
Në Steblevë, bashkëbisedim i kryetarit të Shoqatës 
“Stebleva” me banorët që nuk janë larguar nga fshati dhe 

mbajnë gjallë Steblevën për problemet që i shqetësojnë 

• 1 janar , festa e Vitit të Ri 
• Fund Janari, alpinizëm ski, rrëshqitje 
në dëborë etj. 
• 14 Mars, Dita e Verës 
• 1 Maj , Dita e Punëtorëve 
• 5 Maj , Dita e Dëshmorëve 
• 6 Maj , Festa e Luleve (Shëngjergj) 
• 21 Maj , Festa e Parkut Kombëtar 
• Fund Maji – Mes Qershori , mbledhja 
e frutave dhe bimëve të pranverës 

dhe verës 
• Mes Shtatori – Mes Tetori, shkulja e 
patates,  mbledhja e prodhimeve të 
vjeshtës 
• 2 Tetor, Festa e Patates 
• 28-29 Nëntor , festat e pavarësisë dhe 
çlirimit 
• 25 Dhjetor, Krishtlindjet 
• Fund Dhjetori, patinazh në liqenin e 
ngrirë të Fushë Studnës 

KALENDARI: VIZITO FSHATIN STËBLEVË







REDAKSIA E GAZETËS “STEBLEVA”. 

 cyan magenta yellow black

Drejtor: Mersin Hoxha  
Kryeredaktor: Sakip Cami. 

STEBLEVA, 
AKTIVITETET 

EKONOMIKE DHE 
BURIMET NJERËZORE

Nga Ark. Jurtin HAJRO
FAQE 2-3

GOLLOBORDA 
DHE STEBLEVA NË 

LUFTËRAT HEROIKE TË 
VITEVE 1912-1921
Nga Mehmet HASANI

FAQE 4

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

GAZETË E SHOQATËS “STEBLEVA” Nr.39.  Nëntor 2019.    Çmimi  50 lekë.

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

Në këtë numër 
do të lexoni
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U bënë 14 vjet që kur një grup 
nismëtarësh nga Stebleva, banorë 
në fshatin e Steblevës, në Tiranë, 
Durrës, Elbasan, Librazhd etj u 
mblodhën dhe formuan Shoqatën 
“Stebleva”.  Selia e saj është 
shpërngulur nga Tirana në  Steblevë  
tek shkolla 9-vjeçare “Islam Çaushi”.  

Qëllimi dhe objektivi i saj kryesor  
kanë qenë dhe mbeten: 

- Mbrojtja e traditave , dokeve dhe 
zakoneve të  fshatit

-Mbrojtja e pasurive dhe burimeve 
natyrore të fshatit, të njohura në bazë 
të tapisë së vitit 1937.

- Shëndrrimi i fshatit Steblevë  në  
një  zonë turistike 

- Përdorimi i të gjitha resurseve 
natyrore dhe aseteve të Steblevës. 

- Sensiblizimi i organeve të 
pushtetit qendror dhe atij vendor për 
zhvillimin e traditave dhe ekonomisë 
së Steblevës.

- Sensibilizimi i opinizonit publik 
për të kthyer sytë nga vendlindja 
dhe për tu kthyer edhe fizikisht dhe 
ekonomikisht.

Shoqata Stebleva ka qenë dhe 
mbetet avokati i pazëvendësuseshëm 
i banorëve të Steblevës  para 
Qeverisë dhe para çdo faktori tjetër . 

E pazakontë dhe heroike ka qenë 
lufta e saj për mbrojtjen e pyjeve  
nga keqbërësit dhe nga tenderat e  
jabanxhinjve.      

(Vijon në faqen 2)

Njoftim
Qendra e shoqatës “Stebleva” është transferuar në 

Steblevë tek shkolla 9-vjeçare “Islam Çaushi”
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Përgatitur  nga  arkitekt  
JURTIN  HAJRO 

FSHATI STËBLEVË 
është pjesë e njësisë administrative 
me të njëjtin emër. Kjo njësi gjendet 
në përbërje të bashkisë së Librazhdit 
dhe qarkut Elbasan, i ndodhur në 
qendër të Shqipërisë. Popullsia e 
fshatit të Stëblevës sipas të dhënave 
të mbledhura në terren është rreth 300 
banorë, numri i të cilëve pakësohet 
gjatë periudhës së dimrit në 70- 80 
banorë. Ndërsa mosha mesatare e 
banorëve të këtij fshati është 55-60 
vjeç. I gjendur në brendësi të Parkut 
Kombëtar të Shebenik-Jabllanicës, 
fshati ndodhet rreth 35 km larg 
qytetit të Librazhdit dhe shumë pranë 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
Fshati më i populluar i njësisë, është 
Fushë-Studa, i cili gjendet në një 
pllajë të rrethuar nga malet e pyjet. 
Prania e shumë elementeve të 
rëndësishme ujore, e bëjnë zonën 
e Stëblevës mjaft të pasur me asete 
të rëndësishme natyrore. Në zonë, 
njihen rreth 87 burime ujore, dhe 
për shumicën prej tyre ekzistojnë 
edhe legjenda e histori të ndryshme. 
Edhe pse në lartësi që shkojnë deri 
në mbi 1200 m, sërish në Stëblevë 
gjenden toka bujqësore me kultivarë 
të ndryshëm. 
Ndër produktet më të spikatura dhe 
me prodhimtari të madhe, veçohen 
perimet e vjeshtës, si qepët, fasulet, 
kungujt, etj. Mirëpo, në Stëblevë 
ekziston edhe një produkt bujqësor, 
ndër tre më të rëndësishmit në 
Shqipëri, siç është Patatja e 

Nga Mersin Hoxha, 
Kryetar i shoqatës 

(Vijon nga faqja 1)
E jashtëzakonshme ka qenë lufta dhe 
përpjekjet e saj për të siguruar tapitë 
dhe dokumentat e pronave, tokave 
dhe pyjeve e kullotave të steblevasve. 
E jashtëzakonshme ka qenë përpjekja 
për ta bërë Steblevën fshat turistik dhe 
kjo u arrit sepse Stebleva u përfshi në 
projektin e 100 fshatrave turistikë të 
Shqipërisë. 
Ministria e  Bujqëisë dhe zhvillimit 
Rural, Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit, Prefektura dhe Bashkia në 
bashkëpunim me njësinë administrative 
dhe Shoqatën Stebleva kanë hartuar 
projektin e Steblevës turistike, projekt 
që u ideua dhe u zbatua nga Universiteti 
“Epoka” dhe studio e drejtuar nga 
arkitekti Jurtin Hajro. 
Gazeta Stebleva është një botim i 
Shoqatës Stebleva. Numuri i parë 
i saj doli në muajin Nëntor 2005. 
Gazeta Stebleva është  një  organ 
që  ideohet dhe botohet nga vetë  
kryesia dhe anëtarët e shoqates. 
Donacionet per prodhimin e saj 
gjenden nga ana e kreut te shoqates 
ne rruge private nga donatore te 
ndryshem. Gazeta “Stebleva” është 
një botim periodik. Ajo ka qenë dhe 
do të jetë tribuna e mendimit të lirë të 
të gjithë steblevasve kudo që janë, 
do të pasqyroje historinë, traditat 
e lashta dhe kulturën e fshatit 
tonë, problemet dhe shqetësimet e 
fshatit e banorëve të tij, gjëndjen e 
resuseve natyrore si dhe përpjekjet 

për ruajtjen e pasurimin e tyre.
Gazeta jonë do të denoncojë  ashpër 
të gjithë ata faktorë apo persona që 
abuzojnë e përfitojnë në mënyrë jo të 
ligjshme nga pasuritë e fshatit tonë, 
të krijuara e ruajtura nga brezat e të 
parëve tanë. Gjithashtu, në faqet e 
saj, do të gjejnë vënd inisiativat për 
kthimin e zonës në zonë turistike, 
vënjen në dobi të komunitetit të 
pasurive të saj, si dhe përmirësimin 
e ndjeshëm të infrastrukturës. 
Gjithashtu, në faqet e gazetës do të 
përshëndeten inisiativat e rikthimit 
në fshat, investimet e ndryshme në 
turizëm, blegtori , frutikulturë, bujqësi, 
etj. te banoreve të ikur pë shkaqe 
ekonomike nëpër vite e dekada. 
Njëkohësisht, faqet e gazetës do 
të jenë të hapura për shprehjen e 
rrugëve e mundësive për forcimin 
e miqësisë tradicionale të fqinjëve, 
deri në pasqyrimin e nismave të 
përbashkëta për të mirën e zonës 
sonë të lënë deri tani në harresë. Për 
përmbushjen e këtij misioni, ftohen 
të gjithë intelektualët Steblevas, 
banorët e saj, por dhe dashamirës 
të shumtë, që të shkruajnë e të 
sjellin në redaksi shkrimet e tyre per 
publikim. Gazeta është shpërndarë 
falas në të gjitha shtëpitë e banorëve 
të Steblevës dhe në institucione të 
shtëtit dhe në ato ndërkombëtare. 
Gjatë kësaj perudhe Shoqata 
Stebleva botoi edhe librin “Stebleva, 
natyrë e virgjër, tokë e përgjakur, 
ku janë pasqyruar të gjitha ngjarjet 
dhe figurat historike si dhe burimet 
natyrore të fshatit dhe të zonës.

STEBLEVA, AKTIVITETET EKONOMIKE DHE BURIMET NJERËZORE

Stëblevës. Për shkak të klimës, tokës 
së pasur, dhe punës së fermerëve 
e fshatarëve të zonës, patatja e 
verdhë e Stëblevës, zë një vend të 
rëndësishëm në tregjet kombëtare. 
Dikur, njiheshin 3 varietete patatesh 
si më të mirat dhe ato ishin: patatja e 
Kukësit, e Bellovës, dhe e Stëblevës. 
Banorët e Stëblevës merren 
gjithashtu me blegtori, për shkak të 
terrenit të volitshëm dhe kullotave 
të shumta që gjenden përreth 
fshatit. Në fshat ka disa çobanë që 
merren me blegtori, dhe gjithashtu 
janë të angazhuar me përpunimin e 
bulmetit e kanë investuar në ngritjen 
e disa baxhove. Edhe fshati i Fushë-

Studës, një fshat i ri, mbart pasuri 
të rëndësishme natyrore, siç është 
Liqeni i Fushë-Studës, si edhe 
parcelat e begata bujqësore. Pasuritë 
natyrore të zonës, thuhet se banorët 
i kanë mbrojtur vetë, edhe në vitet 
më të vështira në të cilat ka kaluar 
shoqëria shqiptare. Edhe fshati 
Llangë mbart vlera të veçanta që 
lidhen me arkitekturën tradicionale. 
Në këtë fshat, gjenden ende sot disa 
shtëpi guri me çati me rrasa guri, që 
ngjasojnë me tipologjitë e banesave 
më kullë, të cilat gjenden në zonat 
malore të Shqipërisë. 
Dikur, Stëbleva ka qenë lidhja 
kryesore e Shqipërisë me zonën 

e Dibrës, Strugës, e më tej me 
Manastirin e Selanikun. Stëblevasit 
janë njohur si popull i besës dhe mes 
tyre kishte tepër unitet. Ruajtës të 
traditave e zakoneve shqiptare, ata 
dikur kishin si veprimtari kryesore 
tregtinë, dhe ishin mjaft të aftë në këtë 
fushë. Për shkak të këtij angazhimi, 
Stëblevasit u njohën me rajonin dhe 
vendet e ndryshme të botës qysh në 
kohët më të hershme. Stëblevasit, 
janë gjithashtu mjaft krenarë për 
historinë e tyre dhe për figurat e 
shquara të cilat e kanë orgjinën prej 
andej, siç është edhe Mustafa Kemal 
Ataturku. 
Sipas studimeve të bëra nga 
Ramazan Hoxha, ai thotë se 
stërgjyshi i Ataturkut ka qenë Mustafa 
Canka nga Stëbleva. Djali i Mustafait, 
Pirushi, ishte gjyshi i Ataturkut, dhe 
djali i Pirushit, Beqir  Canka, babai 
i Ataturkut. Beqiri, i njohur ndryshe 
edhe si Beqir  Stebleva, u shpërngul 
në Selanik ku u martua me Zybere 
Hanëmin, dhe lindën 6 fëmijë. Njëri 
prejt tyre, ishtë Mustafai, themeluesi 
i Turqisë moderne, i cili mbajti emrin 
e stërgjyshit të tij nga Stëbleva
Mersin Hoxha dhe roli i tij
Mersin Hoxha  është një sipërmarrës 
nga Stëbleva, i cili është marrë me 
tregti për një kohë të gjatë. Aktualisht, 
ai përveçse është pjesë aktive e 
shoqatës ‘Stëbleva’, prej disa vitesh 
është edhe kryetar i saj i zgjedhur me 
vota nga anëtarët. Në këtë angazhim 
të tij, Z. Mersin është mjaft i dedikuar 
dhe herë pas here nëpërmjet 
shoqatës, ngrihet zëri në instanca të 
larta lidhur me problematikat e zonës. 

NGA PROGRAMI I QEVERISË 
PËR 100 FSHATRAT 

1. Përmirësimi i infrastrukturës publike(mbështetja për infrastrukturë rrugore, 
rivitalizime hapësirash publike/urbane, infrastrukturë komunitare, shërbime publike, 
infrastruktura mjedisore, turistike, monumente të trashëgimisë kultutrore, qendra 
multifunksionale komunitare, peizazhi mjedisor etj.)

2. b) Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike( 
përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale, agroturizëm dhe turizëm rural, 
investimet në përmirësimin e shërbimeve tregtare, investime ne prodhimin e pro-
dukteve tradicionale dhe shërbime te tjera ekonomiko-financiare etj. Mbështetja 
për inkubatorë të produkteve rurale tradicionale, promovim dhe marketim të zonave 
rurale, shërbime transporti, panaire dhe festat lokale etj.)

3. c) Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor,(mbështetje për krijimin e rrjeteve 
rurale, grupeve lokale të veprimit si dhe shoqërinë civile në zonat rurale, trajnim 
profesional për të rinjtë dhe gratë, mbështetje të trashëgimisë kulturore, mbështetje 
për promovimin e traditave dhe jetesës në fshat, etj.)

Shoqata “Stebleva” dhe roli 
i saj i pazëvendësueshëm
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Mersini, ngre gjithashtu problemet 
e zonës nëprmjet shkrimeve dhe 
editorialeve në gazetën periodike 
‘Stëbleva’. Me një bagazh të pasur 
historik e kulturor për zonën e tij, si 
edhe me dashurinë për vendlindjen, 
Mersini pati i pari vizionin për një 
Stëblevë turistike, qysh kur ishte i 
ri. Vitet e fundit, këtë ide e pasqyroi 
në ngritjen e një bujtine të vogël në 
fshat, në formë ‘chalet-i’. Ky investim, 
i gjithi me materiale druri, gjendet 
në brendësi të fshatit, dhe është një 
vend mjaft i kërkuar dhe frekuentuar 
nga vizitorët që duan të qëndrojnë 
në fshat. Mersini, largpamësinë e tij 
për Stëblevën e sheh të lidhur edhe 
me aspekte të tjera më të mëdha, që 
bashkojnë burimet e pasura natyrore 
të zonës, me sportet dhe turizmin. 
Duke qenë se në zonë gjenden 
disa kodrina me pjerrësi natyrale 
optimale për zhvillimin e sportit të 
skisë, Mersini dëshiron të investojnë 
një ngritjen e një resorti të mirëfilltë 
skish. Kjo mendohet t’i sjellë zonës 
vëmendjen e duhur nga vizitorët, si 
edhe të tërheqë investime të tjera, për 
të cilat Stëbleva ka nevojë. 
Zylyfi dhe nismëtarët e Stëblevës. 
Zylyfi është banor i Stëblevës dhe 
është i angazhuar me fushën e 
përpunimit të prdukteve blegtorale. Ai 
ka në posedim një baxho bulmeti në 
zonë, në të cilën punon familjarisht, 
Në Stëblevë, thonë se djathi i bardhë 
i deles që prodhohet në baxhon e 
Zylyfit, është më i miri në të gjithë 
zonën. Shpesh, vijnë vizitorë vetëm 
për të marrë djath dhe bulmet nga 
baxho e tij. Përveç profesionit të 
baxhoxhiut, Zylyfi ka kthyer disa 
dhoma të shtëpisë së tij në dhoma për 
turistët, duke i mikpritur më së miri të 
gjithë vizitorët. 

AKTIVITETET EKONOMIKE DHE 
BURIMET NJERËZORE 

Bujtina ‘Te Qeralli’ është ndër 
investimet e para të kryera në zonë 
në fushën e turizmit dhe mikpritjes. 
E ndodhur në brendësi të fshatit, 
te Qeralli gjen disa shërbime të 
ndryshme, si: bar, bufe, restorant, 
market, dhe akomodim. E trajtuar dhe 
mobiluar me elemente tradicionale 
dhe karakteristike të zonës, te Qeralli 
shërben si një atraksion interesant në 
zonë. 
Taulanti është një ndër fermërët e 
zonës së Stëblevës, i cili është mjaft i 
angazhuar në prodhimin dhe kultivimit 
të patates së Stëblevës. I apasionuar 
pas profesionit të tij, ai vijon të merret 
me këtë angazhim pavarësisht të 
gjitha vështirësive që hasen. 
Taulanti dhe shumë fermerë të tjerë që 
merren me kultivimin e patates, kanë 
të nevojshme ngritjen e një magazine 
bujqësore, për të ruajtur produktet e 
zonës.
 Problematikat në  Steblevë 
Arsimi: 
• mungesë nxënësish 
• mungesë e një shkolle funksionale 
• mungesë mirëmbajtjeje dhe vënieje 
në funksion të shkollës aktuale 
Shëndetësia: 
• mungesë qendrash shëndetsore të 
përshtatshme 
• mungesë farmacish
 Infrastrukturë dhe shërbime:
 • rrugë të pasistemuara e të 
pashtruara
 • përmbytje të rrugëve në raste 
shirash
 • mungesë hapësirash publike të 
definuara

 • mungesë ndriçimi
 • mungesë mirembajtje dhe pastrimi 
të hapësirave publike
 • mungesë sinjalistike të posatshme 
Bujqësia  dhe blegtoria: 
• sipërfaqe fermash bujqësore të 
limituara, 
• përmbytje të tokave në raste shirash, 
• kanale vaditës dhe kullues të 
amortizuar, 
• ndotja e ujit për vaditje, 
• mungesë e kontrollit të cilësisë së 
produkteve, 
• mungesë pikash grumbullimi, 
magazinimi,
• mungesë punishtesh për përpunimin 
e produkteve, 
• mungesë e një vendi tregu, 
Turizëm:
 • mungesë shërbimesh, si: restorante, 
bujtina, etj., 
Burime njerëzore:
 • agronomë profesionistë
 • fermerë të angazhuar
 • qëndistare
 • kuzhinierë 
• vallëtarë
• këngëtarë  popullor 
• sipërmarrës 

POTENCIALET | NEVOJAT | 
MUNDESITË 

Krijimi i një strategjie bazuar në 
nevojat dhe potencialet e fshatit, me 

qëllim zgjidhjen e problemtikave dhe 
mungesës së investimeve, nëpërmjet 
zhvillimit dhe vëmendjes ndaj 
pasurive aktuale të fshatit të vëna në 
përdorim nga burimet njerëzore. 
Me qëllim arritjen e shfrytëzimit të 
plotë të mundësive dhe tejkalimin 
e pengesave, nevojitet ndërlidhja e 
plotë e të gjitha hallkave përbërëse të 
zinxhirit të fshatit: institucione publike, 
sipërmarrës dhe biznesë private, 
kapitali njerëzor i paçmueshëm dhe 
kapital natyror e kulturor i vendit.
 Agroturizëm, Bujqësi, Blegtori:
 • burime ujore 
• pasuri natyrore 
• përshtatshmëria e tokës për 
produkte të ndryshme
 • vende për verim bagëtie
 • kullota alpine 
• traditë në prodhim bulmeti
 • traditë në përpunim produktesh 
• traditë në të gatuar 
Turizëm:
 • monumente natyrore
 • monumente kulturore 
• objekte dhe gjurmë historike 
• hapësira publike 
• aktivitete festive 
• festa fetare 
• shtigje natyrore
 • peizazhe natyrore
 • mundësi edukative 
Trashëgimi e paprekshme: 
• folklor • Etnografi • kostume 
popullore • tradita dhe zakone • histori 

dhe gojëdhëna 
Hapja e qendrës kufi¬tare me 
Republikën e Maqedonisë së Veriut , 
‘Piramida 30’ 
Infrastrukturë Dytësore 
Nismëtarët: Shoqata ‘Stëbleva’ 
Aktorët mbështetës: Ministria për 
Evropën dhe Punët e Jashtme 
Resorti i skive në Stëblevë 
Infrastrukturë, sporte, turizëm Dytësor 
Nismëtarët: Mersin Hoxha Aktorët 
mbështetës: MTM, IPARD II, AZHR, 
Programi 100+ Fshatrat, FSHZH 
Paketa turistike e aventurës nr. 1 
STEBLEVË
Dita 1: • Ndalesë në qendrën 
e vizitorëvë në Fushë-Studë • 
Kalërim në pistën e kuajve • Vizitë 
në shpellat e Borovës • Drekë me 
ushqime tradicionale • Pushim i 
fresket në burimin e Gjizaxhiut • 
Shëtitje në fshat • Akomodim dhe 
fjetje në bujtinat e Stëblevës 
Dita 2: • Mëngjes në bujtinën e 
Stëblevës • Ecje për në fushën e 
Letmit • Vizitë në shpellën e Akullit • 
Kthim dhe piknik në fushën e Letmit 
• Ngritja e çadrave për kamping në 
Parkun e Shebenikut • Darkë në mal 
pranë vatrës së zjarrit Figura 1.61 
Itinerari turistik i paketës së aventurës. 
OFERTA TURISTIKE Paketa turistike 
e aventurës nr. 2 
Dita 1: • Nisja nga fusha e Letmit 
• Përshkim me motorrë i parkut të 
Shebenikut • Pushim dhe piknik në 
Liqenin e Fushë-Studës • Ngritja e 
çadrave për kamping • Darkë në mal 
pranë vatrës së zjarrit • Ngjitje dhe 
vëzhgim i yjësive në observatorin e 
Stëblevës 
Dita 2: • Mëngjes në park • Ngjitje me 
litarë në majën e Katrafilit • Skijim 
në Krastë • Patinazh në akull mbi 
Liqenin e Draganit • Kthim në Fushë-
Studë • Xhiro me biçikleta përgjatë 
Fushë-Studës • Vizitë në dyqanin ‘E 
DUA’ • Fjetje dhe akomodim pranë 
qendrës së vizitorëvë në Fushë-
Studën 
STËBLEVË , Itinerari turistik i paketës 
kulturore dhe kulinare. 
Paketa turistike kulturore + kulinare 
Dita 1: • Nisja nga Librazhdi • Ndalesë 
në fshatin Llangë përgjatë rrugës • 
Ndalesë informative në qendrën e 
vizitorëvë në Fushë-Studën • Vëzhgim 
i kultivimit/mbledhjes së patates 
së Stëblevës • Drekë më ushqime 
tradicionale në FushëStudën • Vizitë 
në shtëpinë e Hoxhë Moglicës • Darkë 
dhe fjetje pranë bujtinës ‘Te Qeralli’ 
Dita 2: • Mëngjes në bujtinë • Vizitë 
në Dhomën e Ngjarjve dhe historive 
vendase në Stëblevë • Vizitë në 
Çezmën e Ataturkut • Ndalesë në 
varrezat e Borovës • Vizitë edukative 
në baxhon e Zylyfit • Ndalesë në 
dyqanin ‘EDUA’ • Drekë në fshat 
me ushqime tradicionale • Fjetje në 
qendrën e vizitorëvë 
OFERTA TURISTIKE, Paketa turistike 
për qëllime shëndëtësore 
Dita 1: • Ndalesë në qendrën e 
vizitorëvë në FushëStudën • Kalërim 
në Fushën e Kalorësit • Pushim (dhe 
plazh )në Liqenin e Fushë-Studës 
• Ndalesë në Burimin e Gjizaxhiut • 
Shëtitje në fshat • Mbledhje bimësh 
medicinale • Darkë në fshat • 
Akomodim dhe fjetje në bujtinën ‘Te 
Qeralli’ 
Dita 2: • Mëngjes në bujtinë • Ecje 
në natyrë në Parkun e Shebenikut 
• Drekë me ushqime të zonës në 
Fushë-Studën • Xhiro me biçikleta 
në park dhe Liqen • Vizitë në 
dyqanin ‘EDUA’ • Vrojtim i yjësive në 
Observatorin e Stëblevës • Ngritje e 
kampingut me çadra.
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Golloborda dhe Stebleva në luftërat heroike të viteve 1912-1921

Nga Mehmet HASANI *

Golloborda dhe Stebleva  si pjesë e Dibrës 
ka historinë e vet të luftërave e përpjekjeve 
për identitet kombëtar, për gjuhën dhe kul-
turën shqipe. Në krye të këtyre përpjekjeve 
me pushkë e penë për mëmëdhenë pati 
figurat e veta, simbole të qëndresës e të 
vetëmohimit. Intelektuali, Hazis Lila nga 
Stebleva, mbaruar studimet në Stamboll e 
në Francë, ish drejtor i shkollës “Ruzhdie” 
në Dibër të Madhe, ishte një ndër delegatët 
e Dibrës si përfaqësues i Gollobordës dhe 
Vërzhezhës në Kongresin e Manastirit. 
Patrioti tjetër, Hoxhë Moglica (Hasan Sha-
rameti) shkolluar në Stamboll, ish mësues  
i shkollës “Ruzhdie” në Dibër të Madhe, 
shpërndante librat deri në Okshtun dhe fil-
loi mësimin e gjuhës shqipe me një grup 
fëmijësh në Okshtun qysh në vitin 1902. 
Patrioti Elez Koci, nga Ostreni i Madh, 
do të rreshtohet në anën e patriotëve  së 
bashku me Hysen Destanin e Veli Ballën 
nga Trebishti e Vesil Pleushkun në Klenjë.
Shpallja e Pavarësisë u prit me gëzim 
nga populli i Gollobordës. Patriotët u vunë 
në krye të këtij manifestimi kombëtar. Në 
Klenjë ngrihet flamuri nga Hazis Lila. Në 
Steblevë nga intelektuali Vahid Kormaku. 
Në Okshtun e ngre flamurin në ballkonin e 
shtëpisë, Hoxhë Moglica, kurse në Ostren 
të Madh nga patrioti, Elez Koci në shtëpinë 
e tij. Një grup specialistësh, mbështetur 
nga sipërmarrësit usta Nuredini e Usta 
Hasani, nisen nga Vlora për në Trebisht 
me flamurin në gji, në krye të cilëve ishte 
Ali Terziu. Mbërrijnë në Tiranë dhe prej 
aty, ne këmbë ndjekin itinerarin Qafa e 
Priskës-Shëngjergj-Bizë-Borovë, duke 
kaluar postëblloqet me serbë, mbërrijnë në 
Trebisht dhe e ngrenë flamurin në minaren 
e xhamisë në Trebisht-Bala.
Edhe pse u shpall Pavarësia, Shqipëria 
ishte e kërcënuar realisht nga fqinjët, në 
veri nga serbët dhe në jug nga grekët, kush 
e kush të gllabërojë sa më shumë toka. 
Nën një terror e masakra të pashembullt 
mbi popullsinë e pafajshme.
Më 17 dhjetor 1913, mblidhet Konferen-
ca e Ambasadorëve në Londër, që për-
faqësonin Fuqitë e Mëdha (Anglia, Franca, 
SHBA, Austri, Rusi, Gjemani) dhe përcak-
toi padrejtësisht kufijtë e Shqipërisë duke 
lënë jashtë saj gjysmën e territorit. Komi-
sioni për caktimin e kufijve mbështetej në 
parimin etnografik dhe gjeografik duke 
marrë  për bazë gjuhën amtare të pop-
ullsisë. Shqipëria u copëtua. Ngeli me 28 
mijë km katrore  nga 52 km katrore. Princi-
pata shqiptare do të qeverisej nga një princ 
i caktuar nga Fuqitë e mëdha.
Për zonën e Gollobodës, kufiri ishte për-
caktuar rrjedha e lumit Drin i Zi, por lak-
mitë shoviniste serbe kërkonin mundësisht 
Videa  Zvezda- rrjedha e zallit të Okshtunit 
që nga burimi-Bella Reka, mal i Kallkanit 
Steblevë-Borovë-Çerenec, nisur edhe nga 
gjuha bullgare që flitet në të 16 fshatrat 
në krahun e djathtë të rrjedhës së  Zallit, 
siç janë  fshatrat: Steblevë, Klenjë, Sebi-
sht, Gjinovec, Trebisht -Bala, Trebisht-Mu-
cinë,Trebisht-Çelebi, Vërnicë, Ostren i 
Vogel, Tucep, Lladimericë, Pasinkë, Ra-
dovesh, Ostren i Madh, Orzhanovë dhe 
Lejcan. Një meritë kanë patriotët e fsha-
trave; Tuçep, Vërnicë dhe Trebisht që para 
komisionit nxorën gra që dinin shqip. Në 
Tucep, doli Xhemile Bajrami nga Zhepish-
ta. Në Vërnicë nëna e Tase Maznikut nga 
Herbeli, duke kullotur bagëtitë në vendin e 

quajtur Visoi Ledinje. Kur kalon Komisioni 
dhe e pyeti, se ku është rruga për në Trebi-
sht, ajo u thotë:’Ja kjo është, ku kaloni ju.’
Nga Trebishti dalin tri gra për të mbledhur 
shkarpa te Guri i Vogël-Mallkamen: nëna e 
Fejzo Çerenit, nëna e Adem Seferit, Hysni-
je Seferi nga Muçina. Kur kalon Komis-
ioni dhe i pyesin:’Gde je put za vo opshti-
na?’Ata nuk u kthejnë fjalë. Kur u thonë:’Ku 
është rruga për në komunë?’ Hysnija u 
thotë:’Shkoni drejt se ju çon në qendër, te 
Komuna.’
Nga njëra ana caktoheshin kufijtë, nga 
ana tjeter serbët me ekspeditat ishin nëpër 
këmbë duke mbjell kudo terror, djegie e 
viktima të pafajshme. Lufta   I  Botërore 
ishte në prag. Shqipëria  bëhet shesh lufte.
Periudha 1912-1922, për Gollobordën 
është periudha më e lavdishme në përp-
jekjet për ruajtjen e tërësisë territoriale, 
për gjuhën e kulturën shqipe, por edhe 
periudha më e dhimbshme e më tragjike. 
Si kudo në Dibër e në Gollobordë ushtritë 
serbe masakruan pa mëshirë popullsinë, 
duke djegur e lënë gërmadha fshatra të 
tërë.’Forcat Gollobordase të komanduara 
nga Hasan Berezha nga Ostreni i Madh 
dhe e Ramadan Kanxha nga Trebishti, iu 
bënë rezistencë të fortë, por nuk ndalën 
dot ofensivën në vitin 1913, duke djegur 
Trebishtin me 650 shtëpi, Ostreni i Vogël 
90 shtëpi, Radoveshi 40 shtëpi, Borova 60 
shtëpi, Sebishti 121 shtëpi, Ostreni i Madh 
152 shtëpi, Tuçepi 45 shtëpi, Okshtuni 120 
shtëpi, Klenja 120 shtëpi, Stebleva me 140 
shtëpi dhe Zabzuni me 150 shtëpi.
Kurse gazeta ’Liria e Shqypnisë’, Sof-
ie, vjeshtë e dytë 1913, shkruante:’Në 
Gollobordë fshatrat: Zabzun, Klenjë, 
Steblevë, Borovë, Sebisht, Ostren, Ok-
shtun kishin humbur plotësisht trajtat 
e fshatrave.’’Shkrumb e hi ishin bërë 
fshatrat Tërbac, Viçisht, Golovisht, Izvir, 
Gjoricë.’-shkruan Moisi Mura në librin ’Ma-
sakrat serbe në vitin 1913.
Populli i fshatrave Steblevë, Borovë e Zab-
zun u bënë një rezistencë të madhe forcave 
serbe në Qafë-Shkallë nën komandën e 
patriotit Islam Lama. Ja çfarë shkruhet në 
gazetën e Qeverisë së Vlorës’ Përlindja e 
Shqipërisë’ me titull:”Udhëtim nëpër Gol-
lobordë”,  nr4-5 janar 1914;’Z,Kenedi-mi-
sionar amerikan në Korçë dhe z.Cilka, 
përfaqësues i ambasadës bullgare pranë 
Qeverisë së Vlorës marrin një udhëtim në 
Gollobordë: ’Pas kryengritjes së Dibrës, 
një shumë e madhe me njerëz filluan të ikin 
në Elbasan, Mat e Tiranë. Fytyrat e tyre që 
pamë ishin të trembur si egërsira. Goja e 
tyre tregonte gjëra që veshi ynë nuk kish 
dëgjuar. Munt një ushtri e qytetëruar, një 
komb që rron në mes të Evropës të bëjnë 
të gjitha ato gjëra? Vrasje,djegie, rrëmbime 
e turpërime, qe s’ishin bërë që nga koha e 
Tarlanit.
Natën e parë fjetëm në Zgozhdë. Ditën 
tjetër mbritëm në Studën. Aty gjejmë dy 
njerëz me pushkë: Qefaliu i Zabzunit dhe i 
Klenjës. I morëm me vete. Më tutje një varr 
e një shtëpi e djegur. Pas një ore mbërritëm 
në Zabzun. Vetëm dy shtëpi kishin ngelë 
pa u djegur. Në një shtëpi ishin vrarë të dy 
vëllezërit. Në një shtëpi tjetër ishte djegur 
gruaja me gjithë fëmijën. Veselit i kishin 
vrarë vëllain; ’Nënën me gjithë fëmijën mi 
dogjën. Më tutje vëlla e motër të djegur. 
Në Zabzun u vranë 34 njerëz dhe u dogjën 
175 shtëpi. Vazhdon nr.5-1914 (15.1)Në 
Borovë gjetëm 127 shtëpi të djegur, kishin 
mbet vetëm 12, vrarë 19 njerëz. Në Klenjë 
prej 150 shtëpi, kishin djegë 100 shtëpi me 
gjithë xhaminë e Mejtepin, të vrarë 9 vetë. 
Në Gjinovec djegur 4 shtëpi dhe plaçkitur 
gjithë fshati. Kishin lidhur pranë një lisi 
imamin e fshatit, Sali Hoxha dhe Shaqir 
Shutinën dhe i kishin vrarë. Në Trebisht 
4 të vrarë. Në Sebisht nga 150 shtëpi,të 
djegur 107 me gjithë xhaminë e fshatit dhe 
vrarë 13 veta. Në Okshtun ishin djegë 40 
shtëpi,vrarë 17 veta. Nga Okshtuni vajtëm 
në Steblevë. Nga 257 shtëpi, ishin djegë 
167 shtëpi. Qysh Evropa nuk i pa gjithë 
këto masakra/Nuk u gjendën njerëz të vër-
tetë të cilëve tu dhimbsej zemra për kaq 
burra të vrarë pa asnjë faj,për foshnjat që 
thereshin,për ata që digjeshin në zjarr?’
Në zjarrin e këtyre masakrave,  vendim 
të qeverisë së princ Vidit në Trebisht, falë 
kontributit të patriotëve gollobordas Hazis 

Lila e Hysen Destani dhe të deleguarit Aqif 
Bejtaga, më 15 prill 1914, hapet shkolla 
shqipe me mësues Ramiz Qatja nga Dibra 
e Madhe e më pas do të mësojnë edhe më-
suesit po nga Dibra e Madhe si:Haki Sha-
rofi, Nazmije Pasholli, Ramadan Sefedini, 
Aqif Pasholli, Halil Golja, Fetah Hajdini etj.
Në pranverën e vitit 1915 forca të shumta 
serbe u futën nga Jabllanica në Steblevë 
dhe bënë masakra e madhe në Qafë të 
Prevallit, duke masakruar 500 gra, burra, 
fëmijë, pleq e plaka. Në këtë kohë vritet 
patrioti Hoxhë Moglica së bashku me Avdi 
Sallakun.

Dorëzohu Hoxhë se je i zënë,
Shpërblim e pare me të dhënë.
Veç një fjalë me na thanë:
‘Këtu shqiptari nuk ka qenë.’
‘Ju vërtet na keni pushtue,
Në një ditë kemi me fitue,
Në këtë vend ku unë po bie,
Ka qenë, është e do të jetë Shqipni.’

Më 7 qershor 1915, vritet në pa besi në     
Llakaicë patrioti Hazis Lila. Në Jabllanicë 
vritet patrioti nga Klenja, Vasil Pleushku.
Në vitin 1916, vriten patriotët nga Steble-
va: Ajdin Gruja e Islam Lama. Në Dubnicë, 
mes Trebishtit e Vërnicës varroset i gjallë 
patrioti Elez Koci. Në Klenjë masakrohet 
gruaja me fëmijën në bark, Hava Buziu, 
kurse në Trebishtit vriten patriotët Veli 
Balla, Nasuf Kanxha, Sali Sallaj, Zylfi Mu-
cina. Në Zabzun vriten Selman Hasa me 
të shoqen, Ismail Qoli me të motrën, Qa-
milen, vriten të gjithë pjesëtarët e familjes: 
Shaban Lloshi,Hasan Kaleci, Agim Gjini, 
Liman Gjini, Hamza Stafa, Arif Xhafa e 
Mersim Halili.
Më 14 tetor 1915, Bullgaria i shpall luftë Ser-
bisë. Në janar 1916, ushtritë austro-hun-
gareze,duke ndjekur serbët, pushtojnë 
veriun dhe takohen me ushtritë bullgare në 
Elbasan. Në këtë situatë, Golloborda ngel 
nën pushtimin bullgar,vija ndarëse përsëri 
Vida Zvezda, Zalli i Okshtunit.
Me mbarimin e Luftës së Parë Botërore 
5, Fuqitë e Mëdha: SHBA, Angli, Francë, 
Itali, Japoni organizuan Konferencën e 
Paqes në Paris, më 18 janar 1918. Në 
këto kushte shtrohej nevoja e dërgim-
it nga ana e Shqipërisë një delegacion 
për të siguruar Pavarësinë dhe rishikim-
in e kufijve të vitit 1913, në favorin e saj. 
Qeveria e Durrësit ngarkoi kryeministrin, 
Turhan Pasha. Delegacioni nga shoqëria 
‘Vatra’ kryesohej nga Fan Noli, delega-
cioni nga Diaspora kryesohej nga Kristo 
Dako e Mehmet Konica. Emigracioni për-
faqësohej nga Esat Pasha dhe një del-
egacion nga motrat Qiriazi. Rol të madh 
në favor të Shqipërisë luajti president 
i SHBA Uillson. Jo vetëm që nuk ishte i 
gatshëm të mbështeste disa propozime 
për copëtimin e Shqipërisë midis vendeve 
fqinjë, por, përkundrazi, ka kërkuar ruajt-
jen e Shqipërisë si një shtet i pavarur.
Për sa i përket Gollobordës, kufiri në fil-
lim u vendos të ishte lumi Drin ii Zi, por 
Serbia nuk ishte dakord. Ajo ushtronte 
presion përmes përfaqësuesve të vet në 
kancelaritë e Evropës që kufiri të shtyhej 
në brendësi, mundësisht Bella Reka-Zalli 
i Okshtunit(Vida Zvezda)
Përdorimi i kartës së ‘Vetëvendosjes 

së popujve e popullsisë’ u mbath me 
kërkesat,gjoja krahina e Gollobordës 
paska kërkuar bashkim me Mbretërinë 
jugosllave “kërkesa” të cilat delega-
cioni jugosllav i kryesuar nga Pashiç ia 
parashtroi Konferencës së Paqes.  Draf-
ti serb për rregullimin e kufijve, arkivuar 
sipas dosjes (aj 336-28-VIII/14-6759)
Paraqitur prej Kryeministrit  Pashiç më 
15 janar 1920:’Të gjithë fshatrat e këtij 
territori, të cilat ne i quajmë Gollobordë,-
na kanë dërguar lutje për bashkim me 
Jugosllavinë. Fshatrat janë si më posh-
të: Ostren i Vogël, Ostren i Madh, Tuce-
pi, Lladimerica, Radoveshi, Okshtuni, 
Leshnica, Smollniku, Gorica, Cereneci, 
Lubaleshi,Vicishti,Torbaci,Zërqani,Ve-
likardha,Peladhia,Godvija,Krajka,So-
poti,Strikcani,Sofrocani,Tërnova,Tre-
Bishta,Otishta,Gjinoveci,Pasinka,Modr-
ici,Vërbnica, Zhepishta,Drenoku,Klenja.’
Më 5 qershor filloi Lufta e Vlorës. Kjo u 
dha zemër popullsive të krahinave lin-
dore të vendit për të ndërmarrë veprime 
të armatosura kundër pushtuesve serbë 
për ti detyruar të kthehen në kufijtë e vi-
tit 1913. Patriotët: Ramiz Daci, Baftjar 
Doda, Xhafer Doda, Suf Xhelili, Dan e 
Uke Cami bënë mbledhjen e krerëve di-
branë në Arras, ku caktuan komandant 
Elez Isufin. Me veprimet e menjëhershme 
çliruan Peshkopinë dhe e detyruan të 
kthehet në kufirin e vitit 1913. Qeveria 
Jugosllave mori masa për ripushtimin e 
tokave me një terror të pa parë. Shkatër-
ruan 10-tra fshatra,masakruan, plaçkitën, 
dogjën pa kursyer gratë e fëmijët(Historia 
e Shqipërisë, vëll.1 f.497-8).
400 forca serbe, të komanduara nga mer-
cenarët Xhem Kosturi e Daut Hoda rreth-
uan Steblevën. Kërkonin nuset për në 
Serbi ’Nevesto oko kalesho. Dstanish utre 
po rano, da spremash konja doria ,utre 
qa odish vo Sërbia.’ (Nuse moj syzezë, 
nesër të çohesh herët,të besh gati kalin, 
nesër do të shkosh në Sërbi’. Steblevasit 
të ndihmuar nga Borova e Zabzuni u vunë 
pushkën. Me gjithë rezistencën ata i vunë 
zjarrin për së treti e dogjën gjithë Ste-
blevën. Ndërsa burrat luftonin gratë i kthy-
en shtëpitë në llogore ku u shquan:Hatix-
he Kormaku, Sulltane Hoxha, Fatime 
Hoxha, Mejte Disha, Selime Bojaxhi, Zyl-
fie Murati. Vriten nënë e bijë: Xhemile e 
Rabije Abazi, vriten nënë e bir:Neslie e 
Adem Shabani. Popullsia u largua muhax-
hirë në Elbasan, ku u strehuan nga patrioti 
Aqif Pashë Elbasani, miku i Hazis Lilës, 
i Hoxhë Moglicës dhe Dan e Uke Camit. 
Po kështu i priti në Luz të Kavajës patrioti 
Mustafa Xhani (Baba Faja Martaneshi) 
Edhe pse  popullsia e Gollobordës protes-
toi pranë Lidhjes së Kombeve përmes  tel.
nr.706603 (528)dt.2.12.1921, Konferenca 
e Ambasadorëve, për sa i përket kufijve 
veriorë e verilindorë vendosi në favor të 
Jugosllavisë.
Përfundimisht, me ratifikimin e kufirit 
1922, kufiri në Gollobordë u spostua nga 
rrjedha e Drinit të Zi kaloi nga Mireshi, 
Ura e Spiles-majës së malit Vrabic, kodrat 
në Vërnicë, mali Torec-Raduç, duke lënë 
jashtë kufirit fshatrat: Otishan, Zhepisht, 
Drenok, Modriç, Jabllanicë, Llakaicë dhe 
nuk është e vërtetë se Golloborda nge-
li brenda kufirit se u ndërrua me Shën 
Naumin. Shën Naumi me kufirin e vitit 
1913, ka qenë brenda kufirit të Shqipërisë, 
por Zogu, i ndihmuar nga serbët,përmbysi 
në dhjetor të vitit 1924, Qeverinë e Fan 
Nolit dhe erdhi në fuqi. Për këtë ua shiti ju-
gosllavëve Shën Naumin. Mbas ratifikimin 
të kufirit në Gollobordë emërohet krahinar 
(kryetar Komune), Ferit Jegeni nga Dibra 
e Madhe. As edhe një gollobordas, që nga 
shpallja e Pavarësisë deri në ratifikimin e 
kufirit në vitin 1922, nuk ka qenë bash-
këpunëtor me pushtuesit serbë e bullgarë.
Kjo periudhë përbën historinë më të lav-
dishme të Gollobordës në luftën e përpjek-
jet për ruajtjen e tërësisë territoriale dhe të 
kulturës e gjuhës shqipe me të cilën jemi 
krenuar ne e brezat që do të vinë.

‘Golloborda mal e gurë,
bukur ka qëndisë flamur.’

*Zv.kryetar i Unionit të Krijuesve 
Dibranë, kumtesë e mbajtur në 

Peshkopi në tetor 2019 
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Nga Bardhyl BERBERI

 Manastiri është befasues në çdo stinë 
dhe për në shqiptarët është tej i dashur. 
Aty ne kemi themelet e alfabetit tonë 
dhe gjurmë të parëve tanë . Sa herë që 
mund të vish në Manastir do të zbulosh 
diçka të re është qyteti i dytë për nga 
madhësia në Republikën e Maqedo-
nisë dhe ka sipërfaqe prej 1.716 km2. 
Gjendet në 630m lartësi mbidetare, 
175km nga kryeqyteti Shkupi, 180km 
nga Selaniku dhe vetëm 15km nga ku-
firi grek dhe rreth 90 km larg nga doga-
na shqiptare e Tushemishtit. Manastiri, 
qytet me traditë të pasur dhe të kaluar 
historike të bujshme, sot është qendër 
e rëndësishme industriale, ekonomike, 
arsimore (universitare), shkencore dhe 
kulturore në pjesën jugperëndimore. 
Ditën qyteti duket si një ortek i bardhë i 
rrëzuar nga mali i lartë i Pelisterit ndër-
sa natën i tëri i prushitur në këmbët e tij. 
Manastiri është një qytet magjepsës, i 
gjallë me jetë nate, multi kulturor tradi-
cional dhe modern, qytet plot histori 
trashëgimi, ku ne shqiptarët kemi pjesë 
të rëndësishme të historisë së popullit 
tonë. Këtu ka studiuar në kolegjet e Ma-
nastirit Lasgush Poradeci, Mitrush Kute-
li, Migjeni etj. Parku nacional “Pelister”, 
vend me bukuri natyrore të rrallë, dy 
liqene glaciale të quajtura “Sytë e Pelis-
terit” dhe pisha me pesë gjethe Molika, 
formacione të llojit endemik terciar dhe 
ballkanik. Manastiri ka jetë të pasur kul-
turore. Përveç Festivalit ndërkombëtar 
të kamerës filmike “Vëllezërit Manaki” 
(njëri nga tre festivalet botërore kushtu-
ar drejtorëve të fotografisë), edhe disa 
festivale ndërkombëtare mbahen në 
Manastir, siç janë “Interfest” – Festival 
ndërkombëtar i muzikës klasike, “Netët 
e Herakleas” – festival veror teatral 
dhe muzikor, “Trienalja ndërkombëtare 
grafike”, “Kolonia ndërkombëtare e 
fëmijëve”, Qyteti antik Heraklea Linkes-
tis me mozaikët e larmishme në Her-
aklea janë ruajtur shkëlqyeshëm. Ata 
janë ndër veprat më të rëndësishme të 
artit nga ajo periudhë. Bazilika e vogël 
dhe e madhe me tre tempuj, amfiteatri 
i madh, akropoli, nekropoli, rezidenca 
e peshkopit, statuja e Atena Partenas, 
janë vetëm një pjesë e thesarit të pa-
sur në Heraklea. Qyteti është i pasur 
me përmendore të rëndësishme kul-
turore-historike, e që janë trashëgimi 
nga shekujt e kaluar: Kisha katedrale 
“Shën Dimitrija” (viti 1830), njëra nga 
kishat më të mëdha ortodokse në Ma-
qedoni me ikonostas të shkëlqyeshëm 
dhe me dru gdhendje me bazë ari. 
Bezisteni (shek. 16-19), treg i mbulu-

Lart në këmbë - Alehmshah Stafa 
(dadoja e fëmijëve. Ishte vajzë nga 
Bradasheshi i Elbasanit që u adoptua nga 
Sabrie dhe Hasan Stafa se ishte jetime, 
dhe mbeti besnikja e familjes) dhe Sabrie 
Stafa (Dylgjeri) bashkëshortja e Hasanit. 
Ulur - Veli Stafa mban  në prehër beben 
e vogël, motrën Drita Stafa, Qemal Stafa, 
Hamide Sejdini, nëna e Sabries, Alajdin 
Stafa, Major Hasan Stafa dhe vajza Jalldyzi. 
Bie në sy fakti që Qemali dhe Hajdini 
mbajnë në duar nga një pushkë si shenjë e 
një familje ushtaraku siç ishte babai i tyre.

Dashuria e Mustafa qemal 
ataturkut me vajzën nga Manastiri

ar; Çarshia e vjetër e Manastirit ( shek. 
19); Sahat Kulla (shek. 17), Ajdar Kadi 
xhamia (shek.16); arkitektura e vjetër e 
qytetit (shek. 19 dhe fillimi i shek. 20). 
Në qytet kishte nëntë konsullata të 
shteteve evropiane (Austria, Hungaria, 
Rusia, Britania e Madhe, Franca, Italia, 
Greqia, Bullgaria dhe Rumania). Pady-
shim që një nga mrekullitë e Manastir-
it është Çarshia e vjetër që vendasit e 
quajnë “Shirok sokak” paraqet një tërë-
si ambientale të bërthamës së vjetër 
të qytetit. Kjo është zonë kalimtarësh, 
nëpër të cilën shtrihen shumë kafeteri, 
shëtitore e dekoruara dhe shumë për-

faqësi konsullatash, kështu duke krijuar 
përsëri nga e para shëmbëlltyrën e vër-
tetë të një qyteti që ruan me fanatizëm 
të kaluarën. ‘Shirok sokak’ është reflek-
tim materializues i kulturës së qytetit 
dhe qartë flet për Manastirin si qendër 
administrative, tregtare, industriale, ar-
simore dhe kulturore në këtë pjesë të 
Ballkanit, i njohur edhe më gjerë …
Përmendorja më e njohur
Sahat-kulla është përmendorja më e 
njohur me të cilën identifikohet qendra e 
Manastirit. Llogaritet se ajo është ndër-
tuar në periudhën e sundimit osman, 
në vitin 1830, kur edhe është ndërtuar 

edhe kisha Shën Dhimitrit. Thonë se 
gjatë kohës së ndërtimit, në materialin 
për lidhjen e blloqeve të gurit, janë për-
dorur 60.000 vezë, për arsye të fortë-
sisë së ndërtimit.
Kulla është e gjatë 33 metra. Pjesa më 
e lartë është një kupolë e vogël që shtri-
het në një platformë katrore, e mbrojtur 
me rrethues të hekurt, prej nga mund të 
shihet panorama e bukur e rrethinës më 
të gjerë. Mekanizmi i orës i integruar, në 
mënyrë melodike i godet orët, duke i 
përkujtuar kalimtarët për prezencën e 
saj. Kjo përmendore historike e mbajti 
vlerën e saj praktike për qytetarët e Ma-
nastirit, të cilët çdoherë do iu lavdëro-
hen, se enkas kjo i jep vulën origjinale 
tërë qytetit. 

Dashuria e Mustafa Qemal Ataturkut 
me vajzën nga Manastiri 

Në vitin 1896 i riu Mustafa Kemal nga 
Selaniku vjen të mësojë në Manastir. 
Një pasdite para Pashkëve, duke shëti-
tur nëpër Shirok sokak, në ballkonin nga 
shtëpia e pasanikut manastiras Eftim 
Krinte e vëren të bukurën Eleni, mosha-
taren e tij. Kjo ka ndodhur në vitin 1897. 
Kjo shtëpi edhe sot ekziston në kënd, 
menjëherë përballë hotelit “Epinal”. 
Kjo ka qenë dashuri fatale në shikim të 
parë. Mustafa, ishte i dashuruar deri në 
palcë me Elenin. Ata ikën në Selanik 
që të martohen dhe Mustafai  e la Ak-
ademinë. Kur të dy shkuan në Selanik, 
nëna e Mustafait, i ka kthyer të rinjtë 
mbrapsh me këto fjalë: “Nuk kemi të 
holla për ekzistencë dhe duhesh pat-
jetër të mbarosh Akademinë, kurse 
Eleni t’i pyesë prindërit vallë e japin për 
ty”?
 Mustafai dhe Eleni kthehen në Ma-
nastir duke jetuar në kasolle në 
vreshtat e tanishme të Lavçanit dhe 
Brusnicës. Thashethemet e qytetit e 
quajtën si skandal në çarshi, sepse e 
bija e Eftimit dashurohet me kadet turk. 
Babai i Elenit, shumë i pasur nuk ka 
mundur të durojë këtë, dhe për ta fshe-
hur turpin, largohet nga Manastiri dhe 
blen një shtëpi në Lerin dhe ikën  atje 
bashkë me Elenin, i largon kështu nga 
shikimet dhe kujtimet e manastirasve, 
të cilët edhe sot nuk e harrojnë këtë ro-
mancë të madhe të dashurisë. 
Më vonë Mustafa Kemali shkon në Tur-
qi, bëhet ushtarak i lartë dhe arkitekt i 
shtetit bashkëkohor, dhe fiton emrin 
“Ataturku babai i kombit” dhe vdes në 
moshën 57 vjeçare. Eleni ka përjetuar 
pleqëri të thellë dhe vdes në moshën 80 
vjeçare në Lerin, ku edhe sot është varri 
i saj.

FOTO E RRALLË

Familja e qemal Stafës  në  Shkodër
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Nga RAMAZAN BUCI*

Rastësisht, duke parë një dokumentar 
mbi Mustafa Qemal Ataturkun, kur 
historiani tha se prindërit e tij kishin 
origjinën nga Stebleva, në mënyrë 
reflektore, mendja më shkoi tek ko-
legu dhe shoku im i ngushtë, dr. Filip 
Cfarku, i cili, gjithashtu, është nga ky 
vend i bukur dhe piktoresk. Një ditë, 
duke biseduar në telefon me dr. Filipin 
për personalitetin e spikatur shkencor 
dhe njerëzor të dr.Qemal Çadrit, për 
sensibilizimin dhe promovimin e kësaj 
ikone të mjekësisë dibrane, i cili duhet 
të ishte dekoruar kohë më parë si 
“Qytetar Nderi” i Bashkisë së Dibrës, 
unë e përgëzova sinqerisht për cilësitë 
e tij intelektuale. Ai flakë për flakë m’u 
përgjigj me një batutë pikante me 
konotacion humoristik: “Ti gjithmonë 
më ke nënvleftësuar mua, por edhe unë 
bëj ndonjë punë të mirë”. Në moment, 
pasi me një shpejtësi të rrufeshme më 
shkojnë nëpër mendje tërë ngjarjet 
dhe historitë me eminente të punës e 
të jetës dhe iu përgjigja: “Nuk është e 
vërtetë, përkundrazi, ti bën shumë punë 
të mira dhe për këtë unë kam menduar 
të shkruaj një ese për ty.”

Këtë shkrim po e bëj si “Ese mbi 
dr. Filipin”, sepse duke qenë më i 
ri se shokët e mi të tjerë, nuk kam 
pasur rastin të mbaj ndonjë fjalë në 
ndonjë event të tij. Gjithashtu, ese-
ja,përveç një soditje kritike artistike, 
mund të jetë një reflektim i shkurtër, 
që përputhet me atë të një letre, 
një artikulli apo tregimi të shkurtër, 
që në rastin konkret ka karakterin e 
një eseje joformale, e karakterizuar 
nga elemente personale, shijet dhe 
përvojat individuale, konfidenciale, 
humori dhe stili i këndshëm. Woodi 
Allen thotë: “Tetëdhjetë për qind e 
suksesit është të dukesh” Dr. Filipi 
është e kundërta e kësaj thënie. Atë 
do ta karakterizonte më së miri thënia 
e Albert Einstein: “Përpiquni jo të jeni 
një sukses, por që të jeni një vlerë”. 
Të shkruash për dr.Filipin është e 
thjeshtë dhe e vështirë njëkohësisht. 
Është e thjeshtë, sepse aktiviteti i tij 
jetësor, profesional dhe menaxheria 
është i gjerë dhe intensiv, por është 
e vështirë për shkak të karakterit 
dhe personalitetit të tij kompleks dhe 
ndoshta unikal në Spitalin Rajonal të 
Dibrës. Për të njohur karakterin e nje-
riut duhet një kohë e gjatë, sepse ka 
njerëz që mbajnë maska dhe në mo-
mentin që mbase pa dashje i “shkel në 
kallo”, shumë shpejt ajo maskë griset 
dhe ti je përballë dikujt që të duket i 
panjohur. Aq më tepër që jetojmë në 
një kohë që ka më shumë maska, 
sesa fytyra të vërteta. Për mbi 30 vjet 
njohje me dr. Filipin kanë spikatur 
gjithmonë elemente pozitiv të person-
alitetit si gjakftohtësia, vetëkontrolli 
i vazhdueshëm, besimi në vetvete, 
origjinaliteti, ndjenja e realitetit dhe e 
humorit të hollë. Dhe personaliteti nuk 
mund të fshihet. 

Nëse ke të meta, të tjerët do t’i vënë 
re. Nëse nuk i ke cilësitë pozitive nuk 
mund t’i shfaqesh në marrëdhënie me 
të tjerët, t’i ndjejnë ato. Napoleoni ia 
dedikon gjithë madhështinë dhe joshjen 
e tij faktit se ai realizoi plotësisht per-
sonalitetin e tij. Dr. Filipi e ka fituar një 
superioritet të tillë moral dhe intelektual 
dhe kushdo që i afrohet e ndjen këtë 
dhe mund të mos e harrojë kurrë. Por 
për një njeri me integritet si dr.Filipi, 
karakteri dhe personaliteti nuk mund të 

Dr. Filip Cfarku, themelues i reanimacionit 
pediatrik bashkëkohor në Spitalin rajonal të Dibrës

mos harmonizohen me dijen. 
Dr. Filipi mbaron Fakultetin e Mjekë-

sisë si një student ekselent, por jo si 
disa studentë ekselente të sotshëm, që 
për të realizuar qëllimin e tyre kompro-
mentojnë pedagogët dhe spekulojnë 
me të drejtën e autorit nëpërmjet inter-
netit dhe teknologjisë bashkëkohore. 
Rezultatet e shkëlqyera të tij ishin të 
lidhura me studimin sistematik pesëv-
jeçar, përkushtimit në praktikat mësi-
more spitalore, intuitës profesionale 

dhe inteligjencës së tij të admirueshme. 
Pas disa vitesh punë në krahinën e tij 
dërgohet në specializimin 3 vjeçar për 
reanimator pediatër në QSUT, të cilin 
gjithashtu e përfundon me rezultate të 
shkëlqyera. Por përgatitja teorike sado 
e lartë që të jetë, është e pavlefshme 
në qoftë se reflektohet në praktikë, 
në jetë, në rezultatet e mjekimit dhe 
parandalimit të sëmundjeve të pa-
cientëve. Prandaj dr. Filipi sapo emëro-
het shef i reanimacionit të pediatrisë, 

fillon punën intensivepër themelimin 
e këtij shërbimi të domosdoshëm në 
Spitalin Rajonal të Peshkopisë, pasi 
nr. i fëmijëve të shtruar në periudha 
epidemish kalonte shifrën 120 dhe 
rastet e shumta të gjendjeve të rënda 
ishin shumë problematike. 

Dr. Filipi me vendosmërinë e tij, në 
bashkëpunim me drejtorin e spitalit të 
asaj kohe, ndërtojnë strukturën dhe 
mjediset e reanimacionit, sigurojnë 
pajisjet e duhura si inkubator, instru-
mentet e nevojshme të manipulimeve 
mjekësore, emërojnë numrin e duhur 
të personelit mjekësor të cilat bëjnë 
trajnimin e posaçëm etj., dhe kështu 
për herë të parë në Spitalin Rajonal 
të Dibrës filloi funksionin reanimacioni 
pediatrik bashkëkohor që drejtohej 
nga një specialist ekselent, i denjë 
të punonte në Spitalin Universitar. 
Kushdo që e kontaktonte dr. Filipin 
vinte re komunikimin e kulturuar, seri-
ozitetin, përkushtimin në punë, etikën 
mjekësore me kolegët dhe infermierët 
dhe kompetencën profesionale. Nuk 
kishte protokoll dhe manipulim mjekë-
sor që të bëhej në QSUT dhe të mos 
bëhej nga dr. Filipi, duke përfshirë in-
jeksionet në venën subclavia, drenimin 
dhe mjekimin e empiemes pleurale etj., 
që deri atëherë nuk bëheshin.

Në këtë reanimacion mjekoheshin 
me sukses gjendje shumë të rënda 
si gjendje të shokut toksik, pneumoni 
masive, sindromi Waterhouse Fred-
erichsen, sindromi uremik hemolitik, 
miocarditacut etj., etj... për shkak të të 
cilave jo rrallë detyrohej të qëndronte 
non stop në spital 24 - 48 orë. Në 
atë kohë, për profesorin e nderuar të 
kardiologjisë në QSUT, Spiro Qirko, 
qarkullonte një anekdotë që thoshte se 
ai ishte martuar me kardiologjinë, pasi 
doli në pension pa u martuar. Por dr.
Filipi, pavarësisht ngarkesës së madhe 
në punë, në kohën e duhur gjeti njeriun 
e zemrës dhe sot vazhdojnë të rrisin, 
edukojnë dhe shkollojnë dy fëmijë të 
mrekullueshëm. Në punën e tij si shef 
i reanimacionit, përveç energjisë së 
tij pozitive dhe aftësisë profesionale, 
spikati dukshëm edhe aftësia drejtuese 
dhe menaxheriale. Për këtë arsye ai 
emërohet shef i shërbimit pediatrik dhe 
për të njëjtën arsye me vonë nëndrejtor 
teknik i spitalit, pa lënë pas dore punën 
e reanimatorit.

Në të dyja këto detyra ai shquhet 
për konstruktivitet, kompetencë dhe 
rezultate të admirueshme. Por krahas 
punës me pacientët e vegjël dhe asaj 
drejtuese, ai nuk e ka ndërprerë për 
asnjë moment dhe punën shkencore, 
duke marrë pjesë si referues me temat 
me problematikë në të gjitha sesionet 
shkencore të zhvilluara për pediatrinë 
në Tiranë, Peshkopi dhe në Dibër 
të Madhe, pa përjashtuar programin 
e Ministrisë së Shëndetësisë për 
Edukimin në Vazhdim. Gjithashtu, dr. 
Filipi ka qenë pedagog i lëndës së 
Pediatrisë gjatë gjithë kohës që ka 
funksionuar Shkolla e Infermierisë në 
qytetin e Peshkopisë. Për përkushtimin 
maksimal ndaj shëndetit të fëmijëve, 
që janë bukuria më e madhe që Zoti 
u ka falur prindërve, për aftësinë, 
besueshmërinë, ndjeshmërinë, sim-
patinë për të sëmurin, vërtetësinë dhe 
integritetin e tij, dr. Filipi është bërë një 
ndër figurat publike më të adhuruara në 
qytetin e Peshkopisë.

* Mjek pediatër, Dr.i Shkencave 
Mjekësore
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Nga: Eduart Ramçi 

Në këtë vend ku unë po bi
Ka qenë, asht e do t’jet’  Shqipni
Hasan  Moglica

Historiani dhe studiuesi  Hazis  Ndreu  
ka hulumtuar ndër vite për figurën e 
Hoxhë Hasan  Moglicës. Ai ka takuar 
dhe ka biseduar me shumë bashkë-
kohës dhe të afërm të Hoxhës dhe në 
gazetën :”Ushtima e Maleve”  datë 15 
nëntor 1972, në kuadrin e 60 vjetorit 
të shpalljes së pavarësisë ka shkru-
ar një artikull  monografi për patriotin 
Hoxhë Hasan Moglica. Një monografi 
të plotë ka shkruar edhe bashkëkohësi 
i tij Haki Sharofi dhe më vonë studi-
uesit dhe historianët Ilmi Sadiku dhe 
Moisi Murra kanë gjetur foto dhe fakte 
të reja rreth jetës së tij.Nipi i tij Hasani 
i ri  si dhe studiuesja Valbona Ramçi 
në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë 
botuan dy libra monografi rreth kësaj 
figure të shquar për pavarësi e dije 
kombëtare. 
 ...Hasan Moglica  u lind në katundin 
Moglicë të Okshtunit të Dibrës në vitin 
1852 në një familje të varfër . Hasani 
është i biri i Sulë Sheremetit. Shereme-
ti erdhi nga Dibra e Madhe aty rreth 
fundit të shekullit 18 dhe u vendos 
në Moglicë.Bleu një copë tokë, e cila 
edhe sot njihet si Ara e Sheremetit.
Ndërtoi shtëpinë e tij, e cila për nga 
ana sasiore, cilësore dhe arkitektoni-
ke bënte dallim për kohën. Shkaqet e 
shpërnguljes së Sheremetit nga Dibra 
e Madhe ishin sa ekonomike aq edhe 
politike për kohën. Dibra e Madhe 
sundohej nga Hoxholli dhe Sheremeti 
nuk i bindej atij dhe regjimit perandor-
ak turk. Mbiemri është trashëguar nga 
emri i babait.I biri i Sheremetit është 
thirur Sulë Sheremeti, ndërsa i biri i 
Sulës, Hasani, është thirrur Hasan 
Sula. Më vonë Hasani do të merrte 
për mbiemër, emrin e fshatit që e lindi 
dhe e rriti, Moglica.  Kreu një shkollë 
fetare në Elbasan. Kur u kthye në 
fshat për disa vjet u muar me shër-
bime të vogla fetare, por profesion 
kryesor vazhdonte të kishte bujqësinë 
dhe blegtorinë.
 Pas mbarimit të Medresesë, Hasani  
studion në Stamboll për teologji dhe 
për shkencat inxhinjerike.Të gjithë ata 
që studionin në Stamboll nga vendet jo 
turke e kishin detyrim që për të vazhduar 
studimet në një fakultet shkencor duhet 
të studionin më parë për teologji, për 
islamin. Në një kohë kanë studiuar në 
Stamboll shumë hoxhallarë shqiptarë, të 
cilët më vonë pasi u kthyen në atdhe u 
bënë baza e formimit të gjuhës shqipe 
dhe e ndërgjegjes kombëtare si p.sh 
Vehbi Dibra, Hoxhë Vokrri, Hoxhë Lila i 
Steblevës etj. Shto këtu edhe klerikët ka-
tolikë Nikoll Kaçorri, Ndre Mjeda, Gjergj 
Fishta etj si dhe ortodoksët shqiptarë 
Petro Nini, Papa Kristo Negovani etj.
Ai thirrej nga populli Hoxhë Moglica. 
Me këtë emër  ai u bë i njohur jo vetëm 
në Gollobordë e në Dibër, por në të 
gjithë Shqipërisë e në trojet  shqiptare. 
Në fund të vitit 1868, vetëm 16 vjeç, 
ai  ai filloi të propogandonte kundër 
pushtuesve turq si në Okshtun, Peqin 
etj. Kudo ku shkonte përhapte idetë 
përparimtare , prandaj populli e donte 
dhe e respektonte. 
Kur u mblodh Lidhja Shqiptare e Priz-
renit, në qershor të vitit 1878 , ishte 26 
vjeç dhe populli e zgjodhi përfaqsues  
të tij në këtë kuvend të madh kombëtar. 
Ai përfaqësoi dibrën së bashku me Iljas 
Pashë Dibrën (Qokun), Ahmet Karas-
anin, Haxhi Iljas Hoxha e Rekës, Hysen 

vepriMtaria patriotike e HoXHë HaSaN MoGliCëS 
(Sipas  studimit të  vitit 1972  të  historianit Hazis Ndreu me disa plotësime nga të  afërmit e tij) )

 Foto e panjohur dhe e papublikuar : Hoxhë Hasan Moglica (Personi me 
Nr. 2 dhe me mjeker) në burgun e Turqisë “Jedin Kuke” Stamboll, së bashku 

me Ago Jegenin, Qamil  Dacin dhe Tefik  Tërshanën.

Dacin e Kalisit, Sheh Sulën e Zerqanit 
etj.  Pasi u kthye nga mbledhja e Priz-
renit, si anëtar  i Degës së Lidhjes për 
Dibrës, nisi të vejë në jetë në krahinën 
e tij  vendimet e Lidhjes së Prizrenit. Ai 
organizoi forcat vullnetare, çdo burrë 
për shtëpi, për të qenë në gadishmëri 
për mbrojtjen e tokave shqiptare, pas 
vendimit të Kongresit të Berlinit të vitit 
1878, për copëtimin e tokave shqiptare 
dhe aneksimit të tyre nga Serbia. Në 
krye të këtyre forcave  Hoxhë Moglica 
luftoi kundër ushtrisë turke të komandu-
ar nga Dervish Pasha , duke e mbrojtur 
me gjak tokën amtare.
Puna këmbëngulëse dhe e vazh-
dueshme në tre dekada e Hoxhë 
Moglicës, bëri që në krahinën e Ok-
shtunit të përhapej në masë ideja e 
çlirimit kombëtar dhe mësimi i gjuhës 
shqipe. I entuziasmuar nga  ngritja e 
disa shkollave brenda vendit fshehu-
razi puishtuesve turq, në vitin 1904 ai 
ngriti në shtëpinë e tij, të parën shkollë 
shqipe duke futur në të djemtë e tij  dhe 
disa të rinj  të tjerë okshtunas. Vetë 
ishte  mësuesi. Abetaret i blente me 
të hollat e tij, megjithse vazhdonte të 
ishte  në gjendje jo të mirë ekonomike. 
Ai u bë sjellës e përcjellës i Abetares 
shqipe, duke e sjellë nga Stambolli  
fshehur në thasët e sheqerit. “Ai solli  
5000 abetare të tilla” , shkruhet në re-
vistën e kohës “Zani i Naltë”. 
Mësuesit e parë që dolën nga kjo 
shkollë i shpërndau  në fshatrat e tjerë  
përreth  për t’i  mësuar popullit shkrim 
dhe këndim. Të birin Osmanin e dërgoi 
për disa vjet në Sopot të Zerqanit. 
 (Osman Hasan Moglica, djali i Hoxhë 
Moglicës, normalist i parë, mësues në 
Zerqan dhe Sopot)  
Pas vitit 1905, për shkak edhe të rev-
olucionit në Rusi , situata në Peran-
dorinë Turke u përkeqësua, ndër-
sa forcat patriotike në Shqipëri u 
ripërtërinë. Një lëvizje më e gjërë pop-
ullore për pavarësi dhe për të drejtat  
kombëtare shpërtheu në mbarë vendin 
tonë si dhe në vende të tjera të pushtu-
ara. Qeveria turke u mundua t’i shtypë 
kryengritjet në Ballkan dhe të asgjëso-
jë çdo rrymë përparimtare, sidomos në 
vilajetet shqiptare. Ajo mbylli të gjitha 
shkollat shqipe dhe u hodh me tërbim 
kundër patriotëve shqiptarë.
Hoxhë Moglica megjithse u ndodh 
në kushte të ëvshtira nuk e ndërpreu 
asnjë çast veprimtarinë e tij patriotike. 
Ai vazhdoi akoma më i vendosut t’u 
mësojë shqiptarëve shkrim dhe kën-
dim , të ngjallë tek ata dashurinë dhe 
dëshirën për gjuhën shqipe, për kom-
bin shqiptar dhe tu ngulisë urrejtjen për 
pushtuesit. 
Me forcat vullnetare që ai komandon-

te zbrapsi disa detashmente ndësh-
kimore turke. Ja vdekje , ja liri. Kjo 
ishte parrulla  kombëtare e kohës, kjo 
ishte parrulla që përdorte Hoxha me 
luftëtarët e tij. Në fillim të vitit 1908 
kudo në Shqipëri vepronin komitetet 
e fshehta kundër despotizmit të Sull-
tan Hamitit, në bashkëpunim me xhon 
turqit. Hoxhë Moglica bashkëpunonte 
me disa komitete si me Komitetin e 
Manastirit, Korçës dhe të Gjirokas-
trës.  Kishte lidhje direkte me patriotin 
Bajo Topulli prej të cilit merrte direkt 
udhëzime për të vepruar në krahinën 
e tij për zgjerimin e rrethit të ptriotëve 
etë luftëtarëve  dhe për organizmin e  
çetave të kryengritësve. 
Gjatë vitit 1908 e sidomos me fitoren e 
Revolucionit xhon turk, Hopxhë Mogli-
ca doli haptazi në popull duke folur për 
fitoren e  afërt të lirisë kombëtare dhe 
të mësimit të gjuhës shqipe me anë të 
shkollave të reja, që do të hapeshin në 
ato krahina dhe në mbarë Dibrën.Si 
njeri  me nuhatje të thellë politike , i nd-
ikuar nga qendrat e lëvizjes kombëtare 
me të cilat mbante lidhje të ngushta, i 
kuptoi qëllimet jo të mira të xhon tur-
qve, pasi edhe premtimet e tyre kishin 
qenë sa për demogagji. Prandaj ai 
mbajti qëndrim duke ju përgjigjur dred-
hisë me dredhi dhe plumbit me plumb. 
Si patriot me ide e mendime përparim-
tare  Hoxhë Moglica u ftua dhe mori 
pjesë në Kongresin e Dibrës, në kon-
gresin e Elbasanit dhe në Kongresin 
e II të Manastirit për gjuhën shqipe. 
Në vitin 1909, pas Kongresit të El-
basanit  dhe vendimit të tij për hap-
jen e Shkollës Normale të Elbasanit , 
ai dërgoi në këtë shkollë 8 djem nga 
Okshtuni, ndër to edhe djalin e tij Os-
manin. Përveç Osmanit ishin: Azis 
Muglica; Qazim, Mexhit dhe Destan 
Lika; Nun Bedinin, Rexhep Kurt Bal-
la, Sulejman Kurt Balla, Selim Osman 
Hysa e Hajdar Hysa.  Gjatë viteve 
1910 – 1911 Hoxhë Moglica dhe qin-
dra  luftëtarë  të  tij luftuan me armë 
në dorë kundër Durgut Pashës dhe 
ushtrisë   së tij.
Në një mbledhje të krerëve të Di-
brës tek Plepi Egër në Maqellarë 
Hoxhë Moglica ngriti zërin për orga-
nizmin e luftës së armatosur kundër 
pushtuesve turq. “Ne duhet të dalim 
maleve, të shumëfishojmë forcat dhe 
duke luftuar për jetë a vdekje ta shpor-
rim një herë e mirë bishën turke prej 
vatanit. Unë me malsorët e Okshtunit 
dhe të Gollobordës do t’i përgjigjem 
vendimeve që do të marrë ky kuvend, 
për të luftuar deri në fund për këtë 
tokë, për këto troje të gjyshërve tanë. “ 
Fjala e tij  zinte vend kudo, bile edhe 
në rradhët e shqiptarëve që shërbenin  

në ushtrinë turke  Ai bindi majorin Meh-
met Korçari që të arratiset nga rradhët 
e ushtrisë turke bashkë me ushtarët 
shqiptarë dhe me materialet ushtar-
ake që dispononin. Pak më vonë bindi 
edhe Emrulla Agën nga Struga, i  cili 
së bashku me 40 ushtarët e tij u bash-
kua me forcat e Hoxhës. Të gjitha këto 
forca ai i strehoi në shtrëpinë e tij dhe 
për disa kohë i mbajti edhe me ush-
qim. 
Në fillim të vitit 1912, kur Hoxha bash-
kë me shokët përgatitej që të bënte 
qëndresën përfundimtare , sipas ud-
hëzimeve të Komitetit të Përgjithshëm 
të kryengritjes kombëtare, mori rrugën 
për në Elbasan për tu takuar me disa 
drejtues të kryengritjes, atje ai sipuno-
het dhe arrestohet nga qeveritarët  
turq të Elbasanit.
Në burg e torturuan, por ai kurrë nuk u 
tut. Në krye të 3 muajve me ndërhyr-
jen e shokëve dhe të miqve lirohet. 
Me të ardhur në Okshtun, merr dre-
jtimin e luftëtarëve dhe nisi përsosjen 
e përgatitjes luftarake për organizmin 
përfundimtar. Me 20 gusht 1912 Dibra 
u çlirua nga turqit. Hoxha mori pjesë 
në një mbledhje tek Guri i Shpuar në 
Fushë të Dibrës së Madhe. Aty u muar 
vendimi dhe ju dha ultimatumi  ushtrisë 
turke që të largohej nga qyteti i Dibrës 
së Madhe.  Në të njëjtën kohë kordin-
uan me krerët e kryengritjes në Shkup 
për largimin përfundimtar të turqve. 
Me 28 nëntor 1912 Hoxhë Moglica 
ngriti në shtëpinë e tij flamurin e Skën-
derbeut, flamurin kombëtar kuq e zi.  
Rezistenca dhe  veprimtaria luftarake 
e Hoxhës dhe e luftëtarëve të tij vazh-
doi edhe pas shpalljes së  pavarësisë 
kundër serbve që kërkonin jo vetëm 
kufijtë e vitit 1913, por të dilnin deri në 
Okshtun e Prevall. Në vitin 1915 serbët 
e kapin afër xhamisë sipër shtëpisë së 
tij dhe  e kanë detyruar të hapë varrin 
e vet. Qazim Meta këshilltar i Okshtu-
nit  e mbrojti nga serbët,  por Hasani 
ra në dorë të serbëve për të shpëtuar 
të tjerët, si edhe djalin e tij të vetëm. 
Ka qenë bashkë me Avdi Cenin (Sal-
lakun) nga Okshtuni. Hasani nuk ka 
kërkuar mëshirë dhe ka shprehur 
besimin se shqipen do e gëzojmë dhe 
unë do të vdes me nder. Dhe me keto 
fjalë  kanë rënë që të dy përmbi varrin 
e hapur me duart e tyre.Serbët donin 
ta detyronin që të pohonte se ky vend 
është Serbi. Por Hoxha vdiq me fjalët 
epope:”Rroftë flamuri ! Në këtë vend 
ku unë po bi, ka qenë, asht dhe do të 
jetë Shqipni. “ 
Futja në gropë për së gjalli ka ndodhur 
më 15 qershor 1915. Dy ditë më pas, 
pas largimit të serbve, bashkëfsha-
tarët e hoxhës që e donin dhe  e kishin 
shenjtin e tyre Hasan Moglicën e nx-
orrën nga gropa ku e kishin mbuluar 
me dhe’ serbët dhe së bashku me Avdi 
Sallakun i rivarrosën në varr të rregullt 
në Moglicë. 
Hoxhë Moglica është ndër të parët pa-
triotë të Shqipërisë dhe të trojeve tona 
amtare që është dekoruar për kontrib-
utin e tij patriotik. Ai është dekoruar 
me Urdhërin “Për veprimtari patriotike” 
nga Presidiumi i Kuvendit Popullor 
më rastin e 50 vjetorit të shpalljes së 
pavarësisë. Dekreti mban datën 26 
nëntor 1962.  Emri i tij qëndron në një 
listë përkrah Ismail Qemalit, Abdyl, 
Sami dhe Naim Frashërit, Luigj Gura-
kuqit, Isa Boletinit,  etj, burra dhe gra 
të nderuara dhe luftëtare për çështjen 
kombëtare.  
Gazeta “Dibra” në vitin 2000 gjatë një 
anketimi e shpalli Hoxhë Moglicën “Di-
brani i shekullit XX”. 
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Adresa e redakisë: Shkolla 9-vjeçare “Islam Çaushi” në Steblevë; Tel. 0695168173.

pjesë nga programi, statuti dhe kryesia e shoqatës

mersinhoxha@gmail.com

www.shoqatastebleva.al

POSTA JONË ELEKTRONIKEOBJEKTIVA TË SHOQATËS

•	 Shoqata Stebleva eshte krijuar 
dhe themeluar nga nje grup 
bashkefshataresh (Steblevas) me 
banim ne Tirane

•	 Në mbështetje të ligjit 7580 datë 
29.07.2004 , nenet 39-53 , si dhe të ligjit 
8781 datë 03.05.2001 dhe ligjit 8788 
date 07.05.2001, eshte hartuar akti i 
themelimi te shoqatës “Stebleva”

•	 Selia e shoqatës nga Janari 2019 do 
të jetë ne Steblevë adresa Chalet / 
Bujtina Stebleva

•	 Veprimtaria e saj do të shtrihet në 
të gjithë territorin e Republikës së 
Shqipërisë duke hapur degë në rrethe, 
qytete, komuna si dhe shtete të tjera 
...etj.

•	 Kohëzgjatja e veprimtarisë së 
shoqatës “Stebleva” eshtë e pa 
kufizuar.

•	 Në shoqate ka te drejtë të anëtarësohet 
cdo i ri qëpranon programin dhe 
statusin e shoqatës dhe paguan 
kuotazicionin e caktuar

•	 E drejta për dhenjen e dorëheqjes i 
garantohet cdo anëtari të shoqatës 
por me kusht që ai të paraqesë një 
kërkesë, së paku një muaj para 
largimit.......etj

•	 Kryesia e Shoqates Stebleva ka kete 
perberje

•	 Kryetar Z. Mersin Hoxha
•	 Sekretar Z. Arif Tamizi

•	 Nenkryetar Z. Dilaver Abazi Z. Ali Fejza
•	 Kordinator Znj. Adela Hoxha
•	 Objektiva te shoqates
•	 Mbrojtja e traditave, dokeve dhe 

zakoneve të fshatit
•	 Mbrojtja e pasurive e burimeve 

natyrore të fshatit të njohura në bazë të 
dokumentacionit të vjetër të vitit 1937

•	 Shndërrimi i fshatit Steblevë në zonë 
turistike

•	 Përdorimi në dobi të fshatit i të gjithë 
resurseve natyrore dhe aseteve

•	 Me rrugë e mjete demokratike të 
sensibilizohen organizmat përkatës 
qeveritare e jo qeveritare për t’i kushtuar 
vëmëndjen dhe masat e duhura 
zhvillimit të mëtejshëm në përputhje me 
kushtet aktuale të kësaj krahine

•	 Sensibilizimi i potencialit njerëzor e 
intelektual të bijve të kësaj krahine për 
promovbimin e inisiativave studimore e 
kulturore për evidentimin e historikut të 
krahinës,	etnografisë	e	folklorit,	traditës	
e zhvillimit të mëtejshëm të tyre

•	 Sensibilizimi i opinionit publik për 
nevojat e ndihmës, kujdesit ndaj 
krahinës së Steblevës për integrimin e 
saj në nivelet e zhvillimit të vendit

•	 Shoqata nuk do të ndjekë qëllime 
politike. Ajo është organizatë jo 
qeveritare

•	 Shoqata do të ketë organin e saj të 
shtypit periodik të titulluar gazeta 
“Stebleva”

•	 Për zhvillimin sa më të mirë të këtij 
objekti ajo do të organizojë dhe programe 
të përbashkëta me shoqata të tjera që 
kanë lidhje me veprimtarinë e saj në 
Republikën e Shqipërisë dhe jashte saj, si 
dhe do të mbajë lidhje me institucione që i 
përshtaten objektit të saj.

RRETH  NESH


