



GAZETË E SHOQATËS “STEBLEVA”

Nr.1. Nëntor 2005.

Çmimi 30 lekë.

Krijohet
Shoqata
“STEBLEVA”
Mirëseardhje
KOMENT

gazetës sonë!
S
hoqata jonë tashmë
ka dhe zërin e saj në
median e shkruar në
vënd, gazetën “Stebleva”,
që sot me numrin e parë
bie në kontakt me lexuesit e saj në vendlindje, në
Tiranë , në rrethe të ndryshme të vendit si dhe me
bashkëfshatarë në emigrim.
Gazeta “Stebleva” do
të jetë tribuna e mendimit
të lirë të të gjithë steblevasve kudo që janë, do
të pasqyroj 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 denoncoj ashpër të gjithë ata
faktorë apo persona që
abuzojnë e përfitojnë jo në
mënyrë 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,
nga banorë të ikur për
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 Steblevës, banorët e saj, por
dhe
dashamirës
të
shumtë që të shkruajnë e
të sjellin në redaksi shkrimet e tyre. Në cdo kohë
janë të mirëpritur.
Gazeta “Stebleva” do
të dalë një herë në muaj.
Asjap Gruda
Halil Kurti
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Lexoni
në faqet
2,3,4.

Masakrohen pyjet e Steblevës
Shoqata bën denoncimin në prokurorinë e rrethit
y Për shkak se
hajdutët e resurseve
të Steblevës kanë
mbështetjen e
strukturave
përkatëse shtetërore
në këtë masakër,
shoqata ka kërkuar
takim urgjent me
kryeministrin Sali
Berisha
y Komuniteti i
Steblevës ka nisur
dhe do të vazhdojë
protestat masive për
mbrojtjen e
pasurisë nga piratët
LEXONI NE FAQET 5,6,7

LAJMËRIM

NJOFTIM

Njoftohen familjarisht të gjithë banorët e fshatit Steblevë me banim në Tiranë e kudo që janë
se në orën 16.00 të datës 12 nëntor 2005, ditën e
shtunë, në sallën e Muzeut Kombëtar Tiranë,
zhvillohet një takim përurues për shoqatën “Stebleva”.
Jeni të lutur që të merni pjesë.

Njoftohen të gjithë steblevasit me banim
në Tiranë që cdo të djelë në orën 17.00 , në
lokalin e pallatit të madh të Kulturës së
kryeqytetit të mblidhen për t’u takuar e
bashkëbiseduar me njëri-tjetrin .

Kryesia e shoqatës “Stebleva”

Kryesia e shoqatës “Stebleva”
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Nr
.1 / Nëntor 2005
Nr.1

Krijohet shoqata “Stebleva”
Ja dokumentacioni zyrtar
a- Akti i themelimit të
shoqatës “Stebleva”
Në mbështetje të ligjit 7580 datë
29.07.2004 , nenet 39-53 , si dhe të
ligjit 8781 datë 03.05.2001 dhe ligjit
8788 dat.7.5.2001, hartohet ky akt
themelimi I shoqatës “Stebleva” .
Kjo shoqatë është një organizëm I
krijuar me vullnetin e anëtarëve të
saj:
1-Ali Fejza.., banues në Tiranë.
2- Emrulla Hoxha.., banues në
Tiranë.
3- Zylyf Avdiu.., banues në Tiranë.
4-Hysni Disha…, banues në Tiranë
5- Abdyl Projku.., banues në Tiranë
6- Aranit Nura.., banues në Tiranë
7-Halil Kurti.., banues në Tiranë
8- Sokrat Zorba.., banues në Tiranë
9- Mehmet Kurti.. , banues në Tiranë.
NENI 1
EMËRTIMIi SHOQATËS
- Emërtimi i shoqatës do të jetë
“Stebleva”
NENI 2
QËLLIMI DHE OBJEKTI i
VEPRIMTARISË SË SHOQATËS
- 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
zoënë turistike.
- Përdorimi në dobi të fshatit i të
gjithë resuseve natyrore.
- 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 iintelektual të bijve të kësaj
krahine për promovbimin e inisiativave studimore e kulturore për evidentimin e historikut të krahinës, etnografisë e folklorit, traditës e zhvillimit të mëtejshëm të tyre.
- Sensibilizimi i opinionit publik
për nevojat e ndihmës, kujdesit ndaj
krahinës së Steblevës për integrimin e saj në nivelet e zhvillimit
të vendit.
- Shoqata do të ketë organin e
saj të shtypit periodik të titulluar
gazeta “Stebleva”.
- Shoqata nuk do të ndjekë

Nga mbledhja e shoqatës
qëllime politike apo ekonomike.Ajo
është organizatë jo fitim prurëse
dhe jo qeveritare.
- 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 jasht saj, si dhe do të
mbajë lidhje me institucione që I përshatten objektit të saj.
NENI 3
QENDRA DHE TERITORI I
VEPRIMTARISË
- Selia e shoqatës do të jetë Rruga e “Kavajës”, Nr. 148/2 Tiranë.
- Veprimtaria e saj do të shtrihet
në të gjithë teritorin e Republikës së
Shqipërisë duke hapur degë në rre-

Ermullah Hoxha, sekretar i
shoqatës “Stebleva”

the , qytete,komuna si dhe shtete
të tjera duke siguruar numrin e
anëtarëve të saj.
NENI 4
KOHËZGJATJA
-Kohëzgjatja e veprimtarisë së
shoqatës “Stebleva” është e pa kufizuar.
NENI 5
TË DREJTAT DHE DETYRAT E
ANËTARIT
-Cdo anëtar ka të drejtë të cfaqë
mendimet e tij, të diskutoj në
mbledhje, të kërkoj llogari për harxhimin e fondeve , të kundërshtoj në
Gjykatën Kompetente vendimet e
shoqatës që vijnë në kundërshtim
me ligjin dhe statusin brenda një
muaji nga dita që ka mar njoftimin
për atë vendim.
Gjithashtu , cdo anëtar ka për
detyrë të zbatoj me rigorizitet dispozitat , ligjin në fuqi dhe statusin e
shoqatës , si dhe të derdhë kuotat
një herë në vit në datën e caktuar.
- Organi më i lartë i shoqatës
është Mbledhja e Përgjithëshme e
anëtarëve të shoqatës.
- Mbledhja e përgjithëshme vendos për pranimin ose përjashtimin
e anëtarëve.
- Miuraton programin vjetor të
aktiviteteve që do të realizojë shoqata për realizimin e objektit të
parashikuar në këtë statut.
- Mbledhja e përgjithëshme

zgjedh ose shkarkon këshillin drejtues me votim të fshehtë.
- Të gjithë anëtarët e shoqatës
kanë të drejtë vote të barabartë në
Mbledhjen e Përgjithëshme.
- Vendimet meren me shumicën
e votave të anëtarëve që janë të
pranishëm në mbledhje.Vendimi
për ndryshimin e statutit, për përjashtimin e një anëtari dhe për
shpërndarjen e shoqatës meren
me shumicën e thjeshtë të
anëtarëve të shoqatës.
NENI 6
MËNYRA E SHPËRNDARJES
SË SHOQATËS
- Shoqata shpërndahet me vendim të mbledhjes së përgjithëshme
të thirrur nga Këshilli Drejtues.
- Procedura e ndjekur për
shpërndarjen e saj përcaktohet në
paragrafiun eparë të Nenit 12 të
Statutit.
Shoqata shpërndahet në këto
raste:
- Kur numri i anëtarëve është nën
5 vetë.
- Kur qëllimi i saj është përmbushur apo nuk ka mundësi të
përmbushet , ka humbur aftësitë
paguese.
- Me vendim të gjykatës kur nga
qëllimi i saktësuar në statut ose kryen veprimtari të kundraligjëshme.
- Në rast shpërndarje të shoqatës ajo pushon veprimtarinë e
saj dhe vihet në likuidim nga komisioni i likuidimit i cili formohet sipas
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KRIJOHET SHOQATA “STEBLEVA”
Ja dokumentacioni zyrtar
rregullave dhe ligjeve në fuqi dhe
më pas c’rregjistrohet.
Ky akt themelimi hynë në fuqi
ditën e rregjistrimit të shoqatës në
gjykatën e rrethit Tiranë; në këtë ditë
shoqata njihet si person juridik.
Anëtarët themelues:
- Ali Fejza
- Emrulla Hoxha
- Zylyf Avdiu
- Hysni Disha
- Abdyl Projku
- Aranit Nura
- Halil Kurti
- Sokrat Zorba
- Mehmet Kurti

B - Vërtetimi i njohjes
së shoqatës
REPUBLIKJA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERTISË TIRANË
Nr. 209 rep.
V Ë R T E T I M
Sot më datë 28/09/2005, u
paraqitën para meje noterit anëtarët
e shoqatës “Stebleva”:
- Ali Fejza, Emrulla Hoxha, Zylyf
Avdiu, Hysni Disha, Abdyl Projku,
Aranit Nura, Halil Kurti, Sokrat Zorba, Mehmet Kurti.
- Për identitin e të cilave u sigurova nga dokumentet përkatës,
me zotësi juridike për të vepruar, të
cilët deklaruan se me vullnetin e
tyre të lirë kanë nënshkruar aktthemelimin për krijimine e shoqatës “Stebleva”. Në këto kushte,
unë noteri e vërtetoj sipas ligjit.
NOTERE
MARGENA CELA

c- STATUTI I
SHOQATËS
“STEBLEVA”
Në mbështetje të ligjit 7580 datë
29.07.2004 , nenet 39-53 , si dhe të
ligjit 8781 datë 03.05.2001 dhe ligjit
8788 dat.7.5.2001, hartohet ky akt
themelimi I shoqatës “Stebleva” . Kjo
shoqatë është një organizëm i krijuar me vullnetin e anëtarëve të saj,
pa asnjë qëllim fitimi, jo qeveritare.
NENI 1
EMËRTIMI i SHOQATËS
Emërtimi i shoqatës do të jetë
“Stebleva”
NENI 2
QËLLIMI DHE OBJEKTI I
VEPRIMTARISË SË SHOQATËS
- Mbrojtja e traditave, dokeve dhe
zakoneve të fshatit
- Mbrojtja e pasurive e burimeve

Nga mbledhja e shoqatës
natyrore të fshatit të njohura në bazë të
dokumentacionit të vjetër të vitit 1937
- Shndërrimi i fshatit Steblevë në
zoënë turistike.
- Përdorimi në dobi të fshatit i të
gjithë resuseve natyrore.
- 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 iintelektual të bijve të kësaj
krahine për promovbimin e inisiativave studimore e kulturore për evidentimin e historikut të krahinës, etnografisë e folklorit, traditës e zhvillimit të mëtejshëm të tyre.
- Sensibilizimi i opinionit publik
për nevojat e ndihmës, kujdesit ndaj
krahinës së Steblevës për integrimin e saj në nivelet e zhvillimit
të vendit.
- Shoqata do të ketë organin e
saj të shtypit periodik të titulluar
gazeta “Stebleva”.
- Shoqata nuk do të ndjekë
qëllime politike apo ekonomike.Ajo
është organizatë jo fitim prurëse
dhe jo qeveritare.
- 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 jasht saj, si dhe do të
mbajë lidhje me institucione që I përshatten objektit të saj.

NENI 3
QENDRA DHE TERITORI I
VEPRIMTARISË
- Selia e shoqatës do të jetë Rruga e “Kavajës”, Nr. 148/2 Tiranë.
- Veprimtaria e saj do të shtrihet
në të gjithë teritorin e Republikës së
Shqipërisë duke hapur degë në rrethe , qytete,komuna si dhe shtete
të tjera duke siguruar numrin e
anëtarëve të saj.
NENI 4
KOHËZGJATJA
-Kohëzgjatja e veprimtarisë së
shoqatës “Stebleva” është e pa
kufizuar.
Neni 5
KUSHET E PRANIMIT DHE TË
LARGIMIT TË ANËTARËVE
Në shoqate kane 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 mekusht që ai të
paraqesë një kërkesë, së paku një
muaj para largimit.
NENI 6
E drejta e anëtarësisë në shoqatë nuk mund të tetërsohet dhe
as të kalohet me anë trashëgimnie.

Anëtarët që kanë dhënë dorëheqjen
ose janë përjashtuar nga shoqata nuk
kanë të drejtë në kapitalin apo pasurinë themelore të shoqatës.
NENI 7
TË DREJTAT DHE DETYRAT E
ANËTARIT
-Cdo anëtar ka të drejtë të cfaqë
mendimet e tij, të diskutoj në
mbledhje, të kërkoj llogari për harxhimin e fondeve , të kundërshtoj në
Gjykatën Kompetente vendimet e
shoqatës që vijnë në kundërshtim
me ligjin dhe statusin brenda një
muaji nga dita që ka mar njoftimin
për atë vendim.
Gjithashtu , cdo anëtar ka për
detyrë të zbatoj me rigorizitet dispozitat , ligjin në fuqi dhe statusin e
shoqatës , si dhe të derdhë kuotat
një herë në vit në datën e caktuar.
NENI 8
ORGANET DREJTUESE,
MËNYRA E FORMIMIT DHE
KOMPETENCAT E TYRE
- Organi më i lartë i i shoqatës
është Mbledhja e Përgjithëshme e
anëtarëve të shoqatës.
- Mbledhja e përgjithëshme vendos për pranimin ose përjashtimin
e anëtarëve.
- Miuraton programin vjetor të
aktiviteteve që do të realizojë shoqata për realizimin e objektit të
parashikuar në këtë statut.
(Vijon në faqen 4)
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KRIJOHET SHOQATA “STEBLEVA”
(Vijon nga faqja 3)

Ja dokumentacioni zyrtar

- Mbledhja e përgjithëshme
zgjedh ose shkarkon këshillin drejtues me votim të fshehtë.
- Të gjithë anëtarët e shoqatës
kanë të drejtë vote të barabartë në
Mbledhjen e Përgjithëshme.
Vendimet meren me shumicën
e votave të anëtarëve që janë të
pranishëm në mbledhje.Vendimi
për ndryshimin e statutit, për përjashtimin e një anëtari dhe për
shpërndarjen e shoqatës meren
me shumicën e thjeshtë të
anëtarëve të shoqatës.
NENI 9
Këshilli drejtues i shoqatës zgjidhet në cdo katër vjet me votim të
fshehtë
nga
mbledhja
e
poërgjithëshme. Këshilli drejtues i
shoqatës zgjedh kryetarin Ali Fejza,
sekretarin Emrulla Hoxha. Mbledhjet e këshillit janë të rregullta kur janë
ftuar të gjithë anëtarët dhe marin
pjesë në ‘të gjysma e tyre.
Vendimet meren me shumicën e
thjeshtë të votave të të pranishmëve
në mbledhje.Në rast se votat janë të
barabarta, vota ekryetarit të shoqatës
konsiderohet vendimtare në marjen
e vendimeve. Këshilli drejtues i shoqatës ka këto kompetenca:
- Përgatit projekt programin vjetor të aktiviteteve dh ia paraqet për
miratim
mbledhjes
së
përgjithëshme.
- Aprovon raportin vjetor të realizimit të detyrave të shoqatës.
- Cakton mënyrën e realizimit
të të ardhurave të shoqatës.
- Vendos për ndryshimet që duhen bërë në rregullimet e shoqatës.
- Mer në shqyrtim dhe vendos
për propozimet që bëhen në organet dhe organizata të ndryshme
me qëllim bashkëpunimi e ndihme
të ndërsjelltë.
- Diskuton cdo gjë të jashtzakonëshme që vihet në rendin e
ditës së mbledhjes dhe mer vendime rreth tij.
- Punësimin e personave në
bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës së Shqipërisë.
NENI 10
Kryetari i shoqatës zgjidhet nga
Këshilli drejtues dhe ka këto kompetenca:
- Drejton veprimtarinë e shoqatës në bazë të statutit.
- Administron fondet sipas
mënyrës së caktuar nga Këshilli
Drejtues.
- Hynë në marëdhënje em shoqata të tjera.
- Përgatit dhe therret mbledhjen
e Këshillit Drejtues të shoqatës.
- Kujdeset për interesat e shoqatës , i mbron ato si dhe përfaqë-

Nga një aktivitet i shoqatës
son shoqatën në marëdhënje me
të tretët.
NENI 11
MJETET FINANCIARE TË
SHOQATËS
Shoqata hap llogarinë e vet
pranë bankës shqiptare.
Të ardhurat e shoqatës do të sigurohen si të vendosen pas
mbledhjes
së
parë
të
përgjithëshme të anëtarëve.Cdo
anëtar do të paguaj kuotazicionin e
tij personal në shumën e 1000 lekëve në vit.
Gjithashtu burim financiar shoqata do të ketë nga ndihma nga
donatorë të ndryshëm brenda dhe
jasht vendit, nga persona juridikë e
fizikë, dhurata të ndryshme në lekë,
valutë,letra me vlerë, sende të luajtëshme dhe të pa luajtëshme si
dhe cdo burim tjetër i lejuar nga ligji.
Buxheti i shoqatës do të konsistojë dhe nga dhuratat dhe nga ndihmat, programet e financuar nga
organizatat ndërkombëtare, rajonalee lokale. Në këtë rast do të bëhet
evidencimi i këtyre mjeteve dhe do
të përpilohet dokumentacioni përkatës sipalegjislacionit në fuqi.
NENI 12
MËNYRA E NDRYSHIMIT TË
STATUTIT
Statuti ndryshohet vetëm me vendim të mbledhjes sëpërgjithëshme
dhe em shumicë votash të të gjithë

anëtarëve të shoqatës.
Ndryshimet në statut do të
bëhen në rast se nuk përmbushet
ndonjënga objektivat e parashtruara
në nenin 2 të këtij statuti.

NENI 15
Ky statut hyn në fuqi ditën e
rregjistrimit të shoqatës në gjykatën
e rrethit Tiranë,në këtë ditë shoqata njihet edhe y si person juridik.

NENI 13

NENI 16

Ndalim i shpërndarjes së fitimeve midis anëtarëve.

Për ç’ka është shprehur në statut
i referohet ligjeve në fuqi.

NENI 14
MËNYRA
E SHPËRNDARJES
SË SHOQATËS

Anëtarët themelues:
Ali Fejza, Emrulla Hoxha, Zylyf
Avdiu, Hysni Disha, Abdyl Projku,
Aranit Nura, Halil Kurti, Sokrat Zorba, Mehmet Kurti.

Shoqata shpërndahet me vendim të mbledhjes së Përgjithëshme
të thirrur nga Këshilli Drejtues.
Procedurat e ndjekura për shpërndarjen e saj përcaktohen në paragrafin e parë të nenit 12 të statutit.
Shoqata shpërndahet në këto
raste”
- Kur numri i anëtarëveështë nën
5 veta
- Kur qëllimi i saj është përmbushur apo nuk ka mundësi të
përmbushet, ka humbur aftësitë
paguese.
- Mevendim të gjykatës kur shoqata largohet nga qëllimi i saktësuar
në statut ose kryen veprimtari të
kundraligjëshme.
- Në rast shpërndarje të shoqatës ajo pushon veprimtarinë e
sajdhe vihet në likuidim nga komisioni i likuidimit i cili formohet sipas
rregullave dhe ligjeve në fuqi dhe
më pas crregjistrohet.

b- Gjykata e Titanës
miraton shoqatën
“Stebleva”
- Numri i Vendimit: Nr. 1465 datë
8.09.2005
- Dokumentat para gjyqtares Blerina Muca në gjykatën e shkallës
sëparë Tiranë janë paraqitur nga
Ali Fejza.
- Gjykata miraton kohëzgjatjen pa
kufi të shoqatës.
- Selia e shoqatës është në
banesën “Rruga e Kavajës”
Nr.148/2 Tiranë.
- Miratohet nga gjykata si kryetar Ali
Fejza.
- Gjykata miraton dhe jep lejën e
botimit të gazetës “Stebleva”.
Nënshkrimi:
GJYQTARE
Blerina Muca
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Ja si veprohet me pyjet e Steblevës
Komuniteti i Steblevës denoncon në prokurorinë e Librazhdit shkatërruesit e pyjeve
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQATA “STEBLEVA”
Nr._9_____ Prot
Librazhd: 21.10.2005

imin pa kriter të pyjeve.
-Nisur nga kjo situatë kritike , të
ndodhur të pa fuqishëm për të
ndaluar masakrën mbi pasurinë pyjore, ne kemi hapur një proces gjyqësor në gjykatën e rrethit të Librazhdit ndaj tre subjekteve të cfrytëzimit
të lëndës drusore, policisë dhe drejtuesve lokal të Shërbimit Pyjor.

PROTESTE
Zotit: Lufter Xhuveli
Ministër i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave
Tiranë.
Ne banorët e fshatit Steblevë të
komunës me të njëjtën emër në rrethin e Librazhdit, nisur nga cfrytëzimi, pirateria dhe masakra ndaj pasurisë pyjore në kët zonë, pas
protestash masive të banorëve në
mbrojtje të pyjeve dhe heshtjes e
neglizhencës së strukturave të
DSHP për mbrojtjen e kësaj pasurie, ju vëmë në dijeni dhe kërkojmë
ndihmën e ndërhyrjen tuaj urgjente.
- Kohët e fundit, masivet pyjore
të kësaj zone, janë bërë objekt i
cfrytëzimit me e pa lejë nga subjekte të cfrytëzimit të lëndës drusore nga rrethi i Librazhdit dhe ai i Bulqizës, duke dëmtuar rëndë florën
dhe faunën e kësaj treve.
-Masakrës në këtë zonë, krahas
pyjeve të ahut nuk i kanë shpëtuar
edhe masive me pyje bredhi.. Një
pjesë e mirë e pyjeve janë prerje pa
damkë, shoqëruar dhe me dëmtime

Nisur nga kjo gjëndje alarmante,
kërkojmë nga ana juaj:

të masiveve të tëra pyje nga hapja
e rrugëve pyjore të pa miratuara.
-Firma e subjekte pirate, veprojnë
ditën e natën; banorët janë të pa
fuqishëm për të mbrojtur këtë pasuri,
ndërsa policia pyjore dhe drejtuesit
e Shërbimit Pyjor nuk bëjnë detyrën
për të frenuar këtë cfrytëzim pa kriter
të pasurisë pyjore.
-Kemi bërë sensibilizime në të
gjitha mediat e shkruara dhe ato elektronike, me filmime e fotografime të

masakrës në pyje, por reagimi i policisë dhe drejtuesve të Shërbimit
Pyjor ka qënë inekzistent.
-Pas protestave tona masive, me
bllokime të rrugës dhe të ngarkesave
pirate, policia pyjore dhe titullarët e
DSHP në rrethet përkatëse e prefektura, deri në qendër në Tiranë, kanë
mar kontakte me ne, kanë kryer verifikime, por nuk kanë mar asnjë masë
ndaj abuzuesve, e mbi të gjitha nuk
kane nderhyre të frenojnë cfrytëz-

-Dërgimin e një ekipi specialistësh për të parë në vënd dëmin e
shkaktuar në masivet pyjore të komunës së Steblevës, vlerën e dëmit
dhe përgjegjësit e kësaj masakre.
-Ndërhyrjen e menjëherëshme të
abuzimeve me pasurinë pyjore në
Steblevë nga firma pirate apo
nëpunës të strukturave të DSHP që
heshtin apo janë të pa aftë për të
zbatuar ligjin ndaj kësaj masakre.
Duke qënë me shpresë në një
ndërhyrje Tuajën sa më të shpejtë,
përsa më sipër, ju vëmë në dispozicion dëshmi e prova, që nga abuzuesit konkretë, filmime e fotografime..
KRYETARI I SHOQATËS
“STEBLEVA”
Ali Fejza

Denoncohen në prokurori masakruesit e pyjeve të Steblevës
K A L L ËZ i M - P E N A L
Kallëzuesit:1- Sabri Murati(Kryetar i fshatit), biri i Ibrahimit dhe Atixhes, i datëlindjes
1966, lindur dhe banues në Steblevë,me cilësitë
e personit të zgjedhur nga komuniteti(Kordinator
i Komunitetit të Fshatit Steblevë)
2- Ali Fejza(Person Juridik), i biri i Kadriut dhe
i Sofies, datëlindja 1960,lindur në Steblevë dhe
banues në Tiranë, Rruga e “Kavajës” Nr.148/2,
me cilësitë e Kryetarit të Shoqatës Stebleva.
Objekti: - Kërkohet procedim penal ndaj Personave Fizik, Juridik e shtetasve si më poshte:
Shtetasit:- Ramazan Pisha, Naim Pisha dhe
Shefqet Pisha, me cilësinë e personave juridik,
rregjistruar në tatim-taksa Elbasan për cfrytëzimin pyjor në Fshatin Steblevë në vendine quajtur Gorno Mllace e Strator.
Shtetasi : - Xhafer Duraku,me cilësinë e personit juridik,i rregjistruar në Tatim-Taksa Elbasan
për cfrytëzimin e pyjeve në Steblevë në të njëjtën
adresë si më lart.
Shtetasi :- Tafil Pisha, me cilësinë e personit
juridik, i rregjistruar në Tatim-Taksa Elbasan me
cfrytëzimin pyjor në të njëjtin vënd në Steblevë.
Shtetasi : - Daut Cota, me cilësinë e personit
juridik, i rregjistruar në Tatim-Taksa në rrethin
Librazhd, në cfrytëzimine pyjeve në të njëjtën
adresë si më lart.
Shtetasi : Zyber Hasa,me cilësinë e personit
juridik “Rruga-Ura Asfaltim – Nr.2 Sh.A” me seli
në Elbasan, rregjistruar në Tatim-Taksa Elbasan,
në nxjerrjen e gurit të Mermerit nga shkëmbi me
vlera arkeologjike në vendin e quajtur DraganSteblevë, parcela 51/b e 51/c.
a- Drejtorinë e Shërbimit Pyjor Librazhd

Shkatërrohen qindra filiza pa leje për ta hapur rrugë nga piratët e pyjeve
bcranë.

Drejtorinë s Shërbimit Pyjor Bulqizë
Drejtorinë e Përgjithëshme të Pyjeve Ti-

Baza ligjore:- Neni 281,283 i Kodit Penal, neni
205, 206,207 e 25 të K.P.
Përpara: - Prokurorisë së Gjykatës Shkallës
së Parë Librazhd

Për dijeni:- Prokurorit të Përgjithshëm z. Dhori
Sollaku.
Zoti Prokuror!
Ne kallëzuesit Sabri Murati dhe Ali Fejza, me
cilësitë e Kryetarit të Fshatit Steblevë e Kryetarit
Të Shoqatës “Stebleva” dhe me të dhënat në
(Vijon në faqen 7)
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Skandali: Komuna miraton vendimin për
leje shfrytëzimi mermeri në Dragan!
Shoqata “Stebleva” dhe kryepleqësia e fshatit kërkojnë zyrtarisht që Këshilli i komunës të anulloj këtë vendim
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI i KOMUNËS STEBLEVË
Nr. 131 Prot..
Steblevë më 05.11.2005
VENDIM NR. 83 DATË 29.10.2004
Për miratim kërkese për lejimin e zhvillimit të
aktivitetit cfrytëzues Minerar në teritorin e Komunës së Steblevës.
Baza ligjore: - Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000
për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes
Vendore.
- Ligji nr. 9261 datë 22.07. 2004 për disa
shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7796 datë
17.02. 1994 Minerar i Shqipërisë.
Pranë komunës Steblevë paraqiten tre kërkesa të subjekteve private venbdase
1- Subjekti “Rruga-Ura-Asfaltim” nr.2 sh-a me
administrator z. Zyber Hasa me seli në Elbasan.
2- Subjekti “Shebeniku”me adminsitrator z.
Dashamir Gega me seli në Librazhd.
3- Subjekti “Marceli” me administrator ligjor z.
Veri Celibashi me seli në Elbasan.
Të tre subjektet kërkonin nga komuna Steblevë miratimin e kërkesës për lejimin e cfrytëzimit minerar në zonën e Steblevës,pasi kërkesat
u studjuan me kujdes nga ana jonë , u qartësua
se të tre subjektet pavarësisht nga mënyra e
trajtimit të kërkesave dhe e studimeve të bëra ,
problem që nuk n’a përket neve por ministrive të
linjës përkatëse, u konkludua se të tre subjektet
kërkonin të njëjtën pjesë minerare me drejtim
cfrytëzimin e mermereve e gjendur dhe përcaktuar në parcelat nr.85, 86, në kryqëzimin e rrugës
së fshatit Borovë-Zabzun.
Gjendur përballë këtij fakti real dhe presiooneve të ndryshme deri në kanosje për shkak biznesi, problemi kalon në Këshill të komunës
Steblevë,ku subjekteve ju kërkua me shkresën
Nr.101 prot. Datë 26.10.2004 bashkangjitur të
paraqesin dokumentacionin përkatës në bazë të
ligjeve në fuqi. Njoftohen zyrtarisht të tre subjektet
me qëllimin e mirë përtë shmangur cdo lloj
paragjykimi , përtë diskutuar e kthjelluar cështjen
për një vendim marrje sa më të drejtë e ligjore.
Në Këshillin e komunës u paraqit vetëm subjektio “Rruga-ura-asfaltim Nr.2 sh-a” Elbasan”, ku
përfaqësuesi i saj depozitoi të gjithë dokumentacionin ligjor të kërkuar.
Këshilli i komunës pasi diskutoi për problemin në fjalë , duke parë dhe një dokumentacion të
rregullt ligjor të subjektit, me shumivë votash
VENDOSI
1- Që subjekti privat “Rruga-Ura-Asfaltim Nr.2
sh.a”me Administrator z. Zyber Hasa, me seli në
Elbasan, t’i jepet e drejta e zhvillimit të aktivitetit
cfrytëzues minerar në komunën Steblevë me
drejtim cfrytëzimin e mermerit parcelën nr. 51-b,
51-c në Dragan Steblevë si dhe për cfrytëzimin e
gurit gëlqeror në kryqëzimin e rrugës qëlidh fshatin Borovë me fshatin Zabzun.
2- Shfrytëzimi minerar do të filloj në momentin
që subjekti do të plotësoj dokumentacionin e saktë sipas ligjit minerartë Shqipërisë,ligjit të Mjedisit etj..
3- Jemi të hapur për zhvillimin e aktiviteteve
ekonomike në zonë,për cdo subjekt privat që
ndërton biznesin në bazë të ligjeve në fuqi.
KRYETARI I KËSHILLIT TË KOMUNËS
Xhevit Borici

Mrekullia natyrore e Draganit që duan ta shkatërrojnë piratët...
REPUBLIKA E SHQIPËR
Tiranë: 10.10.2005
KËRKESË
Këshillit të komunës, Steblevë
Lënda: - SHFUQIZIMI i VENDIMIT NR.
83 DATË 29.10.2004

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQATA “STEBLEVA”
TIRANË
Tiranë: 10.10.2005
KËRKESË
Këshillit të komunës Steblevë
Lënda: - SHFUQIZIMI i VENDIMIT NR. 83
DATË 29.10.2004

Lidhur me miratimin nga ana juaj të Vendimit Nr.83 datë 29.10.2004 ,për dhënje lejë të
aktivitetit cfrytëzues minerar në teritorin e fshatit Steblevë për subjektin privat “Rruga-UraAsfaltim Nr.2 SH.A. Elbasan,konstatojmë:
- Parcelat nr 51-b e 51-c në Dragan të fshatit Steblevë, të cilat janë dhënë për cfrrytëzim minerar(mermeri) subjektit të mësipërm,
janë pronë e fshatit Steblevë dhe për këtë lejë
nuk është mar miratimi as i Kryepleqësisë së
fshatit dhe as i komunitetit vendas.
- Parcelat e mësipërme,liqeni i Draganit dhe
dy kodrat e dhëna për cfrytëzim,janë habitat
natyror i vecantë dhe i rrallë në llojin e vet,
vlera të rralla që duhen ruajtur.
- Cfrytëzimi i parcelave të mësipërme, dëmton rëndë florën,faunën dhe resuset e pasura
natyrore të zonës.
- Shfrytëzimi i karierave dhe i parcelave të
mësipërme dëmton planet ëerspektive për
ringritjen e turizmit malor në zonën e Steblevës.
- Mbi të gjitha,leja e dhënë nga ana juaj,
është në kundërshtim meligjet në fuqi për
mbrojtjen e mjedisit dhe të së drejtës së banorëve vendas për dhënjen e vullnetit në tjetërsimin e pasurisë së tyre.
Për sa më sipër kërkojmë:
- Të anollohet nga ana juaj në mbledhjen e
radhës vendimi Nr.83 datë 23.10.2004

Lidhur me miratimin nga ana juaj të Vendimit Nr.83 datë 29.10.2004 ,për dhënje lejë të
aktivitetit cfrytëzues minerar në teritorin e fshatit Steblevë për subjektin privat “Rruga-UraAsfaltim Nr.2 SH.A. Elbasan,konstatojmë:
- Parcelat nr 51-b e 51-c në Dragan të fshatit Steblevë, të cilat janë dhënë për cfrrytëzim minerar(mermeri) subjektit të mësipërm,
janë pronë e fshatit Steblevë dhe për këtë lejë
nuk është mar miratimi as i Kryepleqësisë së
fshatit dhe as i komunitetit vendas.
- Parcelat e mësipërme,liqeni i Draganit dhe
dy kodrat e dhëna për cfrytëzim,janë habitat
natyror i vecantë dhe i rrallë në llojin e vet,
vlera të rralla që duhen ruajtur.
- Cfrytëzimi i parcelave të mësipërme, dëmton rëndë florën,faunën dhe resuset e pasura
natyrore të zonës.
- Shfrytëzimi i karierave dhe i parcelave të
mësipërme dëmton planet ëerspektive për
ringritjen e turizmit malor në zonën e Steblevës.
- Mbi të gjitha,leja e dhënë nga ana juaj,
është në kundërshtim me ligjet në fuqi për
mbrojtjen e mjedisit dhe të së drejtës së banorëve vendas për dhënjen e vullnetit në tjetërsimin e pasurisë së tyre.
Për sa më sipër kërkojmë:
- Të anollohet nga ana juaj në mbledhjen e
radhës vendimi Nr.83 datë 23.10.2004

PËR FSHATIN STEBLEVË
Kryetari
Sabri Murati

PËR SHOQATËN “STEBLEVË”
Kryetari
Ali Fejza
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Protesta e banorëve, bëhen verifikimet në pyjet e Steblevës
Për masakrën pyjore në Steblevë, përgjegjës drejtues të Shërbimit Pyjor Librazhd dhe Tiranë
Nga HYSNI DISHA
Ditën e premte , datë 28 tetor,
pas alarmit të dhënë nga banorët
dhe kresia e shoqatës “Stebleva”,
u bë verifikimi i dëmeve të shkaktuar në masivet pyjore të fshatit të
Steblevës. Krahas drejtuesve të
shoqatës, banorëve të fshatit, në
“rikonjicionin” në masivet pyjore
kishin ardhur dhe drejtuesit e Shërbimit Pyjor të rrethit të Librazhdit,
të dërguar nga Drejtoria e
Përgjithëshme e Shërbimit Pyjor të
Repulikës, drejtues të policisë
pyjore nga digasteri përkatës në
Tiranë si dhe presidentë të firmave
cfrytëzuese të lëndës drusore në
Tiranë.
Gjithashtu, gjatë verifikimit të
dëmeve në vënd, ishte edhe kryetari i komunës së Steblevës Pëllumb Gjini. Gjatë verifikimit u konstatua se nga firmat cfrytëzuese
ishte bërë një masakër e vërtetë

Esat Gjini - ish drejtues
i stabilimentit Steblevë

Sami Disha,punëtor veteran i pyjeve

në pyje, qindra drurë bredhi ishin të
prerë pa damkë, ndërsa mijëra
rrënjë filiza ishin shkatërruar nga
hapja e rrugëve pyjore të pa
ligjëshme.
Njëkohësisht, nga i ngarkuari i
policisë pyjore të DPSHP Tiranë, u
fotografuan dhe filmuan drurët e
prerë pa damkë si dhe dëmet e tjera

të shkaktuara nga piratët e lëndës
drusore.
Por edhe pse masive të tëra ishin të rrafshuara krejtësisht, tek të
dërguar të drejtorisë së
Përgjithëshme të Pyjeve, u manifestua hapur tendenca për të minimizuar dëmet, duke nxjerrë paradokse të tilla se “në Shqipëri janë

rrafshuar pyjet”, gjë që la të kuptohet qartë se në këtë masakër
pyjore, kanë përfitime që nga
cfrytëzuesit, e deri të gjitha hallkat drejtuese të shërbimit pyjor në
rreth e deri në Tiranë.
Nisur nga kjo tendencë e hapur
për t’ë mbyllur piraterinë e
masakrën pyjore, pati deri edhe
acarime mes palëve, gjë e cila
solli dhe ndërprerjen e verifikimit
të masakrës dhe në një parcelë
tjetër, asaj të Përroit të Govatave.
Në këtë realitet, kur segmente
të strukturave përkatëse pyjore që
përgjgjen e paguhen për të ruajtur pyjet treguan se kanë iunteresa e dolën hapur në mbrojtje të
abuzuesve, banorët e fshatit dhe
kryesia e shoqatës, menduan të
ndërmarrin hapa të tjerë konkretë
për zgjidhjen e problemit, duke I
dërguar një telegram për takim
kryeministrit Sali Berisha.

Denoncohen në prokurori masakruesit e pyjeve të Steblevës
adresën e mësipërme bëjmë këtë
kallëzim penal me shkrim para
Prokurorisë së Rrethit Librazhd,
ndaj shtetasve persona fizik e juridik të sipërcituar, të cilët kanë mar
pjesë dhe kanë ushtruar veprimtari
të
kundraligjëshme
,
abuzive,shkatërruese dhe arbitrare
në bashkëpunim me njeri – tjetrin ,
në prerjen pa kriter të pyjeve në fshatin Steblevë për një periudhë prej
13 vjetësh, duke i shkaktuar një dëm
të rëndë e të pa riparueshëm pyjeve
të Steblevës, mjedisit, ekonomisë së
Komunës dhe vendit, mbi pasuritë
e fshatit Steblevë, pronë e cila njihet me tapi të vjetra në zyrën kadastrale që prej vitit 1937, ku sejcili
banor i fshatit kapronën e vet në
tokë-arë-pyll-zabel e deri sipërfaqe
të përbashkëta si fshat në pyje e
kullota.
Më datë 26.08.2005 i gjithë fshati Steblevë në mënyrë të organizuar ka bërë
protestën e parë ndaj këtyre akteve kriminale të
shkatërrimit të pyjeve dhe të ekonomisë, duke
mbajtur një proces-verbal ku janë vënë në dijeni
nga institucionet për të parandaluar masakrën e
bërë në fshatin Steblevë. Ju vëmë në dijeni ju si
organ akuze dhe mbrojtës të ligjit për shkatërrimet e bëra në pyjet e këtij fshati në vendet e
quajtura: “Gorno-Mllace, Strator,Dragan, L-Livada, Përroi I Govatave”.
Zoti Prokuror!
Ky kallëzim penal që po u dërgojmë me shkrim Ju si organ akuze në emër të gjithë banorëve të fshatit Steblevë, është bazuar në prova
dhe fakte të veprimtarisë kriminale që kanë kryer personat e lartpërmëndur.
Provat dhe Faktet:
1- Në parcelën pyjore të Gorno-Mllaces janë
prerë pa damkë 1200 copë bredha, dhe këto
bredha janë me pakicë e të ndaluar nga DSHP
për cfrytëzim në këtë zonë.
2- Të gjitha parcelat ku kanë prerë, gjoja me
licencë nga këta persona, janë verifikuar e kontrolluar në vend e janë të filmuara e të paraqitu-

ra në media.
3-Nga prerjet e pa ligjëshme(pa damkë) që
janë kryer në këto parcela janë shkatërruar mbi
2000 metër kub trupa dhe mbi 10 mijë metër kub
dru zjarri.
4- Janë hapur nëpër pyje pa kriter dhe pa
miratuar nga DSHP e DDPP rrugë të brendëshme
nëpër pyjet e Steblevës mbi 20 km rrugë, për të
tërhequr sa më shpejt e në mënyrë të fshehtë
lëndën drusore të pa damkosur.
5- Asnjë nga filizat dru bredhi të rrëzuar nuk
janë shënuar me damkë nga shërbiumi Pyjor,
kjo e verifikuar, filmuar e paraqitur dhe në TVKlkan.
6- Nuk ka asnjë miratim për rrugë të
brendëshme nga DSHP, pra nuk janë të miratuara këto rrugë , gjë që ka sjellë afërsisht shkatërrimine mbi 5 mijë filizave të rinj nga kjo masakër
e bërë gjatë vjedhjes së lëndës drusore në zonat
e Steblevës, ditën dhe batën.
7- Nga ana e shtetasit Zyber Hasa , në bashkëpunim dhe me DSHP Librazhd ,e me miratim të
kësaj të fundit , i është dhënë në mënyrë të kundraligjëshme Hasës , me kërkesë drejtuar formalisht komunës së Klenjës në emërt të fshatit Ste-

blevë, për shfrytëzimin e Gurëve
Muzeal n2ë vendine quajtur
Dragan Guri i “Isakut” p/51/C, 51/
B. Pra , ky është një mashtrim
për vjedhje në bashkëpunim me
persona të veshur me pushtet
në
shërbimin
pyjor
të
Librazhdit..Dhe ky fakt është
pranuar në ballafaqimin e bërë
me z. Enver Koci, drejtor i SH.P
Librazhd , i cili ka pranuar këtë
fakt, dhënjen e Gurit të Mermerit , pa u shpallur si minier nga
Ministria e Industrisë së Minierave Tiranë.
8- Vazhdon të bëhet gjueti e
kafshëve të egra pa lejë, duke
shkelur ligjin dhe rregullat e
gjuetisë nga persona të vecantë
të mbrojtur nga pyjorja e Librazhdit duke cfarosur kafshë si:
Kaprolli,
derri
i
egër,lepurin,ariun,kunadhen,
ujkun,dhinë e egër, dhelprën etj..
9- Prerje të pa ligjëshme dhe vjedhje të lëndës
drusore ka vazhduar të bëhet dhe në vendin e
quajtur Përroi i Govatave , nga subjekte dhe
qytetarë të Bulqizës.
Personat Juridik, shtetasit e lartpërmendur
akuzohen nga ana ime si përfaqësues i pushtetit
i zgjedhur për fshatin Steblevë dhe kryetari i shoqatës “Stebleva” pasi me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë kryer një masakër të vërtetë
në pyjet e Steblevës , dhe kanë konsumuar veprën penale në bazë të nenit 205,206,207 e 25
të Kodit Penal.
Kërkojmë ndjekjen për personat e kallëzuar
dhe ndaj personave me funksione shtetërore
(persona juridik) që nuk kanë kryer detyrën ose
që kanë bashkëpunuar me shkelësit e ligjit dhe
hajkdutët e mashtruesit të akuzuar prej nesh si
kriminelë ekonomik në prerjen dhe shkatërrimin
e pyjeve të fshatit dhe shkatërrimin e gurëve me
vlera arkeologjike në Steblevë.
Kallëzuesit: 1- Kryetari i Fshatit Steblevë Sabri Murati
2- Kryetari i Shoqatës “Stebleva” Ali
Fejza
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Proteston komuniteti vendas dhe shoqatat mjedisore

MASAKËR MJEDISORE NË ZONËN E GOLLOBORDËS
Nga MEHMET BUSHATI

M

asive pyjore e sipërfaqe të gjelbërta si dhe
monumente natyrore të rralla në zonat turistike të Steblevës në Librazhd (Përkatësisht në
Fushë-Studën dhe Dragan) po masakrohen,
ndërkohë që protesta e vahdueshme të komunitetit vendas dhe shoqatave mjedisore për frenimin e kësaj masakre po vazhdojnë të binë në
veshë të shurdhër.
Nisur nga ky fakt, ditët e fundit, një grup intelektualësh të zonës së Gollobordës, shoqata
“Stebleva” si dhe shoqata mjedisore “Egnatia”,
kanë nënshkruar një peticion me thirrjen “Stop
masakrës mjedisore në Steblevë!”, drejtuar
ministrave,qeverisë dhe medias.
Prej disa kohësh ne kemi dhënë alarmin për
masakrën që po bëhet ndaj pyjeve,gjelbërimit e
pasurisë nëntokësore në Fshë-Studën(25 km
larg Librazhdit), nga tre firma të Elbasanit pohon Ali Fejza, kryetar i shoqatës “Stebleva” , por
kohët e fundit, sipas informacionit, po zgjerohet
masakra edhe në zonën turistike natyrore të
Draganit.
Sipas protestës së nënshkruar dhe konfirmimeve për gazetën , prej më shumë se një viti,
një firmë nga Elbasani, duke gërmuar tokën për
nxjerrje minerali(lëndë e parë për fabrikën e cimentos në Elbasan), ka dëmtuar sipërfaqe të
konsiderueshme gjelbër si dhe masive me pyje.
Konfirmimet zyrtare per gazetën shtojnë gjithashtu se për këtë shkak, Ndërmarrja e Shërbimit
Pyjor të Librazhdit ka nis një proces gjyqësor për
“Dëmtim të pasurisë pyjore” ndaj firmës cfrytëzuese, por dëmi mjedisor është i pa kthyeshëm.
Gjykata mund të vendosë një gjobë-thuhet në
protestën e më sipërme- por kjo ka pak rëndë-

Qindra drurë bredhi të prerë pa damkë e pa leje...

si, rëndësishme është që shteti të ndërhyj për
ndalimin e kësaj masakre.
Sipas protestës , ditët e fundit mësohet se
në këtë zonë po bëhet gati një masakër e re
mjedisore, cfrytëzimi i du “piramidave” gëlqerore bri liqenit të Draganit(komuna Steblevë), një
mrekulli e rrallë e natyrës, cilësuar “Monumnent
natyror”, , njëkohësisht një joshje për turizmin
në këtë zonë të virgjër.
“Dëtimi i rëndë i mjedisit në këtë zonë, është

Pasuria e Steblevës që mbush xhepat e piratëve...

bërë problem prej kohësh pranë ministrive të mjedisit, turizmit, tek kryeministri, por asnjë ndërmarrje nuk është mar për frenimin e kësaj masakre,
përkundër, dëmtimi vazhdon, ndërkohë që fatura
e dëmit ka një peshë për të sotmen dhe të ardhmen - pohon për gazeten Agim Blloshmi, president i shoqatës mjedisore “Egnatia”.
Përcudniumi i natyrës në zonën e Steblevës
dhe të Gollobordës për interesa të personave
apo grupimeve të tjera, përballë neglizhencës
së strukturave shtetërore, ka indinjuar banorët
e kësaj zone me banim në Steblevë, apo të larguar ndër vite në rrethe të tjera të vendit.
Nëse nuk ndërhyhet nga shteti, pohon për
“Stebleva” Ali Fejza, n’a takon ne banorëve që
të mbrojmë vetë këtë pasuri që n’a e ka falur
natyra, e kanë ruajtur të parët tanë brez pas
brezi, por që po e cfrytëzojnë pa kriter të tjerët.
Në protestë, në rast se heshtja vazhdon,
gjithashtu paralajmërohen edhe protesta masive popullore të banorëve vendas, që nga bllokimi i rrugës nacionale (Librazhd-Bulqizë), e deri
tek forma të tjera të protestave ligjore.

Stebleva, djep i dijes dhe i kulturës
- Sot Stebleva numëron rreth 300 intelektualë –
Nga Reshat Gruda

F

shati i lashtë i Ste
blëvës, më i madhi në
Gollobordë dhe ndër më të
njohurit në shkallë vëndi për
tradiutat historike, patriotike,
liridashëse, të miqësisë,
vëllazërisë e unitetit, tradicionalisht ka manifestuar
dije dhe kulturë të gjërë. Kjo
, sipas statistikave, është
reflektuar edhe në numrin e
madh të intelektualëve e

specialistëve në të gjitha
fushat e jetës, që nga rilindja e deri në ditët tona.
Steblevasit për dije e kulturë
janë bërë të njohur e kanë
dhënë kontributin e tyre për
Gollobordën e kombin në të
gjitha etapat e historisë së
vëndit. Sot, sipas statistikave, numërohen rreth
300 intelektualë të shquar
në fushat e tyre.
Kështu, janë rreth 30 inxhinierë të profioleve të ndry-

shme nga Stebleva, 40 ushtarakë, 30 ekonomistë e
agronomë, 10 juristë, 30 në
fushën e mjeksisë, 25 të
tjerë që kanë punuar në strabilimentin e sharrave Steblevë, sektorë të tijë si dhe
ën drejtorinë në Librazhd,40
në fushën e ndërtimit, mbi
40 të tjerë në arësim e në
shumë fusha të tjera të vendit. Njëkohësisht, djem e
vajza të Steblevës kanë kontribuar e vazhdojnë të kon-

tribojnë edhe sot në instanca të ndryshme të shtetit,
deri dhe ën deputetë në kuvendin popullor. E kudo që
kanë punuar e punojnë intelektualët e nëpunësit steblevas, kanë shkëlqyer e
kanë bërë emër në profesionet e tyre. Edhe pse në disa
periudha të jetës , ashtu sic
vendlindja jonë nuk ka patur
kujdesin e duhur nga sisteme e qeveritë që shkojnë e
vijnë, edhe intelektualëve të

aftë steblevas nuk u janë
hapur me lehtësi rrugët e
karierës, ata kanë ecur përpara me dijen , kulturën,
pjekurinë dhe punën e tyre.
Ndërsa sot, kjo armatë e
madhe intelektualësh që shtohet nga dita në ditë, i ka të
gjitha mundësitë që të ingranuar e në mbështetje të
shoqatës “Stebleva”, të bëj
më shumë për vendlindjen
e bashkëfshatarët tanë kudo
që jetojnë.
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K u l t u r ë
Rubrika e Librit të Ri

GOLLOBORDA, REALITETE
DHE PROBLEME

Nga Vilma Disha
“Golloborda, realitete
dhe Probleme” është libri
më i ri dhe më i fundit për
Gollobordën dh e problemet e saj që ka dal në
shitje nga shtepia botuese
“Ilar” Tiraneë.
Libri botohet nga Qendra e Studimeve Etnike
dhe përfshin një sërë materialesh e dokumentash të
një Projekti të financuar
nga fondacioni i shooqërisë së Hapur “Soros”.
Sic thuhet në hyrje të kësaj
përmbledhje nga botuesi
Kimet Fetahu projekti gjithashtu është financuar nga
Fondacioni King Baudoun
Fonduation, Fondacioni i
Shoqërisë së Hapur SOROS, Fondacioni Carles
Stevvart Moot, dhe menzxhuar nga HDPC..
Sipas radhës, në libër
përfshihen shkrimet “EtnoKultura në Gollobordë, realiteti dhe problematika” nga Cfetan Mazniku, “Aspekte të zhvillimit të Arsimit në Gollobordë” nga Velo
Cfarku, “ Gjendja social-Ekonomike e Komuniettit të Komunës Trebisht” nga Fitim
Balla, kryetar i komunës; “Tranzicioni, shoqëria civile dhe problemet etnuike në komunitetine Gollobordës” nga Kimet Fetahu e
Lulëzim Zeqiri, “Golloborda si destinacion
turistik” nga Vita Koja etj..
Me pas vazhdojne shkrimet “Problemet
dhe shqetësimet që kërkojnë zgjidhje në komuniettin e komunës Ostren” nga Razi Rama,
kryeatr i komunës; “Disa momente të mirëkuptimit dhe bashkëjetesës midis etnive dhe

NË KUADRIN E DITËS
SË ALFABETIT, MINISTRIA
BULLGARE E KULTURËS
VLERËSON ME “DIPLOMË NDERI”
4 STUDIUES SHQIPTAR

NDEROHEN
GOLLOBORDASIT
IBRAHIMI DHE
CADRI
Nga HALIL KURTI

feve në Gollobordë” nga Vita Koja e Velo
Cfarku; “Disa probleme të bashkëjetesës midis komunitetit maqedonfolës dhe atij shqipfolës të Gollobordës” nga Fatmir Selimi;
“Bashkëjetesa mes komuniteteve në Gollobordë” nga Dail Halilaj; “Mbi miqësinë e
Cfarkajve nga Stebleva dhe Markajt në
Miresh” nga Cfetan Mazniku; “Lidhjet martesore midis etnive maqedonase dhe shqiptare në Trebisht” nga Kimet Fetahu; pjesë
nga Kushtetuta e Shqipërisë si dhe disa materiale të tjera.
Njëkohësisht, në ilustrim të shkrimeve, në
faqet e librit janë edhe një numër fotografishë
nga zona e Gollobordës.

NJOFTIM
Redaksia e gazetës njofton gjithë krijuesit se çdo
muaj në numrat e saj do të botojë krijimtari
artistike të tyre!
Ju mirëpresim!

Për kontribut në përhapjen e kulturës bullgare, Ministria Bullgare e Kulturës, i ka akorduar “DiplomëNderi” 4 studiuesve dhe pëkthyesve shqiptar, midis tyre dhe dy gollobordas, përkatësisht piktori dhe etnografi Duro
Ibrahimi dhe studjuesi Ramazan Cadri.
Kohë më parënë ambientet e Ambasadë
Bullgare, është zhvilluar një ceremoni e
thjeshtë ku u nderuan me “Diplomë Nderi”,
emra të njohur të klturës shqiptare si studiuesi dhe përkthyesi Myzafer Xhaxhiu,
Duro Ibrahimi, Abdurrahim Myftiu e Ramazan Catri. Emrat e këtyre studiuesve, të cilët
në vite, në fusha të ndryshme, kanë dhënë
kontribut për përhapjen e kulturës bullgare,
janë propozuar prej një shoqate shqiptare
në Bullgari, pranë Ministrisë së Kulturës, e
cila i ka miratuar menjëherë. Profesor Xhaxhiut i është dhënë kjo diplomë për punën
që ka bërë në përkthimin e një numri shumë
të madh poetësh bullgarë, prej shek.XII, deri
atyre bashkëkohorë,, si dhe për krijimin e
një antologjie me këto emra. Abdurrahim
Myftiu, studiuesi i kinematografisë shqiptare, është nderuar këtë herë për përkthimin e tregimtarëve bullgarë,Duro Ibrahimi për studimet e tij në fushën e etnografisë ballkanase, mes të cilave dhe mbi
veshjet popullore bullgare. Ndërsa Ramazan Catri e ka merituar këtë diplomë për
hartimin e Fjalorit Bullgarisht – Shqip,
ndërkohë që është duke përgatitur një metodë gramatikore bullgarisht-shqip. Edhe
pse pak me vones, diplomimi i këtyre
artistëve është bërë në kuadrin e Ditës Bullgare tëtë Kulturës dhe Ditës së Alfabetit Cirilik, 24 majit, e cila për nga rëndësia, për
popullin bullgar, vjen e dyta pas festës kombëëtare. Sipas ambasadorit bullgar, kyë
është vetëm fillimi, pasi në listë janë të tjerë
studiues shqiptarë që kanë dhënë për kulturën e vendit të tij.
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ATA ISHIN NGA GOLLOBORDA

Nga Rakip Sinani
(Historian)

Në të majtë të rrjedhës së Drinit të
Zi, nga Trebishti në Vicisht shtrihet
ana lindore e krahinës së
Gollobordës.Në jug, pllaja e Gollobordës ka malin e Raducit(2084
m) dhe në përëndim kufizohet me
lumin e Okshtunit.Kjo pllajë, në veri,
shkon deri në kodrat e Cer
enecit.Krahina e Gollobordës në vecanti dallohet për punë cilësore të
mjeshtrave të saj në fusëhn e
ndërtimitdhe për trimëri e
atdhedashuri.Ata kanë luftuar
kundër pushtuesve turq, serbë, bullgarë, austro-hungarezë, italianë e
gjeramnë.
Në vitete luftës Antifashiste Nacional-Clirimtare bijtë e Gollobordës
treguan shumë akte trimërie e
heroizmi në luftë për clirimine atdheut të tyre, Shqipërisë.
Haxhi Lleshi me luftëtarë dibranë , përfshirë dhe nga Golloborda, organizoi luftën kundër forcave
ushtarake italiane.Më 6 prill të vitit
1941, ata godittën në befasi e me
ashpërsi forcat italiane në postat
kufitare në Ostren të Vogël, në
Mirëesh dhe ën Vicisht.Atë ditë ra
dëshmori i parë nga Vicishti, Faslli
Feta Cami. Pastaj fashtistët italianë
zunë dhe pushkatuan Musa Rrahman Canin, dhe Sefer Ramiz Canin nga Vicishti.
Më 25 maj të vitit 1943 u krijua Ceta e Gollobordës me komandant Faslli Camin.Në këtë
cetë u rrejshtuan djemtë e Gollobordës për të luftuar kundër
pushtuesit Italian.Në gusht të
vitit 1943 , ceta e Gollobordës
hyri në përbërje të batalioniut
partizan të Dibrës. Në këtë
kohë, komandant i cetës së
Gollobordës u emërua Spiro
Velko.
Më 23 gusht të vitit 1943,
Batalioni I Dibrës me Komandant Haxhi Lleshin u zuri pritë
në Sofracan forcave italiane të
Divizionit Firence që nisi
lëvizjen në drejtimin Dibër e
Madhe-Bulqizë.
Në luftën e Sofracanit ra
dëshmor Mexhit Tafil Tola nga
Ostreni I Madh.Ai , nga pozicioni I tij në shkëmbin e Sofracanit hapi zjarr të fuqishëm
mbi armikun.Këtë e gjemë dhe në
vargjet:
“.. Në Qafë të Arës është ngujue/Mitralozin e ka shtërngue/Falkë
e zjarr me ‘të ka vjell/
Tmerr armikut t’u i sjellë..”
Më 17-18 tetor të vitit 1943, në
luftën e Peshkopisë, kundër forcave
të parisë së Dibrës që donin të hynin në qytetin e Peshkopisë, mori

RAKIP SINANI u lind në vitin 1938 në
Smollnik të komunës Zerqan,Dibër. Ka
mbaruar shkollën e mesme pedagogjike “Ndrec Ndue Gjoka” në Tiranë
dhe ka kryer studimet e larta për filozofi pa shkëputje nga puna.
Në vitet 1955-1964 ka qënë mësues
ne Lejcan, Ostren i Madh, Smollnik e
Lladomericë. Pas përfundimit të shkollës n ë vitet 1964-1967 u ngarkua
me detyra komanduese në repartet
ushtara ke në Dibër deri në rang Regjimenti. Në vitet 1988-1992 ka kryer
detyrën e shefit të personelit në degën
ushtarake Dibër. Që nga viti 1982 ka
botuar në shtypin e kohës shkrime me
karakter Shkencor e historik në fushën ushtarake.
Ka botuar:
“Beteja e Skënderbeut në Dibër”, 1997
“Kujtime dhe shkrime historike”, viti
2003
“Dibra dhe Dibranët në faqet e Historisë”- viti 2005
..Vazhdon të punoj në fushën e historisë..
Velo Cfarku.

pjesë edhe ceta e Gollobordës. Më
18 tetor 1943, u plagos komandanti i cetës së Gollobordës Ahmet
Cami , i cili pas disa ditësh vdiq.
“Ahmet Cami djalë i ri/T’u luftue
në Peshkopi/E dha jetën për liri..”
Bijtë e Gollobordës luftuan me
trimëri edhe kundër pushtuesve
gjermanë.Disa prej tyre dhanë jetën
për clirimin e Shqipërisë. Ata ishin:
Nuredin Osmani nga fshati Trebisht të cilin e arrestuan forcat ushtarake në Vlorë në vjeshtë të vitit
1943 dhe e pushkatuan më 15 dhjetor të atij viti.

Sabri Sadik Caka nga fshati Okshtun ishte partisan në Brigadën e
Parë Sulmuese , ai më 21 janar të
vitit 1944 , në luftën e Tendës së
Qypit në Skrapar, u ndesh në dyluftim me një ushtar gjerman, të cilin e goditi me thikë në gjoks dhe e
lëshoi të vdekur në tokë. Një plumb
i armikut e goditi për vdekje, kështu
ai u rendit mes dëshmorëve të Atd-

heut.
Sefer Muharrem Seferi ishte nga
fshati Klenjë. Në luftë me forcat gjermane për clirimine Krunjës ra dëshmor më 8 shtator të vitit 1944.
Jonuz Tafil Basha nga fshati Gjinavec , në prill të vitit 1943 u radhit
partisan në cetën e Dajtit në Tiranë,
ndërsa ka rënë dësxhmorë në përpjekje me armikun më 20 tetor
1944.
Në brigadën e katërt dhe në
Brigadën e parë të ushtrisë Nacional-Clirimtare që morën pjesë në
clirimin e Tiranës, kishte edhe partizanë nga Golloborda. Lufta
zgjati 19 dit. Tirana u clirua më
17 Nëntor të vitit 1944.Në arritjen e kësaj fitoreje ranë në
fushën e betejave me ushtrinë
gjermane dhe partizanë nga
Golloborda.Ata ishin:
1- Arif Nexhip Haxhijaja nga
fshati Trebisht.
2- Demir Bajram Sejdini
nga fshati Ostren i Vogël
3- Dine Van Bajrami nga fshati Tucep
4- Hajdar Rexhep Stojku
nga fshati Lejcan.
5- Hasan Demir Koci nga
fshati Trebisht.
6- Isuf Mustafa Gjini nga fshati Zabzun.
7- Mahmut Ramadan Isaku
nga fshati Lejcan.
8- Mehmet Nuredin Ajazi
nga fshati Trebisht.
9- Memish Hysen Shevroja
nga fshati Trebisht.
10- Muharrem Sabri Sinani nga
fshati Trebisht.
11- Muharrem Sabri Sinani nga
fshati Trebisht.
12- Njazi Zenun Seferi nga fshati Trebisht.
13- Rrahman Ramazan Haxhijahja nga fshati Trebisht.
14- Rexhep Demir Oshafi nga
fshati Gjinovec.

15- Tufik Adil Tola nga fshati Ostren.
16- Zenun Hysen Abdija nga fshati Trebisht.
Duhet vënë në dukje se nga 16
partizanë nga Golloborda, 14 prej
tyre qenë partizanë në brigatën e
IV, kurse 2 ishin partizanë në
Brigatën e Parë Sulmuese.
Gjithashtu, edhe për clirimin e
Malësisë së Madhe dhe të Shkodrës ranë dëshmorë nga Gollobordda. Ata ishin:
Gani shaqir Nina nga fshati Klenjë dhe Islam Fetah Caushi nga fshati Steblevë.Ata dolën partizanë në
korrik të vitit 1944.Në luftë me forcat
e armikut , ata dhanë jetën në lulen
e rinisë së tyre. Ranë dëshmorë në
një ditë, më 20 nëntor të vitit 2004,
në Malësi të Madhe në Shkodër.
Shaqir Mimidin Pupuleku nga fshati Trebisht ra dëshmor në luftë
kundër forcave ushtarake gjermane
për clirimine Shkodrës.
Më 29 nëntor të vitit 1944 u clirua
Shkodra dhe Shqipëria. Populli shqiptar fitoi lirinë me armët dhe
gjakun e tij. Dhje pas clirimit të vendit nga pushtuesi gjerman, u renditën dhe dëshmorë të tjerë që
dhanë jetën për konsolidimin e
pushtetit popullor që doli nga lufta
antifashiste nacionalclirimtare. Nga
krahina e Gollobordës ishin:
1Selim
Nesim
Rama(Trapcenaku) nga fshati Rodovesh. Ai mori detyrë nga pushteti
vendor të riondërtonte urën e Topojanit mbi lumen Drin që ishte shkatërruar nga lufta. Duke punuar ran
ë Dri dhe u mbyt. Kësisoj, Selim
Rama, mjeshtër I ndërtimit të urave,
u bë i dëshmor i parë në fushën e
ndërtimit të vendit.
1- Bajram Arif Kasa nga fshati
Trebisht.Ai ishte partisan i Brigadës
së 24-tërt Sulmuese .Më 5 prill të
vityit 1945, vdiq në spitalin e
Prizrenit.U shpall dëshmor.
1- Rakip Arif Disha nga fshati Okshtun, u vra më 17 korrik të vitit 1946
në përpjekje me forcat kriminele në
Malin e Ostrenit të Madh.
1- Melazim Iljaz Marku nga fshati
Tërbac, ra dëshmor duke luftuar me
forcat greke në kufirin shtetëror në
zonë e Korcës , më 2 gusht 1949.
1- Haliut Muharrem Cami nga fshati Vicisht , në vitin 1945 u rendit
në policinë popullore.Më 14 maj të
vitit 1950 u vra në Vicisht duke luftuar me kriminelët.
1- Ahmet Vesel Llapa nga fshjati
Steblevë, u vra duke luftuar me
kriminelët në afërsi të fshatit Steblevë në vitin 1951.
Këta dëshmorë nga krahina e
Gollbordës , me gjakun e kulluar ,
ujitën pemën e bukur të liurisë së
atdheut të tyre, Shqipërisë.
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HASAN MOGLICA-KLERIK DHE DIJETAR I SHQUAR
Nga HYSNI CELA

H

asan Shermeti(Sula), i mbiquajturi
Hoxhe Moglica, ka lindur në
Moglicë të Okshtunit më 1852, në jë
familje të dëgjuar për ndjenja të thella
patriotike e atdhetare. Në fshatin e
lindjes kaloi fëmijërinë dhe së bashku
me ushqimin e gjirin e nënës , u mëkua
me dashurinë për vëndlindjen dhe urrejtjen për armiqtë e kombit, cilido qofshin ata, tyrq,sllavë,bullgarë apo të shitur tek të huajt.
I paisur me një zgjuarsi e pjekuri të
rrallë, ai ëndërronte një Shqipëri të lirë
dhe me njerëz të ditur, me arsimim e
kulturë në gjuhën amtare. Që në moshë
të vogël ai iu lut të atit që të arsimohej
e shkollohet duke e mar me vehte atje
ku punonte, në Peqin të Elbasanit, ku
krahas punës si specialist, edhe do të
mësonte në mejtep(shkollë fillore
turke).Hasani, pa u shkëputur nga puna,
me zellin dhe zgjuarsinë që e karakterizonte, e mbaroi këtë shkollë me rezultate të shkëlqyera, gjë e cila i dha
mundësinë të atit t’a rregjistronte në
medresenë e Elbasanit..Edhe këtu, me
vullnetin,talentin e etjen për dije e kulturë, mbaroi me rezultate të shkëlqyera dhe përvetësoi në të shkruar e në
të folur osmanishten e vjetër,gjuhën
turke, persishten, dhe tinësisht, edhe
shqipen e shkruar.
Në vitin 1976, në moshën 22 vjecare, mbaroi Medresenë duke u titulluar Hoxhë(mësues e predikues) i fesë
islame, titull të cilin do t’a mbante e do
të thirrej nga populli deri në castet e fundit të jetës.
I paisur me kulturë e shkallë të alrtë nbjohurishë teologjike për kohën,
Hoxhe Moglica u kthye menjëherë në
fshatin e tij të lindjes , fillimisht si Imam
xhamie, por edhe predikuesi ideve
patriotike-atdhetare të Rilindjes Kombëtare. I frymëzuar nga fjalët e Profetit: “ Hulum vatan, minel Imam”, që do
tyë thotë “Pa Atdhe nuk ka Fe”, ju vu
me zell e perkushtim veprimtarisë së
mirëfilltë kombëtare, duke grumbulluar
rreth vehtes bashkëkrahinarët e tij, të
cilët dalloheshin për veprimtari pattriotike. Shtëpia e tij u bë bazë e rëndësishme dhe strehë për të gjithë nacionalistët që mereshin me veprimtari atdhetare dhe ndiqeshin nga qeveritaret
e asaj kohe. Synimi i tyre ishte: “ Liri
Atdheuti”, ose shprehimisht “Shqipëri e
Lirë”.
Në këtë kuadër, Hoxhë Moglica,
rreth viteve 1887- 1900, zhvilloi një veprimtari politike e atdhetare kundër pushtuesve turq dhe sunimeve shoviniste të
fqinjëve serbo-bullgar ballkanas. Kjo
veprimtari I kaloi kufinjtë e Okshtunit dhe
u shtri pothuaj në të gjitha fshatrat e
Gollobordës e më gjërë. Ndërkohë për
të përballuar cdo rrezik e të pa pritur,
me nismën dhe nën drejtimine Hasan
Moglicës, u formua një njësit vetrmbrojtje ku bënin pjesë bashkëfshatarët:
Kurt e Hysen Balla, Avdi e Shaqir Sollaku, Dalip e Ferhat Hoxha,Tafë e Jashar Hysa,Shaqir,Din,Tahir e Rrapush
Gega,
Ymer
Lika,
Myslym
Koka,Balli,Jemin,Maksut,Hajdar e
Jonuz Koci, Ymer e Mehmet
Stojku,Murat Salku,Jashar e Tahir Rexha, Rexhet e Mehmet Lika, Mehmet e
Ramazan Brici, Isuf e Mehmet Sula etj…
Këta bashkëluftëtarë të armatosur
me armët e kohës, ishin jo vetëm
përkrahësit dhe ndjekësit e Hoxhës,
por dhe kushtrimdhënësit dhe
mbrojtësit e lagjeve të tyre nga cdo situatë e pa pritur.
Ndërkohë, pas vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për cështjen
shqiptare, ngjarjet në Ballkan rrodhën
në mënyrë të atillë që të krijoheshin
kushtet për mbrojtjen e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, ku së bashku me
delegatët e tjerë të Dibrës, mori pjesë
dhe Hoxhe Moglica. Ai shoqëroi në krahinëne Gollobordës dhe në Okshtun

Hoxhë Moglica
ideologun e Lidhjes Shqiptare të Przrenit
Abdyl Bej Frashërin , i cili pasi bujti dy
net në shtëpinë e Hoxhe Moglicës, u
shoqërua nga ky i fundit për në Teqen e
Martaneshit. bVeprimtaritë për zbatimin
e vendimeve të Lidhjes e bënë Hasan
Moglicën akoma më të njohur në
Dibër,Elbasan, e sidomos në Gollobordë. Ai mbante lidhje me mjaft figura të
shquara të kohës si me Haziz Lilën
në Steblevë, Elez Kocin e Qazim Dukën
në Ostren të Madh, Hysen Destanin në
Trebisht, Karavanajt në Radovesh etj..
Ai mori pjesë ative kundër forcave të
Dervish Pashës, krahas forcave të tjera
dibrane, me nënrepartin e tij të Okshtunit.
E gjithë kjo veprimtari atdhetare e
Hoxhe Moglicës, krahas jehonës së
madhe që bëri, shihej me sy jot ë mirë
nga autoritetet turke, të cilat tashmë
ishin bindur dhe e njihnin autoritetin dhe
veprimtarinë e tij si dhe reputacionin e
këtij patrioti në Malësinë e Okshtunit e
të Gollobordës. Prandaj për t’a afruar
dhe për t’a larguar nga armiqësia me
pushtetin turk, i afruan atij detyrën e
Myderizit në zonën e Gollobordës; duke
i caktuar jo vetëm një rrogë të majme,
por edhe një fond të majmë për të mbajtur deri 5 sejmenë për vetëmbrojtje..
Duke pranuar detyrën e Myderizit, ai
shkonte shpesh në Dibër të
Madhe,Elbasan, e nën maskën e
dovletit(shtetit) kryente edhe detyra patriotike atdhetare. Njerëz si ai dhe Hoxhe Voka(Said Najdeni), Jashar Erebara
etj.., të përkushtuar për Atdheun, ishin
përfaqësuesit më në zë të Dibrës e
Gollobordës në Kongresine Dibrës e
të Manastirit, i cilësuar si Kongresi i
Gjuhës Shqipe dhe i kryesuar nga Gjergj
Fishta, Luigj Gurakuqi e përfaqësues të
tjerë të mëdhenj të kombit .
Më 1909, Hoxhe Moglica mori pjesë
në Kongresine Elbasanit , ku midis të
tjerave u vendos edhe hapja e Shkollës
Normale për të përgatitur mësues për
gjuhën shqipe. Si inspirues dhe delegate i këtij kongresi, Hasan Moglica
organizoi shumë kuvende ku propogandonte vendimet e këtij Kongresi. Ndër
këto kuvende, me rëndësi, është ai I
Fushës së Klenjës. Për këtë, patrioti
dhe publicisti Haki Stërmilli shkruan: “
Hoxhe Moglica e mblodhi popullin e Gollobordës e mbasi ua shpjegoi gjatë e
gjërë vendimete mara në Manastir, u
foli mbi rëndësinë eë Shkollës Normale
të Elbasanit dhe përfundoi tue kërkue
prej cdo dere të parisë së Gollobordës
të dërgonin nga një djalë në këët shkollë. Mbasi i dhanë të gjithë besën se
fjalët e tij do të realizoheshin, mbledhja
u shpërnda krejt entuziaste nga fjalët e
Hoxhes, , tue qit edhe pushkë nga gëzimi pushtues”. (Haki Stërmilli, “Dibra në
pragun e Historisë”, Fq.53,Viti 1940).
I entuziazmuar thellë nga këto suksese, Hoxhe Moglica e dendësoi veprimtarinë e tij, duke kaluar fshat më fshat për të përgatitur nisjen edjemve për

në Normalen e Elbasanit. Por paria e
Gollobordës, e trembur nga presionet e
autoriteteve turke për zbatimin e vendimeve të Kuvendit të Fushës së Klenjës, nuk e mbajti fjalën dhe besën e
dhënë.
Vetëm okshtunasit, e në radhë të
parë vetë Hoxhe Moglica, nuk u tundën
nga presioni I gjithëanëshëm , por përgatitën dhe dërguan 7 djem në normalen e Elbasanit. Tre nga këta ishin
nag shtëpia e Hoxhë Moglicës e të nisur me shpenzimet e tij. Edhe nga Sebishti Hoxhe Moglica dërgoi djalin e
patriotit Sulë Lila, të coilin e kishte edhe
mik shtëpie.
Dërgimi i 8 nxënësve nga zona e
Gollobordës në Normalen e Elbasanit,
në vitin e parë të hapjes, kur numri nga
e gjithë Shqipëria ishte 29 nxënës, jo
vetëm tregon prirjet dhe etjen arsimdashëse të popullit të Gollobordës, por
edhe punën durimplotë që kishte bërë
Hoxhë Moglica dhe rëndësinë që ai u
jepte përgatitjes së njerëzve të dijes me
gjuhën amtare shqipe.
Moglica nuk e ndërpreu asnjë cast
veprimtarinë në funksion të shkollimit
të fëmijëve të Okshtunit e Gollobordës,
duke e kthyer shtëpinë e tijë në një
shkollë të vërtetë. 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 revistën e kohës “Zani i Naltë”. Me dashurinë për librin që ndihmonte më tej të dritës së diturisë, me
shpenzimet e tij dhe me ndihmën e
miqve që i kishte kudo, Hoxhë Moglica
e ktheu shtëpinë prej 28 dhomash në
Moglicë në një bibliotekë-shkollë, krahas shkollë turke që e kishte hapur tek
Ara e Martinit që në vitin 1904. Këtë bibliotekë dhe gjithë sja dogjën forcat e
Turgut Pashës më 1908, së bashku
mme 15 shtëpi të tjera të Okshtunit.
E gjithë dëshirën e madhe të Hasan
Moglicës për të mar pjesë në shpalljene Pavarësisë më 1912 në Vloreë, ai
, për arësye të angazhimeve dhe ndjekjes nga pushtuesit serb, nuk mundi
t’u bashkangjitet delegatëve dibranë, por
i entusiazmuar për këtë eveniment, ngriti flamurin kuq e zi mbi pullazin e shtëpisë në prani të njerëzve dhe bashkëfshatarëve të tij.
Pas shpalljes së Pavarësisë, Hoxhë Moglica do të ndodhej para pushtuesve të tjerë të egër serbo-bullgarë.
Më 1914 atë e kapën esadistët , e burgosën dhe e keqtrajtuan cnjerëzisht.Pa
mar parasyshë moshën autoritetin dhe
petkun fetar, për t’a poshtëruar e diskredituar i vunë një samara dhe e detyruan të ecte këmbadoras në rrugët dhe
rrugicat e Elbasanit.
Por megjithë presionin dhe torturat
cnjerëzore që përdorën esadistët ndaj
Hoxhës, ai nuk u mposht e nuk u thye,
e pas 3 muajësh tortura të egra kur
serbët ju afruan postave të Elbasanit,
Hoxhë Moglica arriti të arratisej nga
burgu me ndihmën e shokëve e miqve
të tij dhe në fillimet e viteve 1915 u kthye
në Okshtun.
Edhe pas kthimit në vendlindje, serbët e ndoqën këmba-këmbës.. Ata
dhanë shuma të konsiderueshme për
të zbuluar vend ndodhjen e tij, ndërkohë që shtëpinë ja dogjën, familja u largua në fshatrat e Cermenikës. Me anë
të të shiturve, ata(serbët), mundën t’i
kapin djalin e vetëm që kishte, Osmanin, i cili kishte mbaruar normalen e
Elbasanit dhe kryente detyrën e mësuesit të gjuhës shqipe. Patrulla serbe
i solli të lidhur djalin duke i bërë presion
që të dorëzohej. Hoxha gjykoi se
meqënëse ata po më lirojnë djalin e
vetëm , do të “dorëzohem” se unë di si
të qëndroj.
Ndërkohë serbët lirojnë Osmanin dhe
arrestojnë Hoxhën dhe bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Abdi Sollakun, duke i
vënë si kusht për lirim firmosjen e një

deklarate sipas së cilës , rajoni nga
Fusha e Kolgrekut në perëndim në
Kaptinë , në Vervjak,Qafë Buall dhe
Qafë-Murrë, e më tej në Lurë të quheshin
toka serbe!!!??? “- Nëse do të firmosej
deklarata nga Hoxhë Moglica, serbët jo
vetëm do t’a lironin, por ai do të përfitonte shpërblime dhe ofiqe të majme”shkruhej në gazetën “Zani i Naltë” Nr.11
viti 1937.
Atdhetari e priti këtë “nder” me neveri duke dhënë këtë përgjigje:
“Ms m’i lidhni sytë se një ditë do të
hapen, më lejoni të shikoj edhe një herë
mallet dhe luginat e Dibrës nga
Korabi,Kurora e Lurës,Mali i
Bardhë,Verviaku,Kaptina e deri në
Thellësi të Malit të Babjes, se andej e
shikoj agimin për një Shqipëri të lirë e
të pa varur.. Ju n’a keni vrarë, na keni
pushtuar e masakruar; por t’a dini se
sa vënd zë ky trupi im i vogël në Shqipërinë reale, ajo ka qënë,është e do
të jetë vetëm Shqipëri!
Rroftë Shqipëria!
Rroftë Flamuri i Skënderbeut..!”..
… Por plumbat ja prenë fjalën
nëmes, e trimat ranë në gropën që e
kishin hapur me duarët e tyre nën
kërcënimin e bajonetave serbe.
Ndonëse shpirti akoma nuk u kishte dal
e ende përpëliteshin, pushtuesit u
hodhën dhe’ sipër..
Tre dit më vonë, pasi u largua komanda serbe nga Kodër-Moglica, familjarët të afërmit e fshatarët i morën kufomat e të pushkatuarve dhe I varrosën
, Hoxhën në Varrezat e Sulajve në
Moglicë dhe Avdi Sollakun në Okshtun
të Madh, tek varrezat e Sallakëve tek
xhamia.
Hasan Moglica në tërë veprimtarinë
dhe kontributin e tij kishte shumë miq,
atdhetarë e patriotë të dëgjuar me emër
si Abdyl Bej Frashëri, Bajo e Cerciz
Topulli, Halit e Ibrahim Bërzeshta, Ismail Qemali, Hoxhë Voka e Aqif Pashë
Elbasani etj.. Ai gjithashtu bashkëpunoi
ngushtë me figura të njohura të zonës
si Haziz Lila, Elez Koci, Hysen
Destani, Feta e Dan Cami, Ali Pustina., Më 1879, kur mbaroi studimet e
larta në Univesritet në Stamboll, me rezultate të shkëlqyera në Enciklopedinë
turke do të shkruhej: “Stambolli nëpërmjet Hasan Moglicës i ka dhënë arnautllëkut mësuesine fesë Islame”.
Është për t’u nënvizuar se përvecse
një dijetar,klerik dhe atdhetar i flaktë,
Hasan Moglica ishte edhe një projektues e inxhinier me zë në të gjithë krahinën e Dibrës .. Ai projektoi kanalin e
famshëm të vaditjes në lagjen Ballaj,
muri i të cilit ngrihet mbi një shkëmb të
thepisur 9 metra të lartë.Ai ndërtoi për
herë të parë mbi lumen e Okshtunit të
parën Valanicë për ngjeshjen dhe përpunimin e shajakut si dhe një
farkë(kavachanë) për mjetet dhe armët
e luftimit etj..; ndërsa shpella tek Shkëmbi i Patës, ishte shtëpia e dytë e
tij..
Në mbyllje të këtij shkrimi për jetën
dhe veprën e Hoxhë Moglicës më vjen
në mëndje vargu: “ Ka pas burra Shqipëria “ dhe u emocionova kur e dëgjova për herë të parë këngën e thurur
enkas për ‘të këngë e cila që nga 31
maj I vitit 2001, kënmdohet në Kosovë:
“Dorëzohu Hoxhë se je i za në/
Shpërblim e grada me të dhanë/
Vec një fjalë me n’a thanë/
Këtu shqiptari nuk ka qënë..!!./.. Ju
vërtetë n’a keni pushtue/Ne një ditë
kemi me fitue/Në këtë vënd ku unë po
bie..”.
… Ka qënë, është e do të jetë fole
Shqiponjash….
Hoxhë Moglica në vitin 1975 është
dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor si Patriot e Atdhetar i shquar,
eshtrat e tij prehen në Varrezat e Dëshmorëve në Peshkopi, ndërsa gazeta
“Dibra” e ka vlerësuar si “Dibrani i Shekullit!”.
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RRUGA LIBRAZHD - STEBLEVË NUK KA FILLUAR!!???
- Investim konkret apo mashtrim elektoral? –
Aksi rrugor nacional Librazhd-Steblevë (Qafa e Studnës), segment
jetik për trevën e Gollobordës duhet të kishte filluar sic edhe u tha
zyrtarish,e në bazë të afatit kohor
që duhet të përfundonte financimi
për fazën e parë, sot duhet të ishte
bërë përurimi!!!
Por në fakt, ndonëse thuhet se
tenderi është zhvilluar, puna nuk ka
nisur e askush nuk të jep një
përgjigje të saktë se kur duhet të
nisë..
Me të drejtë, gjithkush shtron një
pyetje të thjeshtë: “Ky investim që
ishte kryefjala e fushatës zgjedhore
për deputetë ishte nëj investim
konkkret, i llogaritur mi re, apo një
tymnajë elektorale!”.
Se, në përurimine këtij segmenti rrugor, disa dit para zgjedhjeve,
ishte dhe kreyeministri actual i vendit Fatos Nano. Por zgjedhjet
mbaruan, pak rëndësi ka se kush
fitoi, pasi për Gollobordën dhe gollobordasit në të vërtetë, askush nuk
ka menduar dhe nuk po mendon,
por cfardo arësyeje që të dëgjosh
zyrave të boshatisura të
shtetit(nëse mund të takosh njeri),
mos fillimi i aksit rrugor LibrazhdSteblevë , në një farë mënyre është mashtrim.
Informacione për gazetën tonë
pranë zyrave të shtetit për këtë fakt
konfirmojnë se justifim për mosfillimin e punimeve nxirret ankesa që
ka bërë një firmë për pa rregullsinë
e tenderit që përcaktoi fituesin!!!!
Edhe kështu mund të jetë, por
qoftë edhe financimi minimal për
fazën e parë(as 10 milion lekë), ku
sic thotë populli “Kokoshi u katandis në thelë..”(u thanë se për këtë
fazë do jepen 20 milion), në mos
për mashtrim(që mund t’ë mos i
pëlqej ndonjërit), minimalisht për
seriozitet nuk tregon..
Po cduhet bërë! Banorët e Gollobordës, edhe këtë radhë, si pothuaj

NJOFTIM
Të gjithë biznesmenët
steblevas në Tiranë,
vendlindje e në të
gjithë rrethet e
Shqipërisë mund të
reklamojnë mallrat
apo prodhimet e tyre
në faqet e gazetës
“Stebleva”
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BANORËT KËRK
OJNË NGA QEVERIA
KËRKOJNË
PËRGJIGJEN E PYETJEVE:
- Konfirmimi zyrtar nga ish-kryeministri Nano në prag të
zgjedhjeve paralmentare për akordimin e fondeve dhe
fillimin e punimeve në aksin rrugor Librazhd-Steblevë
mbështetet në projekt konkret apo ishet mashtrim për të
kërkuar votat?
- Fillimisht u tha se fondi për fazën e parë do të jetë 20 milion, nga 20 u cua në 10 milion lekë, ndërsa në tender kjo
vlerë u ul në 7 milion lekë.Pse?
- U njoftua zyrtarisht dhe u konfirmua zhvillimi i tenderit
për rikonstruksionin e këtij aksi rrugor, u përcaktua dhe
firma fituese, por u mësua më vonë se tenderi është anolluar. Nga kush dhe pse ?
- A do të filloj këtë vit ky projekt, do të filloj vitin e ardhëshëm
apo nuk është në asnjë plan të qeverisë që shkoi dhe asaj
që mori pushtetin?

LAJMËRIM

FTESË

Redaksia e gazetës
“Stebleva” njofton
intelektualët steblevas,
qytetarët e thjeshtë dhe
miqt e këtij fshati se faqet e
saj janë të hapura për të
pasqyruar nëpërmjet
shkrimeve historinë e
lashtë të fshatit, traditat,
kulturën, si dhe probleme
të tjera që shqetësojnë
fshatin, zonën e banorët e
saj.

Në mënyrë që të sigurohen
burimet financiare për
botimin normal të gazetës
sonë “Stebleva” dhe të
përballohen disa aktivitete
të shoqatës, janë të lutur të
gjithë bisnesmenët
steblevas, qytetarët e
thjeshtë që të kontribojnë
sipas dëshirës e mundësive
në numrin e llogarisë së
shoqatës në bankë.

REDAKSIA E GAZETËS
“STEBLEVA”

KRYESIA E SHOQATËS

gjithmonë, ndjehen të zhgënjyer e
njëkohësisht të pa fuqishëm për të
bërë dicka. Shteti, po si gjithmonë(si
dje dhe sot), mesa duket nuk ka kohë
të menbdoj për këtë shqetësim që
është një nga shpresat e mijëra banorëve të Gollobordës!
Larg qoftë, mund të ndodhë që të
vijnë zgjedhjet e tjera(më të afërta
ato lokale) e rruga të mos ketë filluar
ende, apo shumë-shumë, sa të jetë
gërvizhdur për të justifikuar ato para
që janë të taksapaguesve
shqiptar(dhe gollobordasve), por nuk
dihet nga “treten” e nga shkojnë..
Zylyf Avdiu
Mehmet Bushati
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