, ashtu si shumë 
bashkëmoshatarëve të tij, iu 
desh që në moshë tepër të 
vogël, të niset për punë në 
Tiranë për të siguruar bukën 
e gojës. 
Ai është një nga partizanët 
që direkt nga lufta, më 28 
mars të vitit 1945, u ul në 
bankat e kadetëve, që më 
vonë mori  emrin shkol la 
“Skënderbej”. 
Nazifi ka lindur në maj të 
vit i t  1922. Që në ditët e 
para të lëvizjes Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, ai u hodh 
me entuziazëm në radhët 
e saj. 
Në vjeshtën e vitit 1942, akti-
vizohet me njësitet guerile 
të qytetit të Tiranës dhe në 
fillim të vitit 1944 lë restoran-
tin ku punonte si shërbëtor  
dhe doli malit partizan, duke 
u inkuadruar në Brigadën e 
4-t Sulmuese, ku ka marrë 
pjesë në të gjitha betejat e 
saj kundër armikut. 
Në përpjekje me armikun, 
partizani trupvogël por trim, 
burrërohet para kohe, ku 
eprorët kanë spikatur tek ai, 
jo vetëm trimërinë, dëshirën 
e zjarrtë për ta parë sa më 

Mustafa  Hamza Hyra  trimi nga Borova që ra në 
roje të kufirit, Ish partizan i Br. I , rënë në vitin 1945

Mustafa  Hamza Hyra 
1928-1945, Borovë-Dibër

Rrëfim për Osman Avdën dhe pasardhësit e tij

Nazif  Nura, Partizani që nisi shkollën “Skënderbej” ditën e parë të hapjes së saj

shpejt vendin të l irë nga 
pushtuesit e tradhtarët, por 
dhe aftësitë organizuese e 
drejtuese. 
Për plot arsye si këto, por 
dhe për shkak se në përf-
undim të luftës ai ishte i ri në 
moshë, Nazif Nura përzgjid-
het ndër kontingjentet e para 
nga radhët e partizanëve për 
t’u ulur në bankat e shkollës  

“Skënderbej”, për të qenë 
ndër kuadrot e para të ushtri-
së së re shqiptare. 
I ambientuar  me jetën e re, 
tashmë lapsin në vend të 
pushkës, djaloshi i ri, është 
ndër kursantët më të dalluar 
të ati j  vit i .  Njëkohësisht, 
krahas vlerësimeve më të 
mira në anën profesionale, 
në fund të diplomimit të tij si 

oficer, eprorët i veçojnë dhe 
aftësitë e mira profesionale, 
punën në grup, si dhe ga-
tishmërinë për të ndihmuar 
shokët në zgjidhjen e pro-
blemeve. 
Duke qenë vetë modest, 
fjalëpakë e njeri që “flet” me 
punë dhe me shembull in 
praktik, oficeri i ri i sapo 
diplomuar në specialitetin 
e xhenios, i futet punës me 
përkushtim në të gjitha hal-
lkat drejtuese e komanduese, 
kryesisht në Tiranë e në shu-
më rrethe të vendit. 
Nazifi, sipas statistikave të 
kohës, është ndër oficerët e 
parë të specialitetit xhenier 
që jo vetëm iu përkushtuan 
krijimit e modernizimit në 
dekada kësaj arme të re të 
Ushtrisë Shqiptare, por dhe 
në përgatitjen e kuadrove 
dhe specialistëve të rinj që 
mbushnin radhët e organikës 
së xhenierëve në repartet 
dhe njësitë e strukturave të 
mbrojtjes në vend. 
Gjithashtu, ushtaraku xhenier 
nga Stebleva, Nazif Nura që 
në detyra e funksione të ndry-
shme të karrierës 31 vjeçare 
në ushtri arriti në gradën e 
majorit, krahas kontributit të 
mirëfilltë në specialitetin për 
të cilin u kualifikua e diplo-
mua në radhët e ushtrisë, ka 
qenë pjesëmarrës aktiv dhe 
në shumë aktivitete të ushtri-

së në shërbim të popullsisë, 
në hapjen e rrugëve të reja 
për të lidhur viset shqiptare 
me njëri-tjetrin, në ndërt-
imin e objekteve e rrugëve 
të shkatërruara nga lufta, e 
deri në kontributin specifik 
të xhenierëve në vepra të 
ndryshme të ndërtuara në 
pesëvjeçarë e dekada. 
Pas më shumë se 3 dekada-
sh në ushtri, Major Nazif Nura 
del në rezervë. 
Por shkëputja nga karriera 
ushtarake, dalja në pen-
sion, nuk shënon fundin e 
aktivitetit të tij në shërbim të 
shoqërisë e vendit. 
Në Tiranë ku jeton, në komu-
nitet e strukturat shtetërore, 
Nazifin do e gjeje për shumë 
vite si në funksione civile të 
drejtimit, ashtu dhe në atë të 
misionarit shoqëror. 
Kjo jetë akt ive e t i j  për 
ushtrinë, për shoqërinë e 
komunitet in, gjatë gj i thë 
jetës, është vlerësuar me 
dhjetëra  medalje, tituj, dës-
hmi e mirënjohje, si nga In-
stancat më të larta shtetërore 
të vendit, ashtu dhe nga 
faktorë të tjerë të shoqërisë.  
Ndahet nga jeta në vitin 2009 
në Tiranë.

(Marrë nga libri 
”Skënderbegasit ndër vite”, 
sipas publikimit në rrjetet 

sociale)  
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Ndaj mendimin, se me Mehmet Has-
anin, mikun e shokun tim, kam njohje 
të gjatë, gati 20 vjeçare. Rreth para 
20 viteve, unë shkova për të takuar 
një mësues te shkolla e mesme e 
Kamzës, por me që një shok i për-
bashkët më kishte porositur që të ta-
koja edhe Mehmet Hasanin, të cilin, 
fizikisht deri atëherë nuk e njihja, e 
takova edhe Mehmetin. Madje, edhe 
pse hera e parë, Mehmeti më ftoi 
për kafe dhe më qerasi. Asokohe, ai 
ishte një burrë rreth të pesëdhjetave, 
i qetë, i matur, fjalëpak, i edukuar, 
njeri që rrezatonte kulturë e mirës-
jellje.
Thashw  fizikisht, sepse Mehmetin 
e njihja nga larg. Kisha dëgjuar për 
të, se ishte një intelektual e  një shok 
i mirë nga Trebishti, më pas banor 
i Steblevës, i cili, kishte përvojë jo 
vetëm në punën me shkollën e  me 
nxënësit, por edhe në punët e drejti-
mit të ekonomive bujqësore të asaj 
kohe. E dija edhe  se Mehmeti kishte 
qenë edhe kryetar i Komisionit të 
Arsimit dhe të Kulturës, në Këshillin 
Popullor të rrethit të Dibrës.   
Kur ai drejtonte në Steblevë e në 
Trebisht, ishte drejtues numër  krye-
sor, numër një, i këtyre ekonomive. 
Më e rëndësishme e atyre që unë 
kisha dëgjuar nuk ishte thjeshtë se 
ai kishte kryer detyra të larta për 
kohën në arsim e jashtë tij, por edhe 
se për të kisha dëgjuar vetëm fjalë 
të mira, si njeri i lidhur me njerëzit 
dhe me punën, si një kuadër me 
karakter të theksuar njerëzor, që nuk 
i kishte bërë keq askujt, madje që 
ishte ndihmuar, me të gjitha fuqitë e 
mundësitë që i jepte koha dhe ligjet 
e kohës, për t’i ndihmuar dhe për t’i 
bërë që ata të fitonin atë që ju takon-
te. Pra, miqtë e përbashkët më kishin 
thënë se ai është një kuadër që meri-
ton të vlerësohet dhe të nderohet.  
Kjo më bënte të ndjehesha mirë, kur 
unë u ula në kafe me të dhe m’u duk 
se njiheshim prej vitesh e kohësh të 
largëta. 
Që nga ky takim, ne u takuam shumë 
shpesh, madje dhe bashkëpunuam 
nnë mënyrë të suksesshme dhe të 
kënaqshme nga të dy palët. Jemi 
takuar e kemi pirë kafe e një gotë raki, 
edhe kur ishte mësues në shkollën e  
mesme të Kërrabës, edhe kur ishe 
nëndrejtor në shkollën 9-vjeçare të 
Qesarakut.  
Ajo që mua më ra në sy për mirë, 
ishte korrektesa e këtij burri. Korrekt 
në punë, korrekt në shoqëri, korrekt 
në kafe e korrekt në bashkëpunim. 
Korrektesa e tij, për mendimin tim, 
përkthehet jo vetëm mirësjellje, por 
edhe kulturë. E Mehmet Hasani 
vërtetë është njeri i kulturuar. I kul-
turuar, sepse ai ka kryer studimet e 
larta, për mësues gjuhë-letërsie, por 
edhe se librin nuk e ka hequr asn-
jëherë nga dora. Librin e ka pasur 
gjithnjë një shok të mirë për  t’u ngri-
tur profesionalisht  e shkencërisht, 
si dhe për të marrë sa më shumë 
kulturë bashkëkohore.  Ndërkohë, 
z.Mehmet librin e ka pasur një shok 
shumë të mirë, edhe për të shpalo-
sur historinë, kulturën dhe traditat 
e Steblevës, Trebishtit dhe të krejt 
Gollobordës. Pra, e ka pasur një mik 
të mirë. 
Krijova bindjen, se Mehmet Hasani 

MEHMET HASANI, INTELEKTUALI NGA 
GOLLOBORDA ME PLOT MERITA DHE DINJITET

është i aftë të bashkëpunojë në 
grup dhe në komunitet. Duke bash-
këpunuar, ai sikur kishte gjetur dhe 
çelësin e drejtimit dhe të sukseseve. 
Konstatova se z.Mehmet, drejtimin 
nuk e bën me tutelë, me arrogancë 
e si kapadai. Kishte një aftësi të mirë 

për të mobilizuar njerëzit, punonjësit 
në kryerjen e detyrave, si dhe për 
të analizuar arritjet e mosarritjet e 
gjithkujt në kolektivin e tij, ku, për të 
gjithë ishin të barabartë, se ky burrë 
nuk dinte të bënte dallime në mes 
tyre. 
E rëndësishme është, se Mehmeti, 
asnjëherë  nuk ka ngatërruar mar-
rëdhëniet e punës, me marrëdhëniet 
shoqërore. Në punë ai ishte serioz 
dhe autoritar, ndërsa në kolektiv, 
në kafene, në veprimtari festive a 
përkujtimore, ai ishte krejt i çiltër, 
i dashur dhe i mbushur me një re-
spekt, që dukej sikur i  buron prej 
shpirti.  Asnjëherë nuk ka ditur që 
vartësit e tij t’i ndajë në të “nënës”  
dhe në të “njerkës”. Ndaj ka fituar 
zemrat dhe respektin e të gjithëve. 
Rrezaton dhe thjeshtësi. Nuk di të 
mburret, nuk di të krekoset, nuk di 
të jetë artificial. Gjithnjë është ai 
Mehmet, krejt miqësor, krejt i natyr-
shëm, me plot respekt e mirënjohje 
për vartësit e tij dhe për eprorët, një-
kohësisht. 
Më vjen mirë që te Mehmet Hasani 
unë kam parë tiparet më të mira jo 
vetëm të një mësimdhënësi dhe dre-
jtuesi shkolle, por edhe të një studi-
uesi të palodhur dhe të përkushtuar 
për të ndriçuar historinë, traditat, kul-
turën, punën dhe njerëzit e Trebishtit 
e të Steblevës, si dhe të të gjithë Gol-
lobordës. Këtë punë hulumtuese e 

botuese, Mehmet Hasani e ka bërë, 
duke qenë një qëmtues i paanshëm, 
serioz, i besueshëm dhe dasham-
irës, sepse ai i do Gollobordën dhe 
njerëzit e saj.  
Kësaj fushe ai i ka kushtuar shumë 
kohë, mund, djersë dhe energji pozi-

tive. Pikërisht për këto arsye, Meh-
meti ka arritur të shkruajë dhe të 
botojë tre libra të rëndësishëm për 
historinë dhe kulturën e krahinës së 
tij. 
Në këto libra gjen fakte historike, një 
material lëndor shumë të vyer dhe 
të vlefshëm, një analizë historike 
korrekte; gjen njerëz të fushave të 
ndryshme, karaktere të ndryshme, 
gjen doke e zakone të shumta. 
Z.Mehmet Hasani ka një kontribut 
për të mos u nënvlerësuar edhe  si 
nënkryetar i Unionit të Krijuesve Di-
branë (Shkrimtarë, historianë, gaze-
tarë, poetë dhe artistë). Gjithnjë ka 
qenë i gatshëm për marrë përsipër 
detyra, të cilat i ka kryer në mënyrën 
korrekte, më të mirë të mundshme. 
Shpesh ka realizuar edhe analiza le-
trare e kritike për vepra të ndryshme 
historike e letrare, ka redaktuar libra 
e ka bërë recenca për librat e au-
torëve të ndryshëm. Gjithnjë ka qenë 
pjesëmarrës aktiv në veprimtaritë që 
ka organizuar e ka zhvilluar Unioni i 
Krijuesve Dibranë. 
Duke pasur parasysh sa më sipër, 
Mehmet Hasani jo vetëm është njeri 
i ditur dhe i kulturuar, por është edhe 
bashkëpunues, dashamirës, njeri që 
i dëgjohet fjala dhe njeri që mban 
fjalën. Këto janë tipare të rëndë-
sishme për një burrë e lumturisht 
z.Mehmet i ka. 
 Ja cili është jetëshkrimi i z.Mehmet 

Hasani:
U lind më 18 shtator 1951, në Tre-
bisht-Bala, në një familje me emër. 
Gjysh Hasan Destani, ishte sipër-
marrës në Vlorë, në vitet 1920-44, 
me dy shtypit, një në Vlorë dhe një në 
Gollobordë.   Babai i tij, Zylfi Hasani 
qe arsimtar, nga më të vjetrit në kra-
hinë, që arsimoi breza e gjerat të 
tëra djemsh e vajzash. Xhaxhai i tij, 
Sefedin Hasani, qe arsimtar. Gjyshi 
ishte dhe kryetar i Këshillit  Antifash-
ist gjatë Luftës, për llogari të së cilës 
mobilizoi 200 partizanë nga Trebish-
ti. Edhe vetë Zylfiu qe  partizan i Brig 
IV. 
Mehmeti e kreu arsimin 7 - vjeçar me 
shkollën”10 Dëshmorët”, në  Trebi-
sht. Në vitin 1969,  mbaroi shkollën 
e mesme pedagogjike “Luigj Gura-
kuqi”,  Elbasan. 
Punën si mësues, në Steblevë e kreu 
në periudhën  1969-72., ndërsa në 
vitet 1972-75 kreu shërbimin  ush-
tarak të detyruar. Më 1 mars 1976, 
ishte drejtor i shkollës në Studen, de-
tyrë që e kreu deri në shtator 1981. 
Në vitin 1978, mbaroi Institutin 3- 
vjeçar “Aleksandër Xhuvani”, në El-
basan, për Gjuhë- Letërsi. 
Më 1979, u dekorua nga Presidiumi i 
Kuvendit Popullor me medaljen”Naim 
Frashëri”.
Në shtator 1981, ishte drejtor i 
shkollës mesme bashkuar Klenjë, 
detyrë që e kreu deri në vitin   1998.  
Pastaj, ka kryer detyra partie  e 
pushteti,  deri 1991. 
Ishte kryetar i Komisionit të Arsimit, 
për një mandat katër vjeçar.  
Në vitet 1992-97, ishte  mësues në 
rrethin e Tiranës Zall-Dajt, Kërrabë, 
Laknas etj.. 
Më 1998, qe  drejtor shkolle në Bal-
dushk, ku qëndroi  deri 2001. 
Në vitet  2002-2005, ishte drejtor i 
shkollës mesme, Kamëz, ndërsa në 
vitet 2007-2014, qe mësues letërsie 
në gjimnazin e Kërrabës. 
Gjatë periudhës shtator 2014- 18 
shtator 2016,  ishte zëvendësdrejtor 
(kur organika nuk kishte drejtor)   i 
shkollës “17shkurti” në Qesarak, Ti-
ranë.
 Në vitin  2001, botoi librin»Vështrim 
në vite», në vitin  2006 botoi 
librin»Mesazhe jete» dhe në 
vitin  2016,  botoi librin»Visare të 
Gollobordës», të tre libra letraro-
publicistikë për gjuhën, kulturën, 
traditat, historinë, figurat, arsimin 
në Gollobordë. Me dhjetëra janë 
materialet referuese  në përvjetorë, 
promovime librash dhe me dhjetëra 
janë dhe artikujt e shumtë që ka 
botuar në gazetat “Dibra”, “Mësuesi” 
dhe “Stebleva...
Bashkëshortja e tij, Vera, është in-
telektuale nga Stebleva dhe me të 
ka lindur, ka rritur dhe ka edukuar dy 
vajza për së mbari:   Mirelën, e cila 
është  mjeke, e diplomuar  në Bull-
gari  dhe Donilda,  arkitekte e talen-
tuar, e cila, gjithashtu i ka kryer studi-
met e larta  po në  Bullgari. 
Jeton te lagjja  “Kodra e Priftit”, në 
Tiranë. 

Fatos DACI
Anëtar i Akademisë 

Shqiptaro-Amerikane të Shkencave
Kryetar i Unionit të Krijuesve 

Dibranë
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Shkrimtari dhe publicisti Velo Cfar-
ku, është një nga këto njerëz, që ka 
zgjedhur  të vështirën, ka zgjedhur 
t’i shërbejë në mënyrën më të mirë 
jo vetëm familjes Cfarku, por edhe 
Gollobordës, Dibrës, Shqipërisë e 
shqiptarëve. 
    Pikërisht këtë model  qytetari e in-
telektuali përshfaq në tërësinë e vet 
libri “Mozaik episodesh e ngjarjesh, 
rrjedhës Drinit Zi”, që po promovojmë 
sot. 
   Ky libër është një tjetër përpjekje 
serioze e Velo Cfarkut për të 
lartësuar e ndriçuar vlerat e thesarit 
të paçëmuar të kulturës materiale e 
shpirtërore të Gollobordës, Dibrës e 
më gjerë.   
   Libri përfshin 15  kapituj me një ilu-
strim komod prej 180 fotosh, prej të 
cilëve 60 me ngjyra. Ai rrok një te-
matikë të gjerë e të larmishme dhe 
përfshin disa gjini letraro-publicistike 
si: esse, tregime, balada, eposin e 
martirëve, analizën e thellë dhe të 
imët të sisitemit monist, të ndodhive 
e ngjarjeve, portretin, përshkrimin, 
kritikën letrare etj. E rëndësishme 
është, se secila prej këtyre gjinive, 
është realizuar me peshën e fjalës ar-
tistike, koloritin e pasur figurativ, me 
peizazhin magjepës të natyrës si dhe 
me deduksionin e induksionin analitik 
e shkencor, që dëshmon më së miri 
për formimin e gjithanshëm dhe be-
graundin  eurodit të Velo Cfarkut.
        Në libër shpaloset me një pathos 
të madh, me një vërtetësi të rrallë, me 
një rrëfim të këndshëm dhe me një 
argumentim të thellë qëndresa dhe 
kontributi i Gollobordës e golloborda-
sve në luftë për mbrojtjen e trojeve 
gjatë gjithë rrjedhës  historike ku rolin 
kryesor e ka luajtur Stebleva dhe 
trinomi Sebisht, Borovë, Zabzun. 
Sejcili prej ketyre fshatrave të lidhur si 
vargmalet e Jabllanicë-Belicës kanë 
ditur jo vetëm të parashikojnë rrezi-
qet, të lëshojnë kushtrimin, por edhe 
të punojnë e luftojnë me heroizëm 
duke mbështetur fuqishëm Dibrën 
dhe duke i shërbyer jo vetëm Gollo-
bordës e Dibrës, por gjithë Shqipërisë 
dhe shqiptarëve. 
    Figura të tilla si: Mustafa Qemal 
Ataturku, Mustafa Ago Ostreni,  

LIBRI: “MOZAIK EPISODESH E NGJARJESH, RRJEDHËS DRINIT ZI”
NJË SKANER I IMËT DHE YLL POLAR PËR GOLLOBORDËN E DIBRËN

Hoxhë  Moglica, Haziz Lila, Vasil Ml-
laden Pleushku, Adem Bojaxhiu, Qe-
rim Aliaj, Xhevahir Kasa, Demir Aga,  
Budin Budini etj. i ndrisin e nderojnë 
jo vetëm Gollobordën, por gjithë Sh-
qipërinë. 
Jeta dhe veprimtaria e tyre, dashuria 
e madhe për atdheun, për gjuhën e 

shkollën shqipe, për arsimin e kul-
turën në përgjithësi, zhvillimin e përp-
arimin e vendit mbetet edhe për gje-
neratat e reja të Shqipërisë traseja e 
duhur, e ndritur dhe e lavdishme ku 
duhet të ecin ballëlart të sigurtë gjatë 
gjithë hapësirës kohore.
    Në këtë libër një vend të veçantë 

zë kapitulli  me titull: “Ata ndërtuan 
gjithë Shqipërinë”.  Dhe vërtetë ashtu 
ka ndodhur. 
Nuk ka objekt madhor në Shqipëri 
dhe qytet që gollobordasit nuk kanë 
dhënë ndimesën e tyre e të mos kenë 
përshfaqur më së miri daltën e çekiçin, 
aftësitë projektuese e ndërtuese, fan-
tazinë brilante, kompozimin e duhur 
arkitektonik, shijen e hollë në gdhen-
djen dhe skalitjen deri në riprodhimin 
e veprave të artit si ikona, skulptura 
deri në Mat’hauzen Austri dhe të shu-
më monumenteve të Kulturës brenda 
e jashtë vendit me vlera të pashlyera 
për të shkuarën dhe të ardhmen.   
Mendja e ndritur dhe memoria e ad-
mirueshme e autorit Velo Cfarku ka 
ditur të sjellë në kujtesë protaganistë 
dinjitoz të Gollobordës nga martirët 
e Bellovodës Hoxhë Moglica, Haziz 
Lila e Vasil Mlladen Pleushku, He-
ronjtë e Punës Xhafer Çela, Gani 
Tuçepin e Ahmet Xheloja, Pleqtë e 
mençur Ahmet Lila, Vangjel Rajku, 
Sali Gjini, Petro Zorba, Orse Rajku, 
Kadri Tamizi, artistët me famë Nadire 
Buzo (Nura) e Esat Musliu, të zgje-
dhurit nga populli për disa mandate 
si: Adem Bojaxhiu, Hatixhe Avda, Sa-
dik Muratin, Jakup Projku, drejtuesit 
e sukseshëm Hysen Mata e Mentor 
Muça,  mësuesit e dëgjuar Vahid 
Kormaku, Islam Hoxha, Shpëtim Kor-
maku, Selman Koçi, Hamdi Muça,  
Ilimi Sadikaj, Aqif Sula, Hamit Muça, 
Mustafa Shahinaj, Mehmet Çadri, 
Sefedin e Zylfi Hasani, Ismail Sinani, 
Haki Sharofi, Ramis Qatja, publici-
stët e famshëm: Josif Bageri e Ja-
shar Erebara, gjyqtarin e Strasburgut 
Kristaq Traja, pedagogët e rusishtes 
si: Qemal Hoxha, Vasilika Ilo Koja, 
Agim Basha, Prof. Asoc. Dr. Vita s. 
Koja, Boris Velo Cfarku, koreografen 
Vasilika Cfarku , fizikanten Florinda 
Cfarku , gra autoritare si: Shabanica 
Lushkoska, Mehmetica Shutina,  Zu-
berica Ereqi, Trajçeica Cfarku, Nazi-
rica Basha, Shçegjoica Karaxhava 
etj., të cilët i shëndrisin Gollobordës, 
Dibrës dhe gjeneratave të reja si yll 
polar.

FAIK  XHANI, 
shkrimtar dhe studiues 

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

Sakip Cami me librin “Ngjarje dhe 
figura të shquara historike të komunitetit 
të bashkisë së Bulqizës“, ka shkruar se 
Dibra, në gjirin e vet ka mbështjellë me 
mjegullat e kohës ngjarje, bëma, si dhe 
njerëz të shquar që ende nxjerrin krye e 
dritësojnë me vlerat e tyre të rralla. Në 
këtë sfond shfaqet para syve Bulqiza, 
një vendbanim ky, i cili qëndron bri 
shkëmbinjve dhe maleve të Dibrës, si 
një pushkë e varur në krahët e lirisë e 
atdhedashurisë.

Nëpërmjet analizës së ngjarjeve 
historike të ndodhura në Dibër dhe 
Bulqizë, kjo është një histori e mirëfilltë, 
si dhe një përpjekje për t’u transmetuar 
brezave se jetojmë në këto troje ku ka 
luftuar Skënderbeu. Në në këto troje ku 
ka lindur, jetuar dhe kanë luftuar Zaharia 
Gropa dhe Vlladan Gjurica, prijësa të 

Në gjurmë të historisë së Dibrës dhe Gollobordës
Skënderbeut, si dhe në këto troje e kala 
shekullore janë thyer hordhitë osmane 
të komanduara nga Hajredin Pasha. 
Autori ju bën një analizë këngëve 
sipas variantit të vjetër, ku për kangën 
kushtuar luftës kundër Hajredin Pashës, 
i ka bërë një përshkrim dhe analizë 
gjithë ngjarjes historike që ka lënë 
gjurmë në kujtesën popullore.

Nëpërmjët këngëve popullore të 
zonës së Dibrës dhe Bulqizës shpaloset 
qëndresa heroike e mbrojtjes së trojeve 
etnike shqiptare në shekuj. Nëpërmjet 
atdhetarve dhe patriotve, ata na vijnë si 
kreshnikë të Dibrës dhe Bulqizës.

Ndaj dhe udhëtimi historik në 
Bulqizë, natyrshëm rigjallëron këngët 
popullore me hapësirat e tyre homerike 
mbi supet e të cilave kalërojnë figura 
të mëdha të historisë. Autori në libër 
ka përmendur dhe shkruar për shumë 
fise dhe figura historike, të cilët të 
zbritur nga fshatrat e Zogjajt dhe 
Bllacës dhe vendosur në Dibër të 
Madhe, ku shquhen fiset Daci, Markja, 
Lleshi, Dema, Cami, Rusi etj., të cilët 
i kanë bërë nder dhe i kanë shtuar 
vlerat këtyre krahinave se ata kanë 
luftuar me pushkë, por dhe për dije, 
për shkollë dhe për dritën e diturisë. 
Prijësat dibranë e bulqizakë bënë emër 
dhe shkruan histori duke qenë zot në 
trojet e tyre, duke ngelur legjendarë, 
e duke përcjellur nga brezi në brez, 
trimëritë, kuvendet, luftërat dhe këngët. 

Ata ishin legjendarë dhe si legjendarë 
ngelën në historinë e Dibrës dhe të 
Bulqizës. Prijësa dhe udhëheqës 
popullorë si Sheh Mustafa Zerqani, 
Sheh Fejzë Bulqiza, Hoxhë Hasan 
Moglica, Hoxhë Hazis Lila, Mehmet 
Duriçi etj., realizuan me intuitën e tyre, 
vizionin madhor se nuk ka fe pa atdhe, 
si dhe nuk ka atdhe pa gjuhën tonë të 
bukur shqipe.

Figura të fuqishme patriotike dhe 
atdhetare si Mersim Dema, Hazis 
Xheka, Dalip Karaj, Mehmet Duriçi, 
Feta e Dan Cami meritojnë vlerësim 
nga brezat, sepse të gjithë bashkë 
dhe veç e veç luftuan për çështjen 
kombëtare shqiptare.

Në kujtesën e Sakip Camit kanë 
mbetur të gjalla këngët dhe vajtimet 
për trimërinë e Hazis Demës dhe Kurt 
e Mete Demës nga Homeshi. Mustafa 
Jakimin nga Shtushaj autori e bie 
si një hero të vërtetë që lufton edhe 
me një këmbë dhe pse i plagosur. 
Nëpërmjet këngëve popullore vjen 
dhe Salë Markja, një udhëheqës i 
vërtetë popullor. Sali Aga siç e thëriste 
populli, me dy kulla një në Zogje dhe 
një në Bofmollë të Dibrës ishte një 
gur xhevahiri në gjerdanin e madh të 
historisë së bashku me Sali Demirin e 
Çidhnës. Nga kënga del roli organizator 
i Sheh Mustafës nga Zerqani, por 
njëkohësisht shfaqet gadishmëria e 
Llan Kaloshit nga Dibra e Poshtme për 

të luftuar së bashku me trimat e tij. Në 
mjaft beteja legjendare ka shembuj 
të mirëfilltë heroizmi dhe patriotizmi 
të shfaqur prej Ahmet Lokës nga 
Sopoti i Grykës së Madhe, si dhe të 
trimave Rizvan Alla dhe Fasli Malja, ku 
shquhen për luftë burrërore ballë për 
ballë me turqit. Sakip Cami është një 
lis i ardhur prej maleve të Dibrës, i cili 
me fjalën e tij të urtë e fisnike, përherë 
ka mbjellë miqësi në jetën e Dibrës, 
Bulqizës dhe në Tiranë. Gjurmët e tij 
të çojnë në trimërinë dhe të fisnikërinë 
e Camajt, në gjithë Dibrën, për bëmat 
dhe përpjekjet e tyre do të mbeten 
shekullorë në kulturën shpirtërore dhe 
historinë shqiptare. 

Sakip Cami përbën një vlerë 
intelektuale e njerëzore në Dibër dhe 
në Bulqizë, njeri me vullnet të hekurt, 
me përkushtim dhe me botë të pasur 
shpirtërore, ai e ka lartësuar emrin e 
tij, dhe është bërë shembull i njeriut 
të kohës.Ndaj dhe libri është i gjetur 
dhe i ardhur në kohë, për të dëshmuar 
këtë histori të shkruar me gjak nga 
populli heroik i Dibrës dhe i Bulqizës 
në shekuj. Libri dhe historia brenda tij i 
bëjnë nder jo vetëm këtyre krahinave, 
por dhe historisë tonë kombëtare. Ai 
mendoj se do të jetë pjesë e historisë 
në veprimtarinë historike dhe patriotike 
të zonave të Dibrës dhe të Bulqizës, për 
një njohje më të detajuar për luftëtarët 
e lirisë dhe të pavarësisë.
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NGA ING. TRIFON  CFARKU 

Para dhjetë vitesh disa bashkëfs-
hatarëvë tanë si Trifon  Cfraku, 
Ndriçim Cfarku, Jovan Capa, Mi-
tro Rajku, Ilo Rajku, Venka Capa, 
Mitro  Shutku, Dragica Cfarku, 
Velo  Milloshi, Dhimitra Milloshi 
(Cfarku) , Drago Filoqi, Agim Gjini, 
Abib Kormaku, Hysni Disha, Ledi 
Milloshi, Arif Tamizi, Olgert  Cfarku, 
Haxhi Piorushi etj., u lindi ideja 
të rindërtohej kisha Shën Nikolla, 
në të cilën tradicionalisht festohej 
Shën Nikolla i dimrit në dhjetor dhe 
në pranverë. Në këto festime gji-
thë steblevasit  pritnin e përcillnin 
miq nga fshatrat Pasinkë, Vernicë, 
Gjinovec, Klenjë duke i respektuar 
sipas traditës dhe zakoneve. 
Në Steblevë ka patur 6 kisha të vje-
tra të tjera. Në bjeshkën e quajtur 
Popovica akoma janë rrënojat e 
një kishe , e cila ka qenë ndërtuar  
1800 metra mbi nivelin e detit. 
Që komunitet i  ortodoks ta ki-
shte sa më parë kishën u hartua 
projekti nga ing. Zaim Zila nën 
asistencën e ing. Trifon Cfarkut. 
Kryetari i Shoqatës “Stebleva” 
Mersin Hoxha  së bashku me  z. 
Kristofor Beduli  kontaktuan  me 
kryesinë e Kishës Autoqefale të 
Tiranës  për të patur edhe asisten-
cën dhe ndihmën e tyre. Gjithashtu  
Haxhi Pirushi, kryetar i Shoqatës 
Prosperitetit  bullgar në zonën e 
Goolobordës, Gorës dhe Prespës 
u kërkoi ndihmë edhe autoriteteve 
të Bullgarisë  dhe filloi menjëherë 
puna për restaurimin e kishës. Në 
ceremoninë e fillimit të punime-
ve morën pjesë Boris Vangjelov, 
drejtor i Drejtorisë për bullgarët 
jashtë Bullgarisë, kryetari i Sho-
qatës “Stebleva” Mersin Hoxha 
etj. Me këtë rast u organizua një 
koktej, masat për të cilin u muarën 
nga Reshat Gruda, bashkëshortja 
e tij Neslie, Cvetan Drapa dhe 
Mersin Hoxha. Kontributi fillestar 
i Qeverisë së Bullgarisë ishte 
20000 euro. Komuniteti i Steblevës 
reagoi menjherë dhe grumbulloi 
3700 euro. Me gjithë kontributin 
e Haxhi Pirushit dhe zonjës së tij, 
Trifon Cfarkut dhe Olgert Cfarkut 
kjo shumë u rrit në 500 euro.  Qe-
veria  bullgare shtoi edhe 35000 
euro kontribut për përfundimin e 
objektit. Pas rindërtimit  të  kës-
aj  kishe  pati edhe një botim në 
gjuhën bullgare. Me mbarimin 
e ndërimit u bë kompletimi me 
ujë dhe drita si dhe me pajisje e 
orendi pune dhe shërbese fetare. 
Ing. Zaim Lila dhe Olgert Cfarku 
qëndruan në krye të punës edhe 
gjatë  pajisjeve të  kishës dhe re-
staurimit të brendshëm të saj e të 
zbukurimeve të jashtme. Me këtë 
rast steblevasit falenderojnë qeve-

RINDËRTIMI I KISHËS ORTODOKSE TË STEBLEVËS 
NJË VLERË E SHTUAR E TRADITAVE TONA

rinë bullgare për kontributin e saj 
për rindërtimin e këtij objekti kulti. 
Në Steblevë egzistojnë edhe dy 
manastire, manastiri i shën Dielës 
dhe manastiri Marko Dobica në 
Kishën e Shën Sotirit.
Në kishën e Shën Nikollës para vitit 
1900 ka shërbyer At Vangjel Rajku 
nga Stebleva, që ka ndërruar jetë 
në moshën 100 vjeçare dhe është 
varrosur në manastirin e Marko 
Dobicës. Ka shërbyer në Klenjë, 
Gjinovec, Sebisht, Lejçan  dhe 
Steblevë.  Nga viti 19191 – 1925 ka 
shërbyer në  Steblëvë, Klenjë, Gji-

novec, Trebisht, Vernicë, Pasinkë, 
Ostren i Madhe dhe Ostren i Vogël, 
At Stefan Gjurgjonov nga Bullgaria 
dhe ka banuar në Steblevë. 
Nga viti 1920 ka shërbyer prifti 
Milenko Rajku nga Stebleva,  në 
fshatrat Steblevë, Klenjë, Gjino-
vec, Sebisht e Lejcan. 
Më pas ka shërbyer Ivan Duka. 
Deri në  vitin 1936 ka shërbyer At 
Arseni nga Dibra e Madhe, prifti 
Jorgji nga Korça, Prifti Anastasi 
nga Berati, At Dhimitri nga Korça. 
Nga viti 1933 – 1944 ka shërbyer 
At Stanko Ilia Koja, në Gollobordë 

dhe në Shpat të Elbasanit si dhe 
më manastirin e shën Shën Johanit 
– Vladimir. Ka ardhur më pas at 
Torpenoski nga Drenoku, At Anton 
Jovanovski nga Modriçi dhe At Va-
sil Domazetski  nga Jabllanica. At 
Teodor Pleushku ka shërbyer nga 
28 nëntori 1948 – 29 mars 1967, 
deri në prishjen e kishave.  Vdiq 
në vitin 2002. Vazhdon të punojë 
At Ilia (Vane ) Mazniku në kishën 
e Shën Prokopit në Tiranë. 
Veprimtaria e kishës ortodokse dhe 
veprimtarëve të saj vazhdon sipas 
traditës dhe do të vazhdojë. 
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