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Njoftohen anëtarët e Kryesisë së

Shoqatës “Stebleva” se me datë 16
mars 2008, ora 14.00 bëhet mbledhja
e Kryesisë pranë zyrave të shoqatës.
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GËZUAR DITËN E MADHE!GËZUAR DITËN E MADHE!GËZUAR DITËN E MADHE!GËZUAR DITËN E MADHE!GËZUAR DITËN E MADHE!
Kombi shqiptar më 17 sh

kurt 2008 festoi një ditë
të madhe, ditën e pavarë-
sisë së Kosovës. Sa e kemi
pritur këtë ditë !

U deshën 95 vjet, gati
një shekull që kombi shqiptar
të fitonte atë pjesë të trupit
të tij që ja kishin marrë pa-
drejtësisht, që ja kishin rrëm-
byer. Katër vilajetet sh-
qiptare të vitit 1912 u tkur-
rën nga vendimi i fuqive të
mëdha të Europës më 1913
dhe më shumë se gjysma e
popullsisë shqiptare dhe e
trojeve të tij u la jashtë tokës
amë, në Greqi, Serbi ,
Maqedoni e Mal të Zi. Por ky
ishte vetëm fillimi i një pa-
drejtësie historike.

Doktrina shoviniste e
Çubrilloviçit kërkonte t'i
shuante dhe t'i shpërngulte
shqiptarët nga trojet e veta
dhe këto troje të banoheshin
nga kolonë serbë. Dhjetra
mijëra shqiptarë të Kosovës
u shpërngulën në Turqi.
Mijëra të tjerë u shpërngulën
në Tiranë , Durrës, Fier e
vende të tjera të Shqipërisë.
Por kosovarët nuk u ndalën
dhe nuk u mposhtën. Çdo
familje shqiptare shtohej me
nga dhjetë fëmijë. Shqiptar-
ia po shtohej nga dita në
ditë. Shkenca e mbrapshtë
serbe punonte për çfarosjen
e kosovarëve, për sterilizimin
e meshkujve dhe femrave
shqiptare. Masakrat e tyre
arrrinin deri aty sa u shpo-
nin nënave shqiptare barkun
me foshnje, për të mos lin-
dur, për të mos u shumuar.
Por shqiptaria dhe shqipta-
rizmi nuk vdiq dhe nuk vdes
kurrë.  Ne jemi një komb vi-
tal dhe bujar që prodhon veti
dhe vyrtyte, që ka dhe që zë
miq të mëdhenj.

Sa profetike tingëllojnë
fjalët e të madhit Fan Noli :
"Mbahu neon, mos ki frikë /
se ke djemtë në Amerikë".
Ishte presidenti amerikan
Uillson i pari, ai që nuk lejoi
copëtimin e Shqipërisë, ish-
te presidenti amerikan Klin-
ton ai që urdhëroi dhe drej-
toi fushatën e madhe usht-
arake 78 ditore kundër Ser-
bisë për të shmangur ekzo-
din e pashëmbullt serb, ish-
te presidenti amerikan Bush
ai që deklaroi në Tiranë se
Kosova do ta fitojë pavarës-
inë e saj dhe se ka vetëm një
plan për Kosovën, plani Ah-
tisari.

Ishte ambasadori ameri-
kan Uokër ai që ua bëri të
ditur të gjitha mediave ameri-
kane e botërore se ç'genocid
të pashembullt po bën Ser-
bia në Reçak dhe në mbarë
Kosovën, ishte sekretarja e
shtetit Ollbrajt ajo që drejtoi
marrveshjen e Rambujes në
Francë, ishte ambasadori

Hollbruk ai që njohu i pari
UÇK si forcë ushtarake legji-
time, ishte Gjenerali Uesli
Klark ai që në krye të forcave
të NATO-s drejtoi ushtarak-
isht fushatën ushtarake duke
u kujdesur që të mos vritej
edhe një civil i pafajshëm
dhe që brenda 78 ditëve e
gjunjëzoi makinën ushtarake
të Millosheviçit dhe pararen-
di lirinë e Kosovës.

Mirënjohje të thellë
SHBA dhe bijve të saj që nga
Presidenti deri tek ushtari i
thjeshtë që luftoi për Kos-
ovën.

Mirënjohje të thellë
NATO-s dhe trupave të saj
që së bashku me UÇK çliru-
an Kosovën dhe bënë të
mundur kthimin e koso-
varëve në truallin e tyre në
Kosovën e tyre të dashur.

Mirënjohje të thellë
Bashkimit Europian, që u
solidarizua më Kosovën dhe
nuk lejoi që në zemër të Eu-
ropës në vitin 1999 të zhvil-
loheshin egzode e tragjedi të
tilla njerëzore.

Mirënjohje të thellë të
rënëve të Kosovës dhe
heroit legjendar Adem Jas-
hari. Me datën 17 shkurt në

MREKULLIA
STEBLEVË

Shqipëria, atdheu
ynë i dashur , është vend
i bekuar. I bekuar nga
Përëndia që e krijoi me
male të larta e të gjelbëru-
ara, me fusha pambarim
e të begata, me lumenj
që e përshkrojnë tej e tej,
me liqene me bukuri të
rralla, me dete që i kanë
zili shumë shtete, me
pasuri të çmuara tokë-
sore, nëntokësore e mb-
itokësore, me diell e me
shi, me borë e me gjithç-
ka.

Në një cep të Sh-
qipërisë verilindore ndod-
het një vend edhe më i
bukur, mrekulli e natyrës,
që quhet Steblevë.

Mijëra pushtues u tur-
rën ta bënin të tyren dhe
s'e bënë dot. Qindra
tregëtarë u turrën ta ble-
nin dhe s'e blenë dot.

Gojë më gojë ka
ardhur emri dhe
gojdhana:"Moj e bukura
Steblevë, me para s'të
bleva dot."

Mrekulli të tillë si Ste-
bleva nuk mund të shiten
dhe të blihen. Kush ka jet-
uar në Steblevë dhe nuk
është dashuruar me të.

Vende të tilla si Fusha
e Steblevës, Mali i
Raduçit, Mali i Draganit,
Liqeni i Draganit, Gësht-
enjat e Egra, Lulet tek
Fusha e 30-ës, Çajret e
thata etj  janë perla të
natyrës shqiptare.

Gjatë viteve të tranzi-
cionit ka patur shumë
dëmtime të pyjeve dhe të
pasurive natyrore të Ste-
blevës, ndaj Shoqata
"Stebleva" ngre zërin e
saj fort për t'i thënë ndal
abuzimeve dhe dëmti-
meve në pyjet e Ste-
blevës dhe tokat e saj që
janë ruajtur me gjak nga
steblevasit.

Me gjithë dëmtimet e
deritanishme, populli i Ste-
blevës, qytetarët e saj
kudo që janë, po bashko-
hen dhe po kontribojnë
për ringritjen dhe rikthimin
në identitet të këtyre pa-
surive natyrore.

Jo vetëm do ta
mbrojmë Steblevën por
do ta kthejmë atë në vend
turistik për shqiptarët dhe
të huajt.

Ky është objektivi fi-
nal i kësaj shoqate. Kjo
është  dëshira e stebl-
evasve punëtorë, atd-
hetarë dhe arsimdashës.

një kurorë me lule pranë
bustit të Adem Jasharit në
Tiranë, djemtë e Shqipërisë
shkruanin : "Baca Adem ,
amanet yt u çua në vend,
Kosova fitoi pavarësinë."

Mirënjohje të gjithë aty-
re që kontribuan për këtë fi-
tore të madhe historike , më
e madhja në 100 vitet e fun-
dit, të gjithëve, të dukshëm
e të padukshëm, me push-
kë e me penë, me para e me
gjithçka patën. Pa këtë kon-
tribut të jashtëzakonshëm
nuk do të ja arrinim kësaj
dite.

Një falenderim edhe për
ushtrinë shqiptare që në
pranverën e vitit 1999 dha
ndihmesën e  saj, aq sa e
lejonin mundësitë dhe ligjet
ndërkombëtare të luftës, për
t'ja bërë sa më të lehtë që të
ishte e mundur UÇK-s dhe
NATO-s luftën e tyre.

Më në fund ja arritëm
kësaj dite të madhe. Nuk do
të ketë më vëllezër të ndarë,
nuk do të ketë më genocide
e shkelje të të drejtave të
njeriut, nuk do të ketë më
vuajtje njerzore të shkaktu-
ara nga ideologji shoviniste.
Shqipëria, Kosova dhe Ball-

kani kanë hedhur sytë drejt
Europës së Bashkuar, drejt
Bashkimit Europian, drejt
ardhmërisë dhe prosperi-
tetit.

Ne jemi një popull vital.
Ne dimë të falim dhe të sho-
him përpara. Ne dimë të
qeverisemi dhe të integrohe-
mi në familjen e madhe eu-
ropiane.

Rruga Durrës-Kukës-
Prishtinë, rruga e bashkimit
dhe zhvillimit ekonomik po
ecën me ritme të shpejta. Të
tjerë rrugë të reja po ndër-
tohen.

Rruga e Arbërit, ajo që
po lidh Tiranën me vëllezërit
shqiptarë në Maqedoni ka
filluar dhe shpresojmë që rit-
met e saj të rriten nga dita
në ditë. Këto ditë u miratua
vendkalimi doganor i Trebi-
shtit. Besojmë se edhe
vendkalimi i Steblevës do të
hapet së shpejti. Urat e
miqësisë midis popujve po
shtohen nga dita në ditë.

E gëzofshim ditën e
madhe të pavarësisë së Ko-
sovës !  Ditë të tjera të
mëdha na presin.

SAKIP CAMI
Publicist
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DISA NGA QËLLIMET E SHOQATËS
SIPAS STATUTIT DHE VENDMIT TË MIRATUAR

• Mbrojtja e traditave, zakoneve e dokeve të
fshatit.

• Mbrojtja e pasurive dhe burimeve natyrore
të fshatit të njohura sipas tapisë së vitit 1937.

• Shëndrrimi i fshatit në zonë turistike.
• Përdorimi në dobi të fshatit i të gjitha resurse-

ve natyrore.
• Me rrugë e mjete demokratike të sensibili-

zohen organizmat përkatëse qeveritare dhe joqe-
veritare për t'i kushtuar vemendjen dhe marrë ma-
sat e duhura për zhvillimin  e mëtejshëm të kësaj
krahine.

Kanë kaluar dy vjet e
gjysmë nga 28 shtatori i

vitit 2005 kur me Vendimin e
Gjykatës Nr 1465, sipas
kërkesës së qytetarëve ste-
blevas u miratua shoqata me
të njëjtin emër: "Stebleva".
Po këto ditë filloi edhe gaze-
ta periodike "Stebleva" or-
gan i kësaj shoqate.

Kjo shoqatë ndryshon
nga shumë shoqata të tjera
jofitimprurëse dhe joqeveri-
tare. Ajo është një shoqatë
që në themel të saj ka
punën dhe kontributin e të
gjithë steblevasve, bijve të
këtij fshati të lashtë, të be-
gatë e piktoresk për të ruaj-
tur dhe shtuar bukuritë e këtij
vendi, unikal për pasuritë e
tij natyrore. Vlen të për-
menden veçanërisht
puna, sakrifica dhe vet-
mohimi i z. Ali Fejza në
krye të shoqatës për re-
alizimin me çdo kusht të
qëllimeve të shoqatës.
Kryesia e kësaj shoqate  ka
bërë një punë të
lavdërueshme, duke u përbal-
lur me vështirësi të panumër-
ta, duke filluar me ato të kar-
akterit politik, ekonomik, orga-
nizativ etj. Shoqata ka arritur
të fillojë sensiblizimin e opin-
ionit jo vetëm të Steblevës por
edhe të komunës, rrethit të Li-
brazhdit dhe qarkut të El-
basanit, duke dhënë sinjale të
qarta e të prera:"Mjaft më me
abuzimet ndaj Steblevës, ndal
sopatës mbi pyjet e saj !

Zotërinjtë Ali Fejza, Ari-
anit Nura, Emrulla Hoxha,
Hysni Disha, Abdyl Projku  etj
dhe u përplasën drejtpër-
drejt me abuzuesit qofshin
këto me pushtet politik dhe
ekonomik, duke mbrojtur fs-
hatin dhe ligjet e këtij vendi.

Të gjithë e dimë dhe
jemi dëshmitarë se mijëra e
mijëra metro kub dru e lëndë
drusore me çmim e pa çmim
u muar nga Stebleva për të
gjithë Shqipërinë. Por jo
vetëm kaq, por edhe u dëm-
tuan dhe u shfrytëzuan bar-
barisht pyjet e Steblevës.
Ndaj durimi ka një kufi. Fir-
mave shfrytëzuese duhet t'ju
tregohej vendi. Kryesia e
shoqatës dha porosi dhe
udhëhoqi protestat ndaj fir-
mave shkatrruese të pyjeve
tona. Këto protesta çuan në
pezullimin e disa kontratave
të firmave prerëse të pyjeve.
U arrit të pengohet dëmtimi i
Shkëmbit të Draganit. Ekipe
të Ministrisë së Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të
Ujrave, të drejtorisë së
pyjeve të Elbasanit, Librazh-

dit, Bulqizës dhe përfaqë-
sues të komunës Fushë
Studën erdhën dhe panë
gjendjen në vend dhe i
dhanë të drejtë shoqatës si
dhe morën vendim për pe-
zullimin e shfrytëzimit të
lëndës drusore në pyjet e
Steblevës.  Në disa vende si
në Mllac , Dragan, Strator,
dhe në Përroin e Govatave
u konstatuan shkelje të rën-
da të ligjit mbi pyjet dhe
dëmtime masive.

Steblevasve u dhimbset
vendi i tyre , fshati, toka dhe
pyjet, të cilat që në kohën e
Zogut më 1937, e hodhën në
në tapinë ligjore ku është
përcaktuar gjithçka, kufijtë e
fshatit, të tokës arë, lëndi-
nave, kullotave dhe pyjeve.

Stebleva ka patur dhe
ka burra të fortë dhe të
mençur që u dhimbset vatani
dhe që i dalin zot atij.

Kemi kërkuar edhe nga
Ministria e Jashtme që të ha-
pet një pikë kufitare në
Llakavicë , që qytetarët e
kësaj zonë të lëvizin lirisht
dhe në rrugën më të shkurtër
në Maqedoni dhe në viset e
tjera duke rinovuar lidhjet
miqësore tradicionale. Këto
u thanë dhe u kërkuan në
takimin me ish ministrin Be-
snik Mustafaj. Në takim ishin
zotërinjtë Ali Fejza, Emrullah
Hoxha dhe F. Rada.

Për ruajtjen e mjedisit
dhe gjelbërimin  e tij është
organizuar takimi me
Zv.Ministrin e Mjedisit ,
Pyjeve dhe Administrimit të
Ujërave zotin Taulant Bimo.
Në takim kanë qenë zotërin-
jtë Ali Fejza dhe Hysni Dis-
ha. Pyjet e Steblebës, u vu
theksi në takim do t'i shfrytë-
zojnë bijtë e Steblevës që
janë edhe bisnesmenë edhe
njohës të shkëlqyer të
pyjeve. Në vazhdën e
punëve të mira në fshat,
shoqata ndërtoi një çezëm
tek Vakëfi i fshatit dhe ripa-
roi rrugën nga Varri i Gjizax-
hiut deri në afërsi të Klenjës.
Shoqata ka një evidencë të
saktë dhe ka evidentuar të
gjithë kontribuesit e sho-
qatës me para dhe me for-
ma të tjera. Deviza jonë ësh-
të:" Jo ç'bën Stebleva për
ne, por ç'bëjmë ne për Ste-
blevën" . Sot Stebleva ka më
shumë se kurdoherë nevojë
për ne, për ndihmën dhe
përkrahjen tonë kudo që të
jemi. Ne nuk do ta lemë Ste-
blevën ta shkatrrojnë, t'i
presin pyjet, të shkretojnë
vendin disa persona të pa-
përgjegjshëm që kërkojnë

vetëm e vetëm të pasurohen
me çdo kusht dhe me çdo
çmim. Ata nuk janë nga Ste-
bleva, atyre nuk u dhimbset
Stebleva, prandaj të ngremë
edhe më shumë opinionin
kundër dëmtuesve të mje-
disit, pyjeve dhe pasurive
natyrore të saj. Ta shpallim
Steblevën vend të mbrojtur
nga shteti, monument të
natyrës. Ashtu siç bëmë kur
bindëm dhe dërguam ekipin
e Bankës Botërore në Ste-
blevë, të vazhdojmë të dër-
gojmë atje qindra turistë, ta
shëndrrojmë Steblevën në
një fshat turistik dhe
tërheqës për vizitorët e huaj
dhe të vendit. Stebleva ësh-
të një vend i rrallë dhe i
bekuar. Atë e ka bekuar vetë
Përëndia që e ka bërë aq të
bukur. Liqeni i Draganit ësh-
të një tjetër mrekulli e
natyrës që i rri pranë asaj.

Fillimi dhe vazhdimi i sh-
trimit të rrugës automobilis-
tike Librazhd-Steblevë po
ndiqet me vëmëndje nga
shoqata. Kemi bërë shumë
për fshatin tonë, por kemi
edhe shumë për të bërë.
Bijtë e këtij fshati të bekuar
do ta bëjnë detyrën e tyre
ndaj vendlindjes, ndaj tokës
së bekuar që na lanë ama-
net të parët. Shumë  bisnes-
menë   dhe kuadro të për-
gatitur nga ky fshat do të ta
thonë me fakte dhe argu-
menta se sa shumë e duan
Steblevën e tyre të dashur.

6 maji po afron. Deri
atëherë kemi edhe shumë
punë emergjente për të
bërë. Le të mblidhemi dhe të
festojmë arritjet, le të marrim
detyra të reja. Asgjë të mos
kursejmë për vendlindjen
tonë.

MERSIN HOXHA
Kryetar i Shoqatës

"Stebleva"

KRYESIA E SHOQATËS APELON:
"Mjaft më shkatrrimit të pyjeve dhe pasurive natyrore të Steblevës"

ZHVILLOHEN ZGJEDHJET E REJA
TË SHOQATËS "STEBLEVA"

Me datën 27 janar 2008 u bë analiza e punës
së deritanishme të shoqatës dhe u zhvilluan zgjedh-
jet e reja të kryesisë së shoqatës.

Pas votimit u zgjodhën: Mersin Hoxha kryetar,
Arif Tamizi sekretar, Ali Fejza nënkryetar dhe Di-
laver Abazi nënkryetar.

Me 9 shkurt 2008 u bë mbledhja e rradhës e
kryesisë së shoqatës për ndarjen e detyrave dhe
ndjekjen e problemeve të dala.

Zyrat e shoqatës ndodhen në Rrugën e Dibrës
, prapa Akademisë Ushtarake "Skëndërbej". Tel
00355/4/271456 dhe 0692065091.

SË SHPEJTI TAKIMI ME
MINISTRIN XHUVELI

Pas takimeve me drejtues të pushtetit vendor dhe
me drejtues të drejtorive të pyjeve të qarkut të Elbasanit
, shoqata ka kërkuar që të takohet edhe me ministrin e
Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimin e Ujërave zotin Lufter
Xhuveli për t'ja bërë present atij shqetësimet që ka sho-
qata për ruajtjen e mjedisit dhe pyjeve të Steblevës. Na
është bërë e ditur se së shpejti ky takim do të kryhet.
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VAHID KORMAKU (STEBLEVA)

PIONIER I ARSIMIT SHQIP DHE I EKOLOGJISË SHQIPTAREPIONIER I ARSIMIT SHQIP DHE I EKOLOGJISË SHQIPTAREPIONIER I ARSIMIT SHQIP DHE I EKOLOGJISË SHQIPTAREPIONIER I ARSIMIT SHQIP DHE I EKOLOGJISË SHQIPTAREPIONIER I ARSIMIT SHQIP DHE I EKOLOGJISË SHQIPTARE

Pleqtë Vahit Ereqi dhe Destan Bala tregojnë
se Mustafa Qemal Ataturku është biri i një nëne
prej Sebishti ndërsa i jati i tij ka qenë nga Steble-
va.

Ata janë larguar në emigrim në Selanik. Atje
ka lindur Mustafa Qemali.

Tokat e tyre në Steblevë janë edhe sot , tokat
e Cankajve poshtë malit të Osojit. Vetëm për të
ndërtuar çezmën në vendin e quajtur Terzicë ka
paguar dy qese me flori.

Rrënjët e tij shqiptare prej fshatit Steblevë të
Dibrës i tregon edhe ngjarja që po ju tregojmë:

Një steblevas nga Bandajt në Stamboll në një
kafe vret Prefektin e qytetit sepse ai shan Sh-
qipërinë.

E dënojnë me vdekje. Një grup steblevas sh-
kojnë te Qemal Ataturku dhe i kërkojnë që t'i falë
jetën.

Mustafa Qemali ka thënë: "Për ta vrarë nuk e
vrasim , por jam i detyruar ta internoj".

Ai kishte bashkëpunime dhe miqë
si me Prof. Dr. Fridrih Margraf ,

një nga botanistët më të njohur zvic-
erianë që ka bërë kërkime e studime
dhe në fushën e florës shqiptare,
studime që i ka përmbledhur në lib-
rin e tij:"In Albanien Bergen" , botu-
ar më 1930.  Në këtë libër me ndih-
mën e Vahidit është edhe studimi për
Steblevën dhe Llangën.

Vahid Kormaku është një nga të
parët që ka kontribuar për çështjen
e arësimit shqip, për gjuhën, lirinë
dhe përparimin  e vendit. Ai ka lin-
dur në Steblevë më 17 qershor 1885
në një familje me tradita atdhetare.
Në fundin e shek. XIX, si edhe
shumë shqiptarë të tjerë, edhe i jati
i Vahidit, Sali Kormaku mori rrugën
e Kurbetit. Ai u vendos në Selanik ,
ku arriti që të siguronte një vend
punë si mjeshtër e ndërtues, zanat
që të gjithë steblevasit dhe gollobor-
dasit e kishin të tyrin. Me vehte kish-
te marrë edhe të birin, Vahidin, me
dëshirën edhe për ta arsimuar.

Vahidi në Selanik mbaroi sh-
kollën fillore, Gjimnazin turk dhe
Medresenë. Pas mbarimit të studi-
meve, Vahidi kthehet në vendlindje,
ku menjëherë merr pjesë në luftimet
kundër serbëve së bashku me të
gjithë fshatarët e tjerë të cilët nuk
duronin pushtim. Tre herë u dogj
Stebleva nga serbët, tre herë e
rindërtuan dhe e bënë edhe më të
mirë Steblevën, bijtë e saj.

Bashkë me atdhetarizmin ne
trashëguar tek Vahidi filloi të zhvillo-
het edhe dëshira për të përhapur
gjuhën shqipe tek bashkëfshatarët
e tij dhe kudo në Shqipëri. Ndaj për
këtë mbaroi një kurs plotësimi në
Shkollën Normale të Elbasanit dhe
të Shkodrës në vitin 1921, nga ku
mori edhe diplomën e mësuesit të
shqipes. Dhe vetëm për pak kohë
Vahidin do ta gjejmë në një shkollë
të Gramshit. Ishte 14 shtatori i vitit
1921 ku në Sulovë të Gramshit u
hap shkolla e parë shqipe në këtë
zonë, ku nxënës të 10 fshatrave që
plotësuan 40 nxënësit e parë më
mësues Vahid Kormakun, të cilit i
thërritnin Vahid Stebleva, në emër të
fshatit të tij.

Në vitin 1923-1924 transferohet
në Prefekturën e Dibrës dhe emëro-
het mësues në fshatin Borovë, ku
edhe këtu hapej për herë të parë
shkolla shqipe.

Edhe sot e kësaj dite, shkolla e
parë shqipe në Gramsh , ku dha
mësim Vahid Kormaku mban emrin
e tij, shkolla "Vahid Stebleva".

Vahidi shërbeu si mësues deri
në vitin 1946 në fshatrat e Steblevës,
Klenjës, Okshtunit të Madh dhe
Fushë-Bulqizës.

Por Vahid Kormaku nuk ishte
thjesht një mësimdhënës. Ai ishte një
studiues dhe një poliglot. Ai njihte
mirë shumë gjuhë të huaja, gjuhët
orientiale( arabisht, persisht dhe tur-

qishten e vjetër), gjuhët sllave (ser-
bisht dhe maqedonisht) , gjuhën ital-
iane dhe atë greke. Kishte njhuri
edhe për gjuhën gjermane. Ai kish-
te bashkëpunime dhe miqësi me
Prof. Dr. Fridrih Margraf , një nga
botanistët më të njohur zvicerianë që
ka bërë kërkime e studime dhe në
fushën e florës shqiptare, studime
që i ka përmbledhur në librin e tij:"In
Albanien Bergen" , botuar më 1930.
Në këtë libër me ndihmën e Vahidit
është edhe studimi për Steblevën
dhe Llangën.

Në fushën e studimeve, një
rëndësi fondamentale ka studimi i tij
në dorëshkrim:"Sheshet e betejave
të Skënderbeut" në dritë të realitetit"
, monografi e cila dëshmon për të
vërtetat historike të hulumtuara dhe
të dokumentuara me dëshirën për
tua transmetuar brezave të ardhs-

hëm. Në këtë studim janë përshkru-
ar të gjitha rrugët malore e fushore
të betejave të Skënderbeut në Dibër.
Ai përshkruan të gjitha këto vende
ku u zhvilluan luftërat si Torviolli,
Valekalia, Kokra, Otoneta, Oraniku,
Sfetigradi, Modrisa, Pologa, Meka-
dia, etj ku Skënderbeu fitoi ndaj ush-
trive turke.

Krahina e Gollobordës, në këtë
studim, ka mjaft legjenda të kohës
së Skënderbeut që janë transmetu-
ar si gojëdhana si "Fama dhe
trimëria e Skënderbeut kundër
turqve", "Trimëria e Moisi Golemit",
"Martesa e Skënderbeut", (këngë),
"Shenjë zie për vdekjen e  Skënder-
beut", "Veson vesa në tokë të
Shqipërisë"(këngë), "Jakucja", "Em-
igracioni i drinkollasve për në Itali
dhe Austri" etj.

Më 28 prill 1938 , Vahidi dërgoi

në Muzeun Kombëtar në Tiranë dy
relike të gjetura në Orvenik të Ste-
blevës, një gjyle 12 kg e vitit 1448
dhe një monedhë argjendi e prerë
në Dibër me rastin e rrethimit të Sfe-
tigradit më 1449.

Shkencëtari, profesori, poliglo-
ti, ekologjisti Vahid Kormaku ndihmoi
profesorin gjerman nga Zvicra të
mësonte dhe të mblidhte të gjitha llo-
jet e bimëve, gjetheve dhe pemëve
të krahinës së Steblevës.

Pra ai ishte ekologjisti i parë që
shkencërisht studioi florën sh-
qiptare. Librat e tij ishin të mbushur
me gjethe e bimë të thara të kësaj
zone.

Kanë kaluar vite. Flora dhe fau-
na shqiptare më shumë është dëm-
tuar se sa është ruajtur. Kështu ka
ndodhur edhe në Steblevë. Këto
mrekulli të natyrës dhe të
paraardhësve tanë po dëmtohen.
Amaneti i Vahid Kormakut po shke-
let. Por ne nuk do të lejojmë që të
shkatrrohet ky monument i natyrës,
kjo bukuri e rrallë e pa-
përsëritëshme.

E ku mund të gjeje vende të tilla
si burimi karstik tek Livadhet e Gji-
najve, si Lulet tek Fusha e 30-ës, si
Liqeni i Draganit, si Gështenjat e
Egra, si Mali i Raduçit, si Fusha e
Steblevës.

Jo më kot ka mbetur gojë më
gojë pengu i mosblerjes së
Steblevës:"Moj e bukura Steblevë/
me para s'të bleva dot !

Jo kurrë nuk do të shitet dhe do
të blihet Stebleva dhe pasuritë nay-
rore të saj. Për to kemi derdhur kaq
shumë gjak dhe djersë.

Vahid Kormaku (I Riu)

MUSTAFA QEMAL ATATURKU DHE
RRËNJËT E TIJ NGA STEBLEVA

Ai kishte bashkëpunime
dhe miqësi me Prof. Dr.

Fridrih Margraf , një nga
botanistët më të njohur
zvicerianë që ka bërë

kërkime e studime dhe në
fushën e florës shqiptare,

studime që i ka
përmbledhur në librin e

tij:"In Albanien Bergen" ,
botuar më 1930.  Në këtë

libër me ndihmën e Vahidit
është edhe studimi për
Steblevën dhe Llangën.
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Stebleva është një fshat me identitet
të lashtë. Ai njihet si vendbanim pre-

historik. Emri i fshatit është shumë i
vjetër. Një version , nga më të besuesh-
mit, është ai sipas tregimit të Destan
Kormakut. U përpoqën ta blejnë tokën
e Steblevës, por ajo ishte e pash-
itëshme, s'e blenë dot. Njëri nga
dëshiruesit për ta blerë tha:"S'të bleva
dot" dhe që atëhere i mbeti emri Stebl-
eva. Dhe s'kishte si të ndodhte ndry-
she. Nuk mund të shitej e të blihej ky
thesar i rrallë, ky monument i natyrës
me Malin e Draganit dhe të Raduçit që
i qëndrojnë si kurorë, me Liqenin e
Draganit, bukuri e rrallë, me pyllin e
gështenjave të egra, unik për nga lloji
dhe bukuria. Shtoji kësaj bukurie edhe
fushën pjellore ku rriten patatja , thekra
e prodhime të tjera.

Sipas defterit turk të vitit 1467, Ste-
bleva kishte 13 shtëpi, ndërsa sipas
regjistrimit të vitit 1976 kishte 170 shtë-
pi. Por gjatë kohëve popullsia e saj ësh-
të luhatur nga 300-900 shtëpi. Tani Nga
Stebleva janë larguar shumë banorë të
saj në drejtim të Tiranës, Durrësit, El-
basanit etj si dhe janë larguar edhe jas-
htë Shqipërisë deri në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës.

Por shpirtërisht të gjithë janë në
Steblevë dhe kurrë nuk e harrojnë atë.

Stebleva që në kohën e Mbretit Zog
shënoi me tapi të rregullt të gjitha të
dhënat dhe kufijtë e territorit të saj. Ajo
ka një sipërfaqe prej 56.851.263,6 me-
tra katrore, nga këto pronë truall dhe
arë 15.673.278 metra katrore, pyje
27.678.550,4 metra katrore, kullota dhe

VENDE ME BUKURI TË
VEÇANTË NË STEBLEVË

• FUSHA E STEBLEVËS,
• MALI I RADUÇIT,
• MALI I DRAGANIT,
• LIQENI I DRAGANIT,
• GËSHTENJAT E EGRA,
• BURIMI KARSTIK
• LULET TEK FUSHA E 30-ËS,
• ÇAJRET E THATA
• VISHARICA
• KALLKANI
• STRATORI etj.

NJË DITË NË MALIN E STRATORIT

Kur futesh në malet e blertë pa mbarim të Steblevës, sikur bëhesh
tjetër njeri. Merr frymë thellë dhe kënaqesh pa masë duke soditur këto
bukuri të natyrës. Pyje madhështorë pafund, me trungje ahu të trashë sa
as dy vetë nuk e mbërthejnë dot, me  dru të gjatë ahu sa të bie kësula kur
sodit në qiellin pambarim, me gjelbërim mahnitës e me freski. Në mes të
pyjeve si me magji burojnë ujëra të pijshëm që gurgullojnë e të ftojnë drejt
tyre. Ti plot dëshirë afrohesh të freskosh duart e fëtyrën , por ata të ngr-
ijnë në çast. T'i ngrijnë në çast dhe t'i shkrijnë nga dielli i argjendë që
rrezaton me lejen e aheve të gjatë deri në qiell. Dhe kësaj mrekullie i
shtohet edhe cicërima e zogjve, kanga e bilbilave e pas tyre edhe fyejt e
barinjve vendas, të këtyre vendasve që jetën ja kanë kushtuar këtij vendi
të bekuar, këtij pejsazhi mahnitës që nuk e shikon as në ëndrra e as në
përralla.

"Në do të të zgjatet jeta, kthehu në vendlindje" shkruan një mësues
nga Stebleva, një hulumtues i motiveve të Steblevës.

Për barinjtë asgjë nuk ka ndryshuar në këto anë. Shkenca le të shpikë
çfarë të mundet , por natyrën nuk e bën dhe çbën dot. Stanet e barinjve,
vathët e bagëtive, blegërimat e gjingjave të porsalindur, qentë besnikë të
staneve, bujaria dhe gëzimi i barinjve kur u shkon në stan, natyra që të lë
pa mënd nuk mund të gjendet askund përveçse në vendlindjen tënde,
këtu në Strator, këtu në malet e Steblevës. Ngjitemi në Strator e më tej në
Livadhet e Visharicës dhe mbetemi pa mënd. Përkulemi dhe mbledhim
lule shumëngjyrëshe, lule me aroma fantastike, ku vetëm bletët janë pr-
onaret e tyre. Ndaj me të drejtë kemi filluar të kthehemi në vendlindje, të
riparojmë shtëpitë egzistuese, të ndërtojmë shtëpitë  e reja. Një ditë në
Strator është sikur të shkosh në qiellin e shtatë.

RIKTHIM NË VENDLINDJE

Shumica e steblevasve të larguar në Tiranë janë vendosur te Ko-
dra e Priftit. Ata gjatë verës kthehen e popullojnë këto bjëshkë të buku-
ra. Tani steblevasit kanë filluar të riparojnë shtëpitë e lëna.

Emrulla Hoxha së bashku me vëllezërit kanë ndërtuar shtëpinë më
të gjitha kushtet e akomodimit. Po kështu edhe Abib Kormaku si edhe
Astrit Bushati, i cili ka ndërtuar 4 vila. Ai është i interesuar gjithmonë për
kontrollin e kufijve të fshatit, të pyjeve, kullotave etj. Edhe vëllezërit Hox-
ha kanë ndërtuar dhe riparuar shtëpitë e tyre në Steblevë. Steblevasit
tani po debatojnë me drejtuesit e pushtetit vendor të komunës për të
mos lejuar asnjë abuzim dhe dëmtim të pasurive natyrore të fshatit të
tyre. Po mendohet edhe për turizmin veror, për përgatitjen e shtëpive
egzistuese, për riparimin e rrugës nacionale, rrugëve të brendshme etj.

FIGURA TË SHQUARA NGA
FSHATI STEBLEVË

• Mustafa Qemal Ataturku, lideri
i Turqisë moderne.
• Hazis Lila, delegat i Kuvendit
të Vlorës, 28.12.1912.
• Vahid Kormaku, edukator,
poliglot,studiues, dhe botanist i
shquar
• Islam Lama, ministër i brënd-
shëm në qeverinë e Nolit.
• Rexhep Gruja, konsull në Shk-
up , në kohën e Zogut.
• Hajrulla Koburi, ambasador në
Jugosllavi e konsull në Stamboll.
• Adem Bojaxhiu, atdhetar e bur-
rë kuvendi, kryeplaku që luftoi për
ligjërimin e Steblevës së sotme.
• Islam Hoxha, përhapës i arsimit
shqip në zonën e Gollobordës
• Kadri Tamizi, një nga krye-
pleqtë  që ka mbrojtur vlerat e
Steblevës dhe që është shquar
për bamirësi etj.

STEBLEVASTEBLEVASTEBLEVASTEBLEVASTEBLEVA
(Një vështrim i shkurtër)

pyje të ulta 13.499.435,1 metra katrore.
Kufizohet me Maqedoninë në lindje, nga
Trebishti, Klenja, Gjinoveci në veri, nga
Borova në përëndim dhe nga Qarrishta
në jug.

Pozicioni i saj strategjik në lindje
të Shqipërisë , pika më e afërt me Ti-
ranën, e ka bërë të lakmueshme nga

shovinistët serbë për ta patur urë kalimi
dhe për ta pushtuar e grabitur ekonomik-
isht. Rezistenca e këtij fshati ndaj push-
tuesve serbë është e pashembullt në
histori. Stebleva është djegur disa herë,
më 1913, 1916 dhe 1920. Në vitin 1920
dogjën gjithçka duke mos lënë asgjë në
këmbë. Aqif Pashë Elbasani , për rez-
istencën e tyre për mbrojtjen e vendit
dhe për rrjedhojë edhe për shpëtimin e
Elbasanit nga serbët , u ofroi stebl-
evasve shtëpi e prona për t'i sistemuar
në Elbasan. Por Steblevasit në atë kohë
e vlerësuan ftesën dhe bujarinë e pa-
shait Elbasanit, por nuk pranuan të lës-
honin trojet e tyre.

Sikudo , por në Steblevë dasmat
janë edhe më të bukura. Ato kanë një
karakter më epik dhe më burrëror. Një
ditë përpara dasmës , aty nga ora dy e
mbasdites mblidhen në shtëpinë  e djalit
, të afërmit, gra e burra dhe nisen për të
marrë orkestrën, e cila përbëhet nga dy
daulle dhe nga dy curle. Vargu i njerëzve
shoqërohet nga këngët e grave e të va-
jzave të veshur më kostumet popullore
karakteristike, me shami jepeku, të
lëshuar mbrapa, kurse përpara e lidhur
nga gusha, apo e kapur nga të dy anët e
flokëve , që i aknë bërë rica rica, jeleku i
kuq me gajtan të qëndisur përppara deri
në fund të belit, boçja prej sermi, çora-
pet e kuqe, , me klara deri tek gjuri e
këpucët e zeza, Në qafë gjerdani me
monedha argjendi e bronxi, ngandonje-
hrë e dhe prej ari, që kur kërcejnë tingujt
e gjerdanëve krijojnë një melodi karak-
teristike.  Ustallarët e muzikës kalojnë
përmes fshatit se këtu është lezeti që të
shohin të gjithë. Muzikantët janë shumë
pasionantë, nga daullet sikur tundet toka
dhe nga curlet e violinat sikur ngjallen
edhe të vdekurit.  (Shih foton) Një per-
son ngarkohet vetëm për mbajtjen e fla-
murit kombëtar shqiptar.

DASMAT NË STEBLEVË
Në shtëpinë e djalit këngët dhe vallët

s'kanë të pushuar. Në darkë mblidhen
shumë njerëz, të ftuar dhe të paftuar, për
të parë ritin e pjekjes së bukës(pogaçes)
siç i thonë vendasit. Rrugët ndriçojnë ,
nuk ka kursim për ndriçimin  e rrugëve
në dasma. Burra qëndrojnë veç e gratë
veç nëpër konaqe, në verë qëndrojnë nëpr
oborret dhe lëndinat e shtëpive të bëra
gati për dasmë.

Hyzmetçinjtë shërbejnë kafe, cigare
e karamele.

Burrat kërcejnë vallet e rënda dys-
he, me një shkathtësi të paparë. Sa të
rëndë në hedhjen ekëmbëve , aq të le-
htë në ngritje, aq elastic në në trup , njëri
më i qeshur se tjetri, njëri më i lehtë se
tjetri, sikur luajnë, sikur fluturojnë si sh-
qiponja , me krahët e mbështetur tek
supet e njeri tjetrit, duke e vënë lehtë
njërën këmbë në cep të daullës, shqi-
ponja të vërteta , kreshikë malesh.
Dikush nxjerr nga qejfi para , kartmoedha
dhe ja mbështet në ballë.  Ceremonia e
pjekjes së bukës bëhet jashtë në oborr.
Gra e vajza të veshura bukur kërcejnë
rreth vednit të bukës që vazhdon të piqet.
Një mrekulli e vërtetë.

Përveç valleve popullore kanë hyrë
edhe valet rinore e dansimet midis të rin-
jve. Një bukuri të veçantë paraqet mo-
menti kur krushqit nisen të marrin nus-
en.  Kulmi i dasmës. Gratë në kor kën-
dojnë këngë për dhëndrin dhe nusen duke
i përmendur edhe me emra.  Ka edhe të
shtëna armësh e krisma të improvizuara
nga qejfi kur krushqit marrin nusen për
të dhënë sinjalin e gëzimit.

Nusja pritet me disa doke e zakone
si me bukë të pjegur gruri (zakoni i mik-
pritjes bukë e kripë e zemër), me një
shishe raki që e thyen nusja për të pla-
sur syrin e keq, hidhet oriz mbi kokën e
nuses, që të shtohet si orizi. Nusja lyen
gishtat me mjaltë dhe prek parvazin  e
derës, që shtëpia të ketë lumturi dhe
ëmbëlsi. Ajo futet në shtëpi me këmbën
e djathtë, që të sjellë mbarësi.

Vallet vazhdojnë tërë natën. Një
moment i veçantë është edhe momenti i
futjes së dhëndrit në dhomën e tij, ku
dikush e godet me shaka me grushta ,
dikush e puth, pasi ky është çasti  i
ndarjes me shokët e tij,  beqarë.

Këto zakone  dhe rite transmeto-
hen brez pas brezi.

Veshje nga Stebleva
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TAKIM ME DREJTORIN ETAKIM ME DREJTORIN ETAKIM ME DREJTORIN ETAKIM ME DREJTORIN ETAKIM ME DREJTORIN E
PËRGJTHSHËM TË PYJEVEPËRGJTHSHËM TË PYJEVEPËRGJTHSHËM TË PYJEVEPËRGJTHSHËM TË PYJEVEPËRGJTHSHËM TË PYJEVE

DHE KULLOTAVEDHE KULLOTAVEDHE KULLOTAVEDHE KULLOTAVEDHE KULLOTAVE
Me datën 26 shkurt 2008 në Drejtorinë e Politikave të

Pyjeve dhe Kullotave pranë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave u zhvillua një takim midis kryesisë së
Shoqatës "Stebleva" dhe Drejtorit të Politikave të Pyjeve dhe
Kullotave z. Nehat Çollaku.

Shoqata përfaqësohej nga kryetari i saj Mersin Hoxha
dhe sekretari Arif Tamizi.

Në takim u bënë prezent shqetësimet e shoqatës, detyrat
dhe objektivat e saj. Pas vitit 1990 pati dëmtime të pyjeve dhe
pasurive natyrore të Steblevës. Stebleva ka jo pak por 2767, 9
hektarë pyje dhe 1350 hektarë pyje të ulta dhe kullota, të cilat
kërkojnë të mirëmbahen dhe të reabilitohen , u theksua në
këtë takim.

Përveç karakterit ekonomik , një rëndësi të madhe duhet
t'i kushtohet edhe anës turistike dhe shfrytëzimit të turizmit
malor, të këtyre pejsazheve natyrore me vlera të rralla dhe për
këtë ka patur edhe kontakte me ekspertë të Bankës Botërore.

Kalimit nga pyje në pronësi të shtetit në pyje në pronësi
të komunitetit, ju kushtua shumë vëmendje nga kryesia e
Shoqatës. Shfrytëzimi me kriter për lëndë drusore, krasitjet
dhe rrallimet , shërbimet pyjore etj ishin kërkesat që gjetën
mirëkuptim në këtë takim. Gjithashtu në kuadrin e Projektit të
Bankës Botërore për përmirësimin e pyjeve mund të shihet
mundësia në të ardhmen për zbatimin e ndonjë projekti në
këtë drejtim për pyjet e Steblevës, pasi edhe ekspertët e
Bankës Botërore kanë gjetur tek shoqata dhe komuniteti i
Steblevës një partner serioz.

Arif Tamizi

TAPIA  ORIGJINALE E FSHATIT STEBLEVË E VITIT 1937TAPIA  ORIGJINALE E FSHATIT STEBLEVË E VITIT 1937TAPIA  ORIGJINALE E FSHATIT STEBLEVË E VITIT 1937TAPIA  ORIGJINALE E FSHATIT STEBLEVË E VITIT 1937TAPIA  ORIGJINALE E FSHATIT STEBLEVË E VITIT 1937

Katundi ynë Steblevë,
nga lindja kufizohet me

Jabllanicën Qoshk të Rasës,
qumështëza Mleçna Plloçna
tue vijue përroit thell (gllobek
trap) te livadhi i Popit, Rahu i
Muratve, kurrizit, Mali i Nezir-
it, Mali i Strizhakut.

Nga Juglindja kufizohet
me katindin Llabunishte Qafa
e Grinit, tue vijue qafës te
Varri i Nuses (Maries) mbas
shkëmbit, kurrizit në rrugën
që kapërxen nëpër Llabun-
isht, te Bota e Kuqe. )Kjo
pjesë e kufirit tonë asht e ok-
upume nga Jugosllavia.

Nga Juga kufizohet me
malin e katundit Zgozhd (El-
basan) në vendin e quajtun
rrugë e hollë që del te sofra,
teposht për midis të Brakave,
mbas zallit, te guvat rrëzë
pyllit të Dorzit, Qafë e
Draganit, te Liqeni , katundi
kufizohet me malin e katun-
din Mirak (Elbasan), te shkre-
pi i madh, tue vijue nga jug
përëdimi mbas vijës së Let-
mit te govata tue vijue prap
mbas vijës deri në Qafë kun-
drejt Varrit të Gjizaxhiut.

Nga përëndimi kufizohet
me katundin Borovë në ven-
din e quajtur Vorri i Gjizaxh-
iut për rreth arës së Ferat
Kormakut, terma (lart) në ko-
dre, tue vijue vargut që del
në majën e kodrës Nikopojës,
përteposht gurit rreth arës
Hystë Mustës nga Borova,
tue vijue drejt për teposht
sipër arës Hysen Kurtit
teposht për rreth zabelit në
fund të çajrës së Halil Dishës,
te Çajra e Llades, në përrue
të thatë drejt përposhtë sipër
aurit Grac Kamen teposht në
Zall të Madh në Reka anë të
Zallit të Madh, tue vijue një
përrue të thatë terma (lart) që

del te Guri i Beçekut, arë e
Lilës nëpërmjet zabelit Zejnel
Lilës e Haxhi Isakut nga Boro-
va e ndërmjet zabeleve të
Halil Muratit e Ibrahim Abazit
mbas rrugës në përrue të
Çiçevës, te çajra e Haxhi
Cetës nga Borova, tue vijue
përroit Çiçevës deri në ven-
din e quajtun Sotk kufizohej
me katundin Borovë.

Nga veriu kufizohet me
katundin Klenjë prej vendit të
quajtun Sotk në përrue për
tërma (lart) nga lindja, gjith-
një mbas përroit të madh që
vijon në Sohodoll, mulliri i Lla-
pushit tue vijue mbas përroit
të govatave te Çajra e Kor-
makut, përroit te Çajra e Bu-
din rrugës që del në gropat
e kuqe teposhtë tue vijue pas
rrugës për midis gropave del
te Korija e Vogël e Krastës,
tue vijue terma kurrizit që del
në gropën e Zhuglës ku
gjenden druna ahu në gropa
, për tutje midis gropave del
te trungi i dhenve (banorët e
Klenjës) mbas të korrunit të
livadheve të katundit tonë.

Nga verilindja katundi
ynë kufizohet me katundin

Gjinovec tue fillue prej ven-
dit të quajtun trungu i dhenve
rreth Çajrës Halil Murati zbret
poshtë në qafë të rrugës në
atë drejtim që zbret vijon
nëpër gurishten Krastën tu-
tje ndën Kodrën e Grujës,
Çajra Must Baushit, Guri i
Bardhë  rrëzë poshtë livadhit
Liman Bojaxhiut, pas rrugës
që shkon në përrue të
Studeshnicës e del në lënd-
inë.

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

Neve krypleqësia e pop-
ullit Steblevë vërtetojmë kufi-
rin në origjinalen e
trashëgueme brez pas brezi
që prej kohëve të vjetra e
deri më sot.

TAKIM ME KRYETARIN E
KOMUNËS SË STEBLEVËS
Në vijim të veprimtarive të shoqatës për sensibilizimin e

opinionit dhe të pushtetit qëndror e vendor për mbrojtjen e mje-
disit dhe të pasurive pyjore e kullotave të fshatit një grup i
kryesisë së shoqatës "Stebleva " i përbërë nga zotërinjtë Mersin
Hoxha, Arif Tamizi dhe H. Kurti me datën 1 shkurt 2008 zhvillu-
an një takim me kryetarin e komunës së Steblevës me qendër
Fushë-Studën , zotin Xhavit Boriçi.

Kryetari të komunës ju bënë prezente shqetësimet e sho-
qatës , për problemet e ruajtjes, mbrojtjes dhe zhvillimit të
pyjeve dhe kullotave të fshatit Steblevë. Kjo pronë e këtij fshati
deri tani pronë shtetërore së shpejti do trë kalojë pronë në
ruajtje dhe zhvillim të komunës , ndaj kujdesi i komunës dhe
kryepleqve , tanimë merr një rëndësi të dorës së parë. Ban-
orëve dhe barinjve të fshatit të Steblevës duhet t'i dorëzohen
këto pasuri dhe asgjë të mos bëhet pa lejen e tyre. Fshatrat e
tjerë të disiplinohen dhe të paguajnë taksat lokale për kullotat
dhe pyjet.

Në të kundërt të gjithë banorët e Steblevës kudo që të
jenë do të gjenden në Steblevë dhe do t'i ruajnë me çdo kusht
pasuritë e tyre dhe të kombit.

Nga ana e kryetarit të komunës u gjet mirëkuptimi i duhur.
Ky bashkëpunim do të thellohet në të ardhmen.

Nga ana e shoqatë ju dërgua një relacion edhe Prefek-
turës  dhe Qarkut të Elbasanit.

VERTETOHET
Kryepleqësia e fshatit Steblevë

Kryetari
Adem Bojaxhiu

Anëtar                                     Anëtar                                  Anëtar
Ahmet Gaxha               Musa Kormaku                             Populli
/Jonuz Disha/  /Sadik Avda/ /Medil Gjerani/
/Elmaz Gruja/ /Hasan  Nura/  /Arif  Lila/

VERTETOHET
Kryepleqësia e fshatit Borovë

Kryetari
Latif Musta

Anëtar Anëtar
/Haxhi Imeri/ /Haxhi  Isaku/
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Në Sllovë  ndodhi një
hasmëri. Pranë një burimi
ka ndodhur një nuse sh-
tatzënë duke mbushur ujë.
Sipër kalojnë ca dasmorë.
Njëri prej tyre ka shti në ajër
me pushkë. Nusja nga frika
ka dështuar fëmijën.

KUR I VJEN DEKIKU ASGJA NUK E NDAL
Visare popullore

Ka filluar ngatërresa
dhe është ngjallur hasmëria.
Për të ndarë sherrin thirret
kryeplaku i Steblevës Adem
Bojaxhiu. Së bashku me
Ademin shkojnë edhe Qer-
im Shabani, Bilal Uliu e Ah-
met Llapa.

Ademi pasi dëgjoi me
kujdes ngjarjen kërkoi që në
një vorbë të nxahet kos.
Kosi të mos trazohet. Të
nesërmen e vendos vorben
me kos tek burimi ku kishte
ndodhur ngarja dhe në pra-
ni të dy palëve qëllon me

pushkë.
Kosi në vorbë nuk tra-

zohet.
-Dëgjoni o burra, thotë

Ademi. Kosi nuk lëvizi nga
krisma e armës. Fëmija në
barkun e nanës është edhe
ma i mbrojtur se kosi në

vorbë. Gruaja ka dështuar
se ka ardhë dekiku me
dështue dhe jo prej krismës
së armës. Kështu u zgjidh
ky konflikt jo i vogël nga
plaku i urtë Adem Bojaxhiu
kryeplaku i Steblevës dhe i
krahihës së Gollobordës.

PËRVOJA E VERMONTIT NË SH.B.A.

PËR MBROJTJEN E PYJEVE DHE MJEDISITPËR MBROJTJEN E PYJEVE DHE MJEDISITPËR MBROJTJEN E PYJEVE DHE MJEDISITPËR MBROJTJEN E PYJEVE DHE MJEDISITPËR MBROJTJEN E PYJEVE DHE MJEDISIT
Pak njohuri për Vermontin

Vermonti është një nga 52 shtetet e SHBA që
kufizohet nga Kandaja, Nju Jorku, Masashute.
Konektikat dhe Nju Hampshir.
Është një shtet i vogël që ngjason shumë me
Shqipërinë. Ka një sipërfaqe vetëm 9249 milje
katrore dhe një popullsi prej 608827 banorë.
Ka edhe një qytet të vogël që quhet Shën
Albans. Kryeqytet është Montpelje. Shumicën
dërmuese të popullisë e përbëjnë anglezët dhe
francezët. Problemet e mjedisit i kanë kaluar në
vitet 1970, duke miratuar ligje të plota. Le të
mësojmë diçka më shumë nga përvoja e tyre.

Për mbrojtjen e pyjeve
dhe mjedisit

Vermontasit janë kre-
narë për bukurinë e veçantë
të shtetit të tyre, rrugëve të
tyre të mbledhura, urave të
mbuluara, fshatrave  të veg-
jël dhe fermave anës ko-
drave. Pamjet e Vermontit të
joshin, prandaj të shumtë
janë banorët që kanë
zgjedhur të jetojnë atje.
Bukuritë natyrore e bëjnë
këtë shtet tërheqës për viz-
itorët. Çdo vit mijëra viztorë
nga jashtë Vermontit udhë-
tojnë drejt Vermontit. Disa
turistë e pëlqejnë kaq shumë
këtë shtet sa që blejnë sh-
tëpi pushimi në Vermont.
Rezidentët e përvitshëm
gjithashtu përveç rrugëve të
mirëmbajtura duan edhe sh-
tëpi të rehatëshme.

Për t'u ardhë në takim
nevojave të rezidentëve dhe
pushuesve shfrytzuesit e
tokës blenë toka në të cilat
ndërtojnë shtëpi dhe vende
për sportin e skive. Por disa
vermontas shtrojnë pyetjen
si mund të rritet toka kur ajo
përdoret në këtë mënyrë.
Kështu shumë zhvillues
mund të dëmtojnë mjedisin.
Disa vermontas druhen nga
prerja e druve dhe pemëve

për ndertimin e vendeve të
skive pasi shkaktojnë erozio-
nin e tokës. Kjo bën që sipër-
faqja e tokës të çahet
shpesh dhe kjo ndodh më
shpesh në pranverë dhe
verë , kur bien shirat dhe
bora shkrin.

Aty ku pemët akoma
qëndrojnë, rrënjët e tyre ndi-
hmojnë për mbajtjen e tokës
në vend.

Disa vermontas shqetë-
sohen gjithashtu që ndërti-
mi i shumë shtëpive ngjitur
me njëra tjetrën do të shkak-
tojë veshjen dhe bllokimin e

rrugëve egzistuese. Dhe
ndërtimi i shumë rrugëve
mund të shpërndajë  dhe të
humbë pjesë toke duke sh-
kaktuar më shumë erosion.

Përshkak të këtyre prob-
lemeve Vermonti ka miratuar
ligje të repta për mbrojtjen e
mjedisit. Ligjet lejojnë disa zh-
villime të marrjes së tokës, por
ata gjithashtu mbrojnë buku-
ritë natyrore të Vermontit.

Ligji bën të vështirë që
të ndahen pjesë të mëdha të
tokës. Kjo nënkupton për
pronarët që lejohen vetëm të
shesin e të blejnë pjesë të

vogla të tokës. Kjo ka bërë
që të bëhen ndërtime sh-
tëpish në pjesë të vogla toke
dhe toka të administrohet me
kujdes të plotë.

Ligjet mjedisore të Ver-
montit mbrojnë gjithashtu
qytetet nga mbizhvillimi.

Zhvilluesit duhet të
ndërtojnë në vende që kanë
sasi të mjaftueshme uji dhe
siguri  për ruajtjen e mjedis-
it. Zhvillimet e reja nuk mund
të sjellin shumë njerëz dhe
trafik në një arenë që komu-
niteti mund të drejtojë.

Ligjet gjithashtu
mbrojnë rrugët, ujërat dhe
pjesët e tjera të tokës së
Vermontit. Por jo çdokush
pëlqen fushat që do të mbro-
hen. Çfarë është e rëndë-
sishme për një person nuk
mund të jetë për një tjetër.

Për shembull ligjet që
kontrollojnë zhvillimin kanë
shkaktuar probleme për disa

fermerë të Vermontit.
Shumë pronarë fer-
mash të vogla kanë një
kohë  të vështirë për të
bërë një jetë të mirë.

Kostoja e menax-
himit të një ferme është
e lartë dhe disa fermerë
nuk mud të para të mjaf-
tueshme për të paguar të
gjitha pagesat e tyre. Këto
fermerë duan të bëjnë një
rritje të ardhurash nga shit-
jet e prodhimeve të tokave
të tyre. Përpara miratimit të

ligjeve ambientaliste në Ver-
mont, shitja e tokave për
qëllime zhvillimi ishte e lehtë.

Por tani, me kaq shumë
kufizime në vend, zhvilluesit
nuk parapëlqejnë më të ble-
jnë toka nga një fermer si më
parë.Me ligjet e reja fermerët
janë të paqartë se çfarë të
bëjnë. Ata shpresojnë të
shesin tokat e tyre zhvil-
luesve pavarësisht nga lig-
jet. Por zotëruesit e shtëpive
të cilët nuk duan të rretho-
hen nga arenat e zhvilluesve
mirëpresin kufizimet.

Sido që diskutimi të
vazhdojë, ky zhvillim është
mirë për Vermontin. Shumë
vermontas janë duke punu-
ar për të ruajtur bukuritë e
këtij shteti , për të kënaqur
gjeneratat që do të vijnë.

Përktheu dhe përshtati
për botim

Sakip  Cami
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