


Ta bëjmë Steblevën më të bukur
uar dhe më të begatë
bukur,, më të gjelbër
gjelbëruar

GAZETË E SHOQATËS “STEBLEVA”

Punë të
mbarë!
M

e 28 qershor 2009
populli shqiptar votoi për parlamentin dhe
qeverinë në katër vitet e
ardhëshme 2009-2013.
Verdikti i sovranit i dha
koalicionit të djathtë shumicën e vendeve në parlament. Kështu koha dhe
populli diktoi koalicion
dhe një qeveri me bazë
më të gjërë.
Ky ishte një hap përpara drejt demokracisë
dhe drejt integrimit tonë
europian.
Shqipëria tashmë është vend anëtar i NATO-s
dhe ka aplikuar për tu
bërë vend kandidat për
në Bashkimin Europian.
Komuniteti ynë ka
dhënë kontributin e tij në
këto zgjedhje të lira dhe
të rregullta.
Ai i uron qeverisë së
re të integrimit suksese
në objektivin madhor të
integrimit të Shqipërisë
në BE dhe kërkon realizimin e objektivave të
premtuara duke filluar që
nga liberalizimi i vizave
drejt vendeve të BE,
lëvizja e lirë e njerëzve
në vendet fqinje, hapja e
pikës kufitare në Steblevë etj.
Komuniteti ynë kërkon
që rruga nacionale nga
Librazhdi drejt Steblevës
dhe Dibrës të përfundojë
sa më shpejt. Kjo krijon
kushtin e parë që turizmi
në Steblevë të zhvillohet
me shpejtësi dhe me
plane bashkëpunimi serioze, që pasuritë e
zonës të shtohen dhe të
administrohen sa më
mirë dhe në rradhë të
parë nga të zotët e tyre,
steblevasit e zotë dhe të
mirë.
KRYESIA E SHOQATËS
“STEBLEVA”

Çmimi 50 lekë.

STEBLEVA, PERLË E
NATYRËS SHQIPTARE
NË KËTË NUMËR
DO TË LEXONI
Për studimin dhe
planifikimin urban
të zonës së Steblevës
FAQE 2

Festohet 72 vjetori i
tapisë së Steblevës
FAQE 2,8

Stebleva, tani me
xhami te re
FAQE 2

STEBLEVA TURISTIKE DO TË
BËHET NGA BISNESMENËT VENDAS
(Plan veprimi i shoqatës “STEBLEVA”)

Nga MERSIN HOXHA
Kryetar i Shoqatës „Stebleva”

J

emi afro 700 familje të
shpërngulura nga ky fshat që jetojmë në Tiranë,
Durrës, Elbasan etj dhe në
shumë vende të Europës e
të botës që tani kemi mundë-

si të kontribuojmë për rigjallërimin e zonës sonë për
ta bërë atë vend turistik me
përparësi si në dimër edhe
në verë.
Janë dhjetra bisnesmenë
steblevas, të cilët kanë
mundësi financiare që ta zhvillojnë këtë turizëm.

Në Steblevë nuk ka përse
të vinë bisnesmenë të jashtëm, vendas apo të huaj
sepse jemi ne pronarët e
vërtetë dhe të zotët e Steblevës që do ta zhvillojmë
këtë turizëm dhe këtë vend.
(Lexoni në faqen 2)

FALENDERIM
Falenderojmë Z. Faik Rada si dhe dy djemtë
e tij Durim dhe Ymer Rada për sponsorizimin
e numrit 15 të gazetës "Stebleva"

FTESË PËR BASHKËPUNIM
Redaksia e gazetës "Stebleva" fton të gjithë bashkëpunëtorët e
shtypit, intelektualët dhe qytetarët e thjeshtë steblevas të kontribojnë me bashkëpunimet e tyre për të pasqyruar bukurinë e natyrës
së Steblevës, historinë e saj të lavdishme dhe njerëzit e saj të
mrekullueshëm.
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Bashkëpunim me
Fondacionin
gjerman GTZ për
zhvillimin e
turizmit familjar.
FAQE 2

Udhëtim me
njerëzit e një gjaku
FAQE 3

Për Gani Abazin
dhe fisin Abazaj
FAQE 6

LAJMËRIM
Me datë 16 gusht 2009, ora 12.00 tek xhamia e
Steblevës organizohet një takim me të gjithë komunitetin e Steblevës kudo që ndodhet.
Problemet që do të diskutohen në këtë takim janë:
1. Puna për organizimin e regjistrimit të
pasurive të paluejtshme dhe te pronave.
2. Detyrat e Shoqates dhe te komunitetit për
këtë problem
3. Masat e komunitetit per ruajtjen e
pronave dhe të pyjeve
4. Detyrat tona në kuadrin e Vendimit të
Qeverisë për shpalljen e zonës sonë
Park Kombëtar.
Komisioni Organizator i Shoqates STEBLEVA

Drejtor: Mersin Hoxha/ Redaktorë: Halil Kurti, Asjap Gruda, Artan Lila,Reshat Gruda.
Kryeredaktor: Sakip Cami
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STEBLEVA TURISTIKE DO TË BËHET
NGA BISNESMENËT VENDAS
(Plan veprimi i shoqatës “STEBLEVA”)

Nga MERSIN HOXHA
Kryetar i Shoqatës „Stebleva”

J

emi afro 700 familje të
shpërngulura nga ky fshat që jetojmë në Tiranë,
Durrës, Elbasan etj dhe në
shumë vende të Europës e
të botës që tani kemi mundësi të kontribuojmë për rigjallërimin e zonës sonë për
ta bërë atë vend turistik me
përparësi si në dimër edhe
në verë.
Janë dhjetra bisnesmenë
steblevas, të cilët kanë
mundësi financiare që ta zhvillojnë këtë turizëm.
Në Steblevë nuk ka përse
të vinë bisnesmenë të jashtëm, vendas apo të huaj
sepse jemi ne pronarët e
vërtetë dhe të zotët e Steblevës që do ta zhvillojmë

këtë turizëm dhe këtë vend.
Pushteti lokal dha ai qendror kanë për detyrë të nxisin bisnesin vendas dhe të
krijojnë kudrin ligjor për
këtë problem.
Ku do të synojë puna
jonë?
Së pari, në bashkëpunim
me pushtetin vendor, dhe
atë qendror, me institucionet
më të kualifikuara përkatëse
do të bëjmë studimin e planifikimit urban të fshatit dhe të
zonës si dhe përllogaritjen e
resurseve të
domosdoshme
për zhvillimin e
Steblevës turistike.
Së dyti në
rikthimin
në
vendlindje. Ky
rikthim nuk do të
jetë si dikur, por
ne kthehemi në
vendlindje qoftë
edhe përkohësisht, më të pasur e më të përgatitur.
Shumë familje e kanë dhënë
shembullin të
parët, ata kanë
ndërtuar shtëpi
të reja, kanë

rindërtuar shtëpitë egzistuese dhe kanë punuar
edhe për infrastrukturën e
fshatit. Të tjerë po kthehen
dhe kanë ndërmend të kthehen për të kaluar pushimet,
për të punuar tokat, për të
mirëmbajtur pyjet dhe kullotat, për të vizituar vendlindjen dhe pse jo, edhe për të
dalë për gjah. Vendlindja i
pret të gjithë krahëhapur.
Së treti, të kontribuojmë
për infrastrukturën e fshatit
dhe të zonës duke filluar
nga rruga automobilistike

VEPRIMTARI TË SHOQATËS

Për studimin dhe planifikimin
urban të zonës së Steblevës

N

ë bashkëpunim me Univer
sitetin “Polis” dhe me Institutin Co-PLAN dhe IDR (Instituti për Demokraci e Reforma),
Shoqata STEBLEVA ka zhvilluar takime formale dhe jo formale me këto institucione
dashamirëse për studimin dhe
planifikimin urban të zonës së
Steblevës.
Rektori i Universitetit “Polis”
Dr. Besnik Aliaj si dhe studiuesi Dritan Shutina në takime me
drejtues të Shoqatës “STEBLEVA” , me zotin Mersin Hoxha, Arif Tamizi etj janë angazhuar për një studim të mirëfilltë të planifikimit të territorit
dhe për studimin e resurseve
të zonës.
Duke patur edhe lidhje
direkte me zonën këta studiues, të nxitur nga Shoqata
STEBLEVA kanë filluar dhe po
bëjnë studimin e zonës. Puna
fillon pothuajse nga zero, nga
fillimi i fillimeve sepse turizmi
në Steblevë do të fillojë nga
fillimi dhe prandaj nuk duhet
të bëhen gabime dhe kjoskëzime.
Puna e parë do të fillojë me
ndarjen e tokës, pyjeve dhe
kullotave. Në këtë ndarje nuk
do të ketë bazë Ligji 7501
sepse çdo stevlevas e di se ku
e ka tokën e vet dhe i del zot
asaj. Por do të zbatohet ligji i

nacionale deri tek rrugët
rurale, pyjore dhe të
brendshme. Më shumë
punë dhe investime të
bëjmë për pasurimin e
tokës, e cila ka vite që nuk
është shfrytëzuar plotësisht, për kanalizimet dhe
kullimet, për ujin e pijshëm
dhe për sistemimin e
ujërave.
Së katërti, të ligjërojmë
pronat tona sipas kadastrës
së vitit 1937 dhe të asaj të
Perandorisë Turke. Lista
egziston. Pronarët duhet të

sigurojnë dokumentacionin
e nevojshëm dhe të marrin
çertifikatat e pronësisë.
Të punojmë e të tregojmë
kujdes për pasurimin e
pyjeve, shfrytëzimin me
kriter të tyre, për pasurimin
e kullotave, për ruajtjen e
mjedisit.Duke e kthyer Steblevën në vend turistik me
përparësi, jo vetëm kthejmë
krenarinë tonë, por e zhvillojmë edhe më shumë
ekonomikisht atë, duke
shfrytëzuar resurset e saj të
pafundme në dimër dhe në
verë, në çdo stinë të vitit.
Së pesti, të punojmë për
ruajtjen dhe pasurimin e traditave atdhetare dhe luftarake të zonës sonë që është
një zonë e mbushur me bëma
të mëdha dhe me heronj e
dëshmorë të shumtë, të njohur e të panjohur. Do të ishte në nderin e gjithëseicilit
dhe të vendlindjes sonë që
të shkruajmë dhe të mbledhim dokumentat e këtij
heroizmi duke i botuar në
gazetën “Stebleva” dhe në
gazetat e tjera qëndrore,
duke botuar edhe libra për
figurat e shquara të Steblevës dhe për vlerat e këtij
vendi përrallor që Zoti na ka
falur.
Ky do të ishte një investim
i madh për brezat që do të
vijnë.

Stebleva, tani me xhami te re

T

ek vendi i xhamisë egzistuese me miratimin e komunitetit
mysliman dhe mbështetjen e tij si dhe me miratimin e
këshillit të komunës filloi puna për ndërtimin e xhamisë së re
të fshatit Steblevë. Xhamia ndërtohet me iniciativën dhe financimin e bisnesmenëve steblevas. Iniciatorët e parë janë Altin
Hoxha, Arianit Nura, Arbër Hoxha dhe Klodian Caushi. Me ta
janë bashkuar Jonuz Hoxha, Maksut Hoxha, Bashkim Hoxha, Ardian Hoxha, Klesti Kurti, Vait Kormaku, Altin Gruja, Izmir
Hoxha, Indrit Shqarthi, Gjetan Nura, Ali Bushati, Agim Gjini,
Asjap Gruja, Caush Zeneli (Zabzun), Mehdi Kurti, Besnik Avda,
Durim Rada, Artur Koci, Sali Caushi, Hamdi Kurti, Xhevdet
Abazi, Rruzhdi Kormaku dhe Zaim Kita. Kontributi financiar
dhe material ka qenë jashtë çdo parashikimi.
Komuniteti mysliman na ka mbështetur me projektin dhe
na ka premtuar për ndërtimin e minares.
Punimet kane ecur me ritme te shpejta. Drejtues i punimeve është Ferhat Ferhati.
Kryesia e Shoqatës vlerëson nismën e marë dhe u bën
thirrje të gjithë bisnesmenëve për të kontribuar financiarisht
në adresën Altin Hoxha, Rruga “Aleksandër Moisiu” Piceri Kinostudio, tel 0692813241.
ASJAP GRUDA

Bashkëpunim me Fondacionin gjerman
GTZ për zhvillimin e turizmit familjar.

K
kthimit dhe kompensimit të
pronave, ligji i regjistrimit të
pasurive të paluajtshme, ligji i
administrimit të teritorit, urbanistikës etj. Pra do të ketë një
plan të ri të zhvillimit të teritorit mbi realitetet e reja të krijuara. Do të ndahet toka
bujqësore, toka për truall dhe
për ndërtime, toka për kullota
, pyjet, dhe lëndinat, liqenet,
burimet ujore etj. Siç dihet Ste-

bleva ka dy tapi të vjetra, tapinë e vitit 1937 dhe tapinë e
Perandorisë Osmane. Pra në
këtë drejtim gjërat janë të qarta. Asnjë ligjj komunist për
ndarjen e tokës nuk mund të
zbatohet në Steblevë.
Përsa i përket ndërtimeve të
reja ato do të bëhen në akord
me ndërtimet egzistuese dhe
duke ruajtur traditat.
Koresp “Stebleva”

ryesia e Shoqatës “Stebleva” po bashkëpunon me Fonda
cionin gjerman GTZ, i njohur për ndihmën e tij në Shqipëri
që nga fillimi i viteve 90. Kordinatori i këtij Fondacioni dhe i
projektit për zhvillimin e turizmit familjar Ismail Beka së bashku
me kryetarin e shoqatës Stebleva Z. Mersin Hoxha do të zhvillojnë këto ditë një udhëtim në Steblevë për të parë nga afër
mundësitë që ofron fshati, Shoqata dhe se ku duhet të ndihmojë
ky projekt gjerman. Do të caktohen edhe familjet e para që do të
përfitojnë nga ky projekt. Projekti GTZ është i njohur për ndihmën
e tij në zhvillimin e turizmit familjar në zonat malore si ato të
Thethit, Mbishkodrës, etj. Fondacioni vepron dhe hyn në lidhje
direkte me familjarët, të cilët janë përfituesit kryesorë të këtij
lloji turizmi. Familjarët venë në dispozicion të tyre shtëpitë, preferohen ato karakteristike, gatimet karakteristike, ushqimet bio,
ndërsa fondacioni i ndihmon ato me burime financiare. Përfundimi i rrugës Librazhd-Steblevë, asfaltimi i saj është kushti
themelor për afrimin e turistëve të huaj dhe ato vendas.
Koresp “Stebleva”
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Festohet 72 vjetori i tapisë së Steblevës
M

e 6 maj 2009 ne Stebleve, banoret
e ketij fshati dhe kesaj zone, erdhen nga te gjitha qytetet e Shqiperise,
nga Tirana, Durresi, Elbasani, Librazhdi, Dibra, Bulqiza, etj per te festuar se
bashku ne vendin e mire Vakëf, festen
e pranveres dhe 72 vjetorin e tapise se
fshatit.
Banoret nen tingujt e gezuar te
muzikes se kengeve dhe valleve kercyen dhe kenduan ne kete dite te bukur
pranvere.Që në datën 5 maj vërshuan
makinat drejt Steblevës.
Makinat me targa TR, DR, DI, BZ,
EL,LB etj ecin drejt Steblevës, këtij fshati që ka patur 300 shtëpi dhe që tani
këto 300 shtëpi janë shumuar por jo në
Steblevë, por në të gjithë Shqipërinë, jo
vetëm në Tiranë, Durrës, Elbasan, Librazhd, Dibër e Bulqizë por edhe në
Shkup, Selanik e Stamboll bile edhe në
Nju Jork. Makina të shumta, vetura fuori strada e fugonë vinë me datën 5 maj
dhe vazhdojnë edhe të tjera në mëngjezin e datës 6 maj.
Kjo festë pagane ka një kuptim të
vecantë për steblevasit. Ata nuk arrijnë
ta festojnë 14 marsin, ditën e verës
sepse këtu dimri i madh dhe dëbora largohen vetëm në fund të prillit dhe fillim
të majit. Edhe lulet e verës i mbledhin
më 5 maj. Gjallëri dhe drita ka në të
gjitha shtëpitë e Steblevës që nga data
5 maj që janë populluar në mënyrë të
tejskajshme, me miq e dashamirës të
shumtë. Kjo festë sot përkon edhe me

72 vjetorin e tapisë së fshatit.
Festa vazhdon edhe gjatë natës.
Disa festues qëndrojnë me dëshirën e
tyre jashtë në natën e ftohtë, pranë zjarreve të bukur dhe në mes të lëndinave
të pyjeve. Një fugon nga Tirana ka ardhur
i përgatitur më së miri. Me vehte kanë
gjeneratorin elektrik, kanë magnefotonin me bokse të mëdha, kanë çadra të
reja e të mëdha, mbi të gjitha kanë shpirtin e tyre për të festuar e gëzuar. Ata
këndojnë e kërcejnë të lirë e të kënaqur.

Kemi folur për bukuritë e Steblevës
por nuk kemi folur për Vakëfin e Steblevës dhe ujin e bekuar të tij. Në anë
të rrugës automobilistike kombëtare, në
të dalë të postës kufitare të Steblevës
është ky vend i bekuar që nuk e cënon
njeri vetëm e mirëmban dhe e respekton.
Këto livadhe të blerta janë bërë për
të pushuar njerëzit. Ky burim nga goja
e pyjeve është bërë për të pirë barinjtë
dhe rrugëtarët në nevojë, këto ahe shek-

ullore janë bërë për të lëshuar hije për
të pushuar njerëzit. Afrohemi tek burimi
që tashmë është kthyer në një cezëm
të re e të bukur, pimë ujë, lajmë faqet
dhe mendojmë dëshirat e jetës. Vijnë
të gjithë moshat, pleqtë, të rinjtë, gratë
dhe vajzat, fëmijtë, vijnë dhe marrin nga
bekimi i tij.
Në këtë festë të bukur pagane vijnë
të ftuar nga e gjithë Shqipëria. Ka ardhur
Zëvëndës Drejtori i Përgjithshëm i
Rrugëve, bir nga një fshat fqinj i Librazhdit, Skënder Cota. Vjen Nën Prefektja
e Librazhdit, zonja Mimoza Qyra, drejtues të Pushtetit Vendor, të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së rrugëve etj. Kryetari i Shoqatës “Stebleva” Mersin Hoxha u uron mirëseardhjen. Edhe të ftuarit pasi bëjnë ritet e fshatit hedhin valle
bashkë me banorët e Steblevës.
Ka ardhur orkestra më e mirë nga
Elbasani e drejtuar nga një bir Stebleve,
e cila me gjeneratorë e bokse të mëdhenj përhap tinguj këngësh dasme.
Dasmë e vërtetë. Të shumtë janë ata
që kanë therur kurbanë, qingja e keca
të njomë, që i pjekin në hell dhe i “shuajnë” me raki të fortë të bërë vetë ose
BMV sic i thonë vendasit që i besojnë
dhe e shijojnë prodhimin e tyre bio. Por
nuk mungojnë as birra, vera, uiski dhe
red bull. Tregëtarët janë kujdesur që të
mos mungojë asgjë.
(Ne faqen e fundit do te shihni nje
fotoreportazh nga kjo feste e bukur.)
A.Tamizi

UDHËTIM ME NJERËZIT E NJË GJAKU
(Me steblevasit që banojnë në Turqi, ardhur për vizitë në vendlindje)

O

ra shënon pesë e tridhjetë
të mëngjezit. Mezi kemi
pritur të gdhijë dita për tu nisur
nga Durrësi drejt Steblevës. Ky
udhëtim ka një veçanti sepse
me ne është Qerimi bashkë me
të shoqen, ardhur nga Stambolli për të parë pas kaq e kaq
vitesh, Steblevën e tij të dashur.
Udhëtojmë me shumë vetura
komode. Në veturën e dytë është edhe Bylenti, nipi i Qerimit,
djali i motrës së bashku me të
shoqen, motra e Bylentit Hyrjeti bashkë me të shoqin Muratin. Hyrjeti dhe Murati udhëtojnë me makinën e Bardhyl
Kormakut. Ata shoqërohen nga
Mustafai që është me origjinë
nga Dibra e Madhe dhe që shërben edhe si përkthyes nga turqishtja në shqip.
Janë me ftesë të Gjetan
Nurës dhe banojnë në shtëpinë
e tij në Durrës. Një mikpritje e
veçantë siç u takon shqiptarëve
dhe dibranëve të vërtetë.
Gjithashtu nga Tirana me
ne erdhi Bakiu, djali i Liman
Nurës së bashku me Jonuz
Hamzën. Jemi shumë miq e të
afërm që shoqërojmë të ardhurit nga Turqia e largët dhe që
kemi vite pa i parë.
Udhëtojmë me dëshirë dhe
gëzim drejt vendlindjes, por më
i dëshiruari dhe më i gëzuari
është Qerimi që ka vite që nuk
ka shkelur në tokën mëmë, në
Steblevën e tij të dashur, në
tokën e të jatit dhe drejt varrit
të gjyshit.
Edhe në pushimin e Librazhdit vihet re freskia e maleve dhe burimeve ujore. Sapo
mbërritëm në Llangë u ndalëm
tek burimet, lamë sytë dhe
pimë ujë të ftohtë qelibar. Pinim pafund dhe ai ujë për çudi
nuk na rëndonte por na shtonte kënaqësinë. Nuk kishim të
ngopur me ajrin e pastër të kë-

tyre maleve.
Pasi kaluam Fushë-Studnën arrijmë tek Varri i Gjizaxhiut, tek sinori ynë. Pra arritëm
tek tokat tona, tek tokat e të
parëve tanë që na lanë amanet
pasi i mbrojtën me gjak. Ndalojmë në Murrin ku fshati duket
si në pëllëmbë të dorës. Nga
këtu Qerimi kërkon të orientohet dhe të dijë për shtëpinë dhe
trojet e gjyshit të tij dhe të babait të tij që u largua fare i ri
nga Stebleva. Shikon me kërshëri dhe me dëshirë të
pafundme. Arrijmë brenda në
fshat dhe zbresim nga makinat.
Qerimi përkulet dhe puth tokën.
E puth me lot në sy. Eh toka
ime ! Sa shumë gjak e djersë u
derdh për ty ! Sa shumë të jemi
borxhli ! Flet Qerimi në turqisht
por ne e kuptojmë gjuhën e tij
sepse në raste të tilla nuk ka
nevojë për përkthyes. Dashuria për mëmëdheun, për tokën
e të parëve flet vetë. Në këtë
shtëpi, shpjegon Qerimi, që për

fatin e mirë nuk është prishur,
kanë jetuar xhaxhallarët e babait tim, Bedullai, Destani dhe
Hasani. Ademi (babai i Qerimit) iku i pamartuar nga Stebleva
për në Turqi.
Shkojmë tek varri i gjyshit
të Qerimit. Qerimi bën lutjet e
rastit dhe ne e shoqërojmë në
ritet e tij pa fjalë.
U kthyem në shtëpi tepër të
mallëngjyer. Kishim përgatitur
një përshpirtje të plotë që nga
mishi i pjekur deri tek hallva.
Në fshat u bashkua me ne edhe
Hamit Fejza. Dajë Qerimi
megjithse i vjetër u gjallërua
shumë. Fliste dhe kujtonte pa
mbarim.
-Rrofsh o Baki që e ke ruajtur këtë shtëpi dhe këto troje,
falenderonte ai vazhdimisht. Më
shumë merita për mirëmbajtjtjen e kësaj shtëpie dhe të
trojeve në Steblevë ka djali i
Bakiut, Arianit Nura, i cili shkon shpesh në vendlindje, në
Steblevë.

Kushurinjtë nga Turqia rrëmonin dhe nxirrnin dhe’ nga trojet e tyre këtu në Steblevë dhe
e fusnin në qese. Ky është dhe
i bekuar. Është dheu i tokës
sonë. Është ilaçi i zemrave
tona. Kështu shpreheshin
kushurinjtë tanë nga Turqia.
Ndjesi të tilla ndjejmë edhe ne
kur kemi kohë pa ardhur në
Steblevë, por tani më kjo nuk
do të ndodhë sepse ne do të
jemi gjithmonë me mendje dhe
me trup në vendlindje. Në do të

të zgjatet jeta, kthehu në
vendlindje.
Më pas shkuam në Vollnisht
ku janë varrezat e fshatit. Respektuam të vdekurit dhe u larguam me dhimbje dhe krenari
për ata që e bënë detyrën
karshi vendlindjes dhe atdheut.
Të shkosh në Steblevë dhe
të mos kthehesh tek Vakufi
është e pamundur. Freskia dhe
uji i tij të rigjeneron. Morën edhe
ujë me vehte. Bëmë fotografi të
gjithë së bashku dhe veç e veç.
Kënaqësi e pafund.
Shkuam edhe në Llakavicë.
Kjo fushë e bukur me lule ishte
epilogu i këtij udhëtimi të
mrekullueshëm mbresëlënës.
Mblodhëm lule, lule me erë
fushe, me erë mali, çajra
mjekësore çudibërëse. Ja çfarë
afron vendi ynë përrallor Stebleva jonë. Tej në kufi vështrojmë
tokat tona, tokat e Nurajve. Një
ditë të bukur dhe të afërme do
të thyhen edhe barierat kufitare.
Era e demokracisë europiane
tashmë është brenda nesh.
Largohemi nga Stebleva me
kokën pas. Largohemi për të
ardhur përsëri shumë shpejt.
Është magjia e tërheqjes magnetike të tokës ku ke lindur,
është magjia e tokës mëmë.
Të duam dhe do të të duam
në jetë të jetëve, Steblevë.
ILJAS BANDE
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R

esurset (burimet) natyrore të
Steblevës janë të shumta e të
pasura. Ato mund të kthehen në një
zonë të pasur turistike të njohur për
rajonin e më gjërë. Vende të tilla si
Fusha e Steblevës, Mali i Raduçit,
Mali i Draganit, Liqeni i Draganit,
Gështenjat e Egra, Lulet tek Fusha
e 30-ës, Çajret e thata etj janë perla të natyrës shqiptare.
Cili është pozicioni fizikogjeografik i Steblevës ?
Komuna e Steblevës shtrihet në
pjesën më veriore të rrethit të Librazhdit dhe pjesën lindore të Shqipërisë në kufi me Maqedoninë. E
vendosur mes bjeshkëve dhe pyjeve
të shumtë, duke filluar nga FushëStudna me fshatin Llangë e duke
përfunduar në Malin e Carit, përpjetë Përroit të Govatave tek Guri i
Shqipes në kufi me Maqedoninë.
Stebleva ndodhet 110 km larg nga
Tirana dhe në lartësinë 1200 metra
mbi nivelin e detit. Ajo kufizohet në
veri nga fshatrat Klenjë, Gjinovec e
Trebisht, në lindje me kufirin shtetëror me Maqedoninë, në jug me
fshatin Qarrishtë të Librazhdit dhe
në përëndim me fshatin Borovë. Deri
në vitin 1992 ka qenë fshat i rrethit
të Dibrës. Pas vitit 1992 u bashkua
me rrethin e Librazhdit dhe Qarkun
e Elbasanit sepse si Bulqizën ashtu
edhe Peshkopinë i ka më larg se Librazhdin. Steblevasit janë shpërngulur kryesisht në Tiranë, Elbasan
dhe Durrës. Në fshat ka akoma familje që merren me bujqësi dhe blegtori. Shumë steblevas pas viteve
2000 kanë riparuar shtëpitë e lëna
më parë dhe kanë ndërtuar shtëpi
të reja, duke ju kthyer kështu
vendlindjes.
Ka një histori të lashtë por ka dhe
një teritor të shkëlqyer, sa piktoresk
aq edhe mbreslënës për vetë banorët e mysafirët, për shlodhje, natyrë
të qetë, ajër të pastër , bukuri të
rrallë dhe sigurisht për investime në
funksion të shoqërisë.
Fusha e Studnës, Fusha e Kucovës, Fusha e Draganit, Fusha e Mllaces, Fusha e 30-tës (tek piramida) janë një perlë e vërtete dhe
vënde që afrojnë mundësi të mëdha
për turizëm veror dhe dimëror. Këto
fusha shtrihen nga 1200 metra deri
në 1800 metra mbi nivelin e detit,
ndërkohë që bukurinë ua shtojnë tej
malet e kodrinat e bukura që shtrihen pranë tyre si Mali i Gurit, Mali i
Zylit, Mali i Mirakës, Mali i Kallkanit,
Mali i Raducit, Mali i Carit etj, që janë
të lartë, të bukur, kreativë, shumë
tërheqës për çdo vizitor autokton
apo të ardhur.
Njëkohësisht, krahina dhe fshati i
Steblevës janë të përmendur tradicionalisht për breza mjeshtrash
ndërtimi që kanë ndërtuar kryevepra në gjithë Shqipërinë, në vende
të ndryshme Europiane e jashtë
Europës.
E krahas fisnikërisë, trimërisë, bujarisë, historia flet gjithashtu për
marëdhënje tepër të ngushta të banorëve të Steblevës me fqinjët e më
gjërë.
Duart e arta dhe veprat cilësore
të steblevasve do i shikosh edhe në
vepra arti, kisha e xhami në Tiranë,
Gjirokastër e rrethe të tjera të vendit.

Vende me buk
uri të vveçantë
eçantë në Steblevë
bukuri
y FUSHA E STEBLEVËS, E
PËRSHKRUAR NGA UJËRA
PA MBARIM
y MALI I RADUÇIT, ME NJË
LARTËSI 2082 METËR
y MALI I DRAGANIT, (SHKËMBI I DRAGANIT)
y LIQENI I DRAGANIT, KANIONET E LIQENIT
y GËSHTENJAT E EGRA,
y LULET TEK FUSHA E 30-ës,
y ÇAJRET E THATA,
y LIVADHET E VISHARICËS,
y KALLKANI, ME MAJËN E TIJ
2134 METRA
y MALI I STRATORIT DHE
BURIMET QË RRJEDHIN
PREJ TIJ,
y PYJET E MLLAÇËS,
y PYJET E KUSARIT,
y PËRROI I GOVATAVE,
y ÇEZMA E ATATURKUT
y VAKËFI I STEBLEVËS,
FUSHA DHE PYJET RRETH
TIJ etj

Këta banorë, të parët e të cilëve
kanë lindur e janë rritur në këto troje,
në këto mrekulli e resurse të rralla
të natyrës, ndër dekada e shekuj,
me këto resurse kanë mbijetuar.
Bukuritë mahnitëse të FushëStudnës, Kucovës e Draganit, gjatë
verës e gjatë dimrit, mund të bëhen
vende turistike ndjellëse për kategoritë e ndryshme të turizmit.
Në këtë zonë janë në mbarështrim rreth 10.000 hektarë me pyje e
afro 7000 hektarë me kullota dhe livadhe alpine.
Mes
këtyre bukurive të
vendlindjes sonë duhet të përmendim dhe liqenin natyral të Draganit
së bashku me dy kodrat e mermerta
që janë monument i rrallë natyror,

Të gjitha këto vende krijojnë një ansambël të pakrahasueshëm bukurish.
Pemët e drurëve janë të shumëllojshëm, ahe, pisha të zeza, lisa,
bredha të bardhë, panja, vidh, etj.
Ka gjithashtu bimë mjeksore të shumta si boronica, qershi e egër
(gjethe dhe kokërr), dëllinjë e zezë dhe e kuqe, lule balsami, aguliçe,
rrënjë salepi, rrënjë sanzi, disa lloj tërfilesh, të cilat mblidhen nga
banorë të zonës.
Në këto masive pyjesh jetojnë edhe shumë kafshë të egra si ariu,
derri i egër, ujku, dhelpra, kaprolli, lepuri etj Jetojnë edhe shumë
shpendë të egra si qyqja, harabelat, thëllëza e malit, pëllumbat e
egër, grifsha, skifteri dhe dhjetra lloj zogjsh.
Mbi të gjitha dhe ajo që lamë pa përmendur, por që nga rëndësia
është e para është ana shëndetësore. Këto perla të natyrës ofrojnë
ajër të pastër, ujë të ftohtë mineral me veti të rralla kuruese, ofrojnë
qetësi shpirtërore.
Të gjitha këto pasuri natyrore, këto bukuri mahnitëse, të lihen pa
shfrytëzuar nga shqiptarët është një padrejtësi e madhe. Ky turizëm
malor nuk kërkon shumë investim vetëm pak promocion dhe infrastukturë. Shoqata „Stebleva” po punon në këtë drejtim. Ajo ka nevojë
për mbështetje nga strukturat e shtetit, nga Ministria e Turizmit,
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave, nga Ministria e Brendshme dhe Pushteti
Vendor.
Para disa kohësh Stebleva u vizitua edhe nga një ekip i Bankës
Botërore për mbështetjen e pyjeve që u njoh me këto resurse e bukuri
natyrore dhe u befasua nga këto pasuri natyrore.

që mahnisin me bukuritë e tyre vendasit por dhe vizitorë të shumtë që
kanë udhëtuar e udhëtojnë deri atje.
Lista e perlave të vendlindjes
është e gjatë, ku duhet përmendur
dhe Varri i Gjizaxhiut, Kodra e
Borovës që për vetë vendodhjen
pranë aksit të rrugës nacionale Librazhd-Dibër, afrojnë mundësi të
mëdha infrastrukturore për shlodhje,
argëtim dhe investime të qëndrueshme e dobiprurëse.
Sapo futesh në Grykën e Llangës
e udhëton përgjatë aksit rrugor kombëtar, pranë tij e në të gjithë hapësirën e Steblevës dhe fshatrave për
rreth, në çdo 500 metra gjen një
burim me ujë të freskët, në rrjedhje
të lirë e të pa vënë në shfrytëzim.

Vetëm në ekonominë pyjore Steblevë-Letëm, sipas statistikave, janë
1200 hektarë pyje të moshës 80
vjeçare e që janë ruajtur në mënyrë
të përsosur.
Gjithshtu, në këtë zonë ka një
shumëllojshmëri bimësh medicinale
si dëllinja e zezë, trëndafili i egër,
hithra, luleshtrydhja, mjedra, salepi,
njëmijëfletëshi, shtogu, boronica,
dhjetra lloje këpurdhash me shije të
pa krahasueshme e me vlera të
shumta mjedisore e potenciale
ekonomike ende të pa shfrytëzuara.
Këto pasuri natyrore janë një ftesë ndaj atyre që duan të kthehen
në vendlindje për të investuar.
Qysh në vitin 1937 Stebleva ka
përcaktuar egzakt kufijtë e saj me
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NATYRËS SHQIPTARE
fshatrat fqinje duke i regjistruar ato
në tapinë e vitit 1937. Bile ky fshat
disponon edhe tapinë e kohës së
pushtimit turk. Ajo ka një sipërfaqe
prej 5685,2 hektarë, nga këto, 1350
hektarë janë pyje të ulta dhe kullota
të gjelbëruara dhe 2768 hektarë pyje
të larta ahu, që për nga bukuria janë
perla të rralla të natyrës shqiptare
të vlerësuara nga të gjithë vizitorët
vendas dhe të huaj.Ka edhe pyje
dushku, por ka gjithashtu edhe 80
hektarë pyje të reja pishe të zezë.
Në pjesën veriore, qëndrore dhe lindore qëndrojnë si një kurorë e bukur
jeshile pyjet e larta të ahut dhe pas
tyre kullotat alpine të Raduçit dhe
Visharicës me burime ujore të kristalta, pasuri natyrore të tilla që e bëjnë
Steblevën zonë të pëlqyer
turistike.Këto toka dhe pasuri të
çmuara natyrore janë mbrojtur me
gjak, nuk janë shitur dhe nuk lejohen të shiten as tani. Mbrojtja e këtyre pasurive natyrore dhe kthimi i
Steblevën në zonë turistike është
objektivi kryesor i Shoqatës “Stebleva”.
Stebleva lidhet me rrugën nacionale Librazhd-Peshkopi dhe po
punohet për sistemimin dhe asfaltimin e saj. Gjithashtu ka edhe rrugë
të brendëshme pyjore për të shkuar
dhe vizituar vendet karakteristike
dhe turistike të zonës.
Ajo bën pjesë në zonën klimatike
mesdhetare malore me dimër të
ftohtë dhe verë të freskët. Në dimër
ushtrohet sporti i skive pasi bie
shumë dëborë deri në 1 metër dhe
në verë është freskët, ka ajër të
pastër, ujë të ftohtë bjeshke, gjelbërim mahnitës.
Liqeni i Draganit eshte një liqen
natyral i rrallë për nga bukuria dhe
vendosja e tij mes maleve. Shkëmbi
i Draganit i përbërë nga dy kanione
gëlqerorë është unikal për nga
bukuria dhe veçantia. Liqeni i
Draganit duket sikur buron nga shkëmbi. Dhe në të vërtetë nga shkëmbenjtë buron. Bukuritë natyrore të
këtyre viseve janë të rralla dhe të
pashpjegueshme. Këtu, gjatë verës
vinë shumë pushues sezonalë, ditorë me çadra dhe me ushqime me
vehte. Ka edhe tenda për tregtarët
për tu ardhur në ndihmë pushuesve.
Ky turizëm malor është i ngjashëm
me atë të Liqeneve të Lurës, një turizëm dhe një natyrë e virgjër, e paparë, mahnitëse, befasusese,
çlodhëse, argëtuese. Ka gjithashtu
edhe livadhe e lëndina të gjëra pambarim, kullota alpine me bimësi të
larmishme, me lule të bukura e të
veçanta.

GAZETA SHQIPTARE SHKRUAN
PËR STEBLEVËN
TURIZMI NË STEBLEVË
Gazeta Shqiptare e datës 6 korrik 2009 shkruan për mundësitë e
zhvillimit të turizmit në Steblevë.
Ndër të tjera gazeta shkruan:”
Është një perlë e rrallë zona e
Steblevës me sipërfaqe të
mëdha pyjore të ruajtura si
askund, me lëndina e gjelbërim
të pamatë, burime të shumta
ujore, me resurse të virgjëra për
investime në turizëm...
Akoma më tërheqëse e bën këtë
zonë edhe rruga e re e asfaltuar që
ka filluar nga Librazhdi drejt Steblevës dhe që do të përfundojë gjatë
këtij viti.

TURIZMI
Vlen të përmendet fakti se pyjet
dhe zona nga ana natyrore është ruajtur më mirë se të gjitha zonat e tjera
të Shqipërisë. Stebleva përkon si
zonë relaksive dhe tregon se edhe
segmentet e shtetit dhe pushteti
vendor po vepron në kohezionin e
plotë për ta futur menaxhimin e burimeve, e resurseve në rrugën e zhvillimeve të qëndrueshme. Dimri në
këtë zonë nis që në muajin tetor dhe
në pikun e kësaj stine dëbora arrin
deri në dy metra dhe sipërfaqe të
mëdha mund të përdoren si pista për

ski. Po kështu liqenet e ngrira janë
një mundësi e mirë për të ushtruar
patinazhin.
Ndërsa stina e verës të ofron një
tjetër pamje, ku pyjet e dëndura dhe
hapsirat e lëndinave i shërbejnë kampingjeve verore. Dhe kushdo që ka
kaluar një herë në këtë zonë ka
preferuar që të rikthehet sërish. Në
pikun e vapës qytetarë nga Elbasani e Librazhdi, por edhe nga
qytete të tjera të vendit si edhe të
huaj vijnë në Steblevë me çadra e
ushqime dhe qëndrojnë me ditë të
tëra në lëndinat pa mbarim.
Pista skish në dimër dhe turizëm
malor në verë do të jetë e ardhmja e
afërt e Steblevës.
Është një ndër vendet malore më
të bukura për vetë larminë e karakteristikave ekologjike të pejsazhit
dhe të biodiversitetit të pasur, si dhe
për ekoturizëm, shlodhje, kërkime
shkencore dhe studime. Rajoni ka
ka monumente natyre, historike, kulturore dhe arkeologjike.
Ka një popullsi të përhershme, e
cila kryen veprimtari tradicionale dhe
praktika bujqësore, blegtorale, pyjore etj. Në vitet e fundit ka filluar rikthimi masiv për në vendlindje i të larguarve, tashmë për investime.
Shtëpitë karakteristike janë gati
dhe hotelet e kampingjet e
përherëshme dhe ato portative janë
përgatitur.

PAK KOMENT
Duke falenderuar artikullshkruesin (anonim) dhe
gazetën prestigjoze Shqiptare dëshirojmë të vemë
në dukje se kur bëhet fjalë
për mbrojtjen e kësaj zone si
asnjë zonë në Shqipëri duhet
theksuar se kjo mbrojtje është realizuar nga vetë banorët
e Steblevës dhe nga Shoqata “Stebleva”, bile në përplasje me segmente të
veçanta të shtetit të implikuar me persona të pandërgjegjshëm e të papërgjegjshëm që donin t’i
shfrytëzonin për interesat e
tyre pyjet e Streblevës. Këtë
e di shumë mirë kryetari i Komunës Xhavit Boriçi si dhe
paraardhësi i tij. Kryetari i Komunës para se të deklarojë
për shtypin se ka kërkesa
nga bisnesmenët për ta marrë me konçension këtë vend
përrallor duhet të ketë parasysh se kush e ka mbrojtur
këtë vend përrallor, pronë
den babaden e steblevasve
dhe se ka një marrëveshje
me Shoqatën “ Stebleva” që
askush nuk mund ta shfrytëzojë apo ta marrë me konçension sepse është pronë private dhe jo publike dhe se
bisnesmenët steblevas do të
organizohen si shoqatë dhe
do ta bëjnë një mrekulli të
gjallë këtë vend përrallor.
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PËR GANI ABAZIN DHE FISIN ABAZAJ
(Gani Abazi, një jetë me vlera të mëdha në
shërbim të çështjes kombëtare)

S

apo futesh në territorin e
Steblevës, në tokat dhe
pyjet e saj do të shohësh
disa varre të vjetër që koha
nuk i ka dëmtuar. Këta varre
nuk i kemi lëvizur prej këtej,
për shkak të së vërtetës historike, të thotë Dilaver Abazi,
mjek stomatolog, nënkryetar
i Shoqatës “Stebleva”. Janë
varret e gjyshërve të mi të
vrarë nga serbët.
Në vazhdën e trimërisë
dhe luftërave për mbrojtjen e
këtyre trojeve nga pushtuesit
serbë krahas patriotëve Hazis Lila, Islam Lama, Ajdin Gruja, Adem Bojaxhiu etj ka ecur
edhe fisi Abazi, një fis i vjetër
autokton në Steblevë, dalë
nga fisi Dushmani(Nura).
Sapo futesh në Steblevë ,
apo del nga fshati, prej Sellcka Mallës për karshi në një
kodër, poshtë xhamisë lartësohet kulla e Abazajve, e dëgjuar për burrëri, mikpritje,
ndershmëri e trimëri. Në këtë
kullë u rrit Gani Abazi, i biri i
Ibrahim Abazit.
Ky që shikoni në fotografi
është trungu i familjes Abazi.
Gani Abazi është lindur në
Steblevë me 10 dhjetor 1902.
Arsimin fillor e mori në fshat
me mësues Vahit Kormakun.
Që në moshë të vogël u
muar me blegtori. Ganiu,
ndonëse 12-13 vjeçar, i pa
me sytë e tij masakrat serbe
dhe djegjet e fshatit tonë nga
ushtarët serbë. Në vitin 1915
vriten nga serbët nënë e bijë
Xhemile dhe Rabije Abazi,
masakrohen Neslie dhe
Adem Shabani si dhe Xhelal
Bande, Zejnel Shapku, Alush
Fejza etj. (dëshmorë të kombit) Mbas viteve 20 Ganiu
fillon të merret me tregëti
kryesisht në Shijak, Tiranë
dhe Steblevë. Kjo vazhdoi
deri në kohën e luftës nacionalçlirimtare, e cila e gjeti në
Tiranë. Vëllai i Ganiut, Hamiti
ishte kryetar i këshillit nacionalçlirimtar të fshatit dhe së
bashku me Adem Bojaxhiun
mobilizuan 70 partizanë për
brigadën e parë dhe të
katërt.
Në krye të listës së

Trungu i familjes Abazi

Varri i Xhemile Abazit
Brigadës së katërt , në dhjetor 1943, ishte Gani Abazi.
Ganiu mori pjesë në
luftimet e zhvilluara në Peshkopi, Martanesh, Pezë si dhe
për çlirimin e Tiranës. Në
Luftimet e barrikadave për
çlirimin e kryeqytetit shquhet
për trimëri dhe guxim dhe në
këto luftime që zgjatën 20
ditë, plagoset.
Pas luftës ai nuk kërkoi
grada e ofiqe, nuk u mburr
për luftën dhe gjakun e derdhur, por punoi me ndershmëri e përkushtim , kudo ku
e caktuan për të punuar.
Pas çlirimit ai mbajti për tre
muaj një mik nga Veleshtja e
Strugës, të jatin e Hekuran
Zhutës, pasi ai ndiqej nga
autoritetet jugosllave. Besa
dhe trimëria e shoqëruan atë
gjatë tërë jetës.
Punoi për ndërtimin e
hidrocentralit të Lanabregasit
në Tiranë, të hidrocentralit të
Shkopetit, për ndërtimin e
kombinatit të Tekstileve në
Tiranë etj. Në fund doli në

pension në stabilimentin e
sharrave në Steblevë, në fshatin e tij të lindjes.
Së bashku me të shoqen,
Hiken, nga fisi Golli i Borovës,
rritën dhe edukuan pesë fëmijë. I biri Dilaveri është mjek
stomatolog me arsim të lartë
dhe ka shërbyer në shumë
vende të Shqipërisë. Tani ka
hapur një klinikë private në
Tiranë.
Nga fisi Abazi kanë shërbyer edhe shumë djem e vajza të devotshme në të gjithë
sektorët e jetës së vendit si
në ekonomi, shëndetësi ushtri etj.
Fisi Abazi dhe Gani Abazi
zënë një vend të rëndësishëm në kontributin madhor për çështjen kombëtare
shqiptare. Gani Abazi do të
mbahet mend deri sa vdiq në
vitin 1994 për vyrtytet e tij burrërore, për humorin e hollë,
muhabetin me domethënie,
mikpritjen dhe komunikimin
me çiltërsi.
Mehmet Hasani
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DELEGATET DIBRANË
NE KONGRESIN E DIBRES,
23 - 28 KORRIK 1909
1. Dervish Hima (Ibrahim Mehmet Naxhi Spahiu)
2. Haxhi Vehbi Efendi Ahmet Dibra
3. Ali Bej Sadik Hoxholli
4. Haxhi Hafiz Ismet Xhelal Dibra
5. Mehmet Efendiu
6. Kapiten Zija Bej Dibra
7. Burhanedin Beu
8. Hasan Qani Ballanca
9. Myfit Hasan Efendiu
10. Riza Bej Selim Rusi
11. Qazim Bej Iljas Pashë Qoku (Maqellarë)
12. Emin Efendi Haxhiademi
13. Izet Bej Maqellara (Dibër)
14. Dine Bej Maqellara (Dibër)
15. Haxhi Ali Baholli
16. Vesel Hoxhë Efendiu
17. Hysni Bej Curri
18. Yzeir Efendiu
19. Hafiz Mahmut Efendiu
20. Major Ahmet Njazi Bej Resnja
21. Hazis Hoxhë Efendi Lila (Steblevë), Dibër
22. Sheh Ahmet Pazari
23. Hasan Hoxhë Moglica (Okshtun), Dibër
24. Ismail Bej Pashë Saraçi
25. Fuat Bej Ismail Pashë Saraçi
26. Hysen Fuat Pasha
27. Zenulla Efendi Hatibi
28. Vehbi Efendi Hatibi
29. Hazis Menzelxhiu
30. Baftjar Kuka
31. Ali Zeqja
32. Isuf Bej Karasani, Brezhdan, Dibër
33. Haxhi Mustafa (Mustë) Ali Brahimi
34. Said Bej Efendi Hoxhë Idrizi
35. Sabit Bej Aga
36. Nuredin (Nurçe) Efendi Pustina
37. Sefedin Efendi Pustina
38. Shaqir Efendi Pustina
39. Ali Efendi Nuredin Pustina
40. Haxhi Efendi Ibrahim Pustina
41. Anëtarë të familjes Markja në Dibër
42. Anëtarë të familjes Lleshi në Dibër
43. Sadulla Efendi Strazimiri
44. Ismail Efendi Strazimiri
45. Sadik Efendi Kërçova
46. Ramiz Bej Maliq Dibra
47. Abdurrahman Xhunglini
48. Adurrahman Tërshana
49. Tefik Tërshana
50. Mustafa Tërshana
51. Tefik Xhunglini
52. Hysni Islam Najdeni
53. Abdullah Manjani
54. Hafiz Mehmet Kodra
55. Shaqir Efendi Daci
56. Hafiz Sherif Langu (Imami)
57. Qamil Efendi Daci
58. Haki Sharofi
59. Hamdi Bej Çoku (Ohri)
60. Ibrahim Bej Jegeni
61. Tefik Bej Jegeni
62. Dan Agë Cami, Sepetovë, Dibër
63. Eqerem Agë Cami , Dibër e Madhe
64. Hamit Agë Cami, Dibër e Madhe
65. Maliq Efendi Jashar Agolli
66. Dom Nikoll Kaçorri
67. Haxhi Vildan Efendi Faik Dibra
68. Josif Jovan Bageri
69. Haki Stërmilli
70. Ali Efendi Asllani
71. Familja Hoxholli
72. Sheh Sulë Mustafa Shehu (Zalla), Zerqan, Dibër
73. Haxhi Emin Bej Kumbara
74. Xhelal Bej Xhemal Pashë Zogolli, Mat
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SHARRAT E STEBLEVËS, NJË VEPRIMPTARI
*
PRODHUESE ME PËRMASA KOMBËTARE
(Një historik i shkurtër)

P

as ndërtimit të Kombinatit të Për
punimit të Drurit “Nako Spiru” në
Elbasan u hapën disa ndërmarrje
sharrash në pyjet e zonës lindore
dhe qendrore të Shqipërisë. Një nga
këto ndërmarrje ishte edhe edhe
ndërmarrja e sharrave në Steblevë
të cilën punëtorët dhe njerëzit e thirrën shkurt “Sharrat e Steblevës”.
“Sharrat” e Steblevës shfrytëzonin kryesisht pyjet e Steblevës dhe
të Qarrishtës. Në këtë ndërmarrje
merrnin pjesë kryesisht punëtorë
nga Stebleva dhe nga fshatrat për
rreth. Për të siguruar kushtet për
punë dhe jetesë të këtyre punëtorëve u vu në funksionim edhe
Ndërmarrja e Furnizimit të Punëtorëve (NFP), e cila kishte ifrastrukturën e saj me zyrat, dyqanet, klubet, restorantet, mencat, magazinat,
furrën e bukës etj. U ngrit një qytezë
e vogël me baraka që u quajt me
emrin “Sharrat”.
Sharraxhinjtë, punëtorët, shoferët e Elbasanit, Librazhdit e Tiranës
ishin protagonistët e kësaj qyteze të
vogël, por me përmasa të mëdha
prodhuese. Ky kantjer vigan mori

emër gjithëkombëtar.
Tregëtarët e sprovuar të Steblevës jepnin ndihmesën e tyre si
shitësa, guzhinjerë, magazinjerë, etj.
Steblevasit përbënin edhe bazën e
administratës së kësaj ndërmarrje si
llogaritarë, normistë e deri në drej-

TRADITË, HISTORI

Kënga kushtuar kaçakut Selman
Gaxha që u vra për mbrojtjen e
trojeve dhe të drejtave të Steblevës*
Selman Gaxha, deli djalë
Kaçakllik me ba kish dalë
Qe nandë vjet s’kish falë xhuma’
Shkoi n’xhami me ilaka’.
Nji munafik e kishte pa
Shpejt Caushit i ban za
Zine Selmanin n’daç me e zan
Ra n’Steblevë me falë xhumanë.
Ky Caushi qen i tërbue
Shpejt xhaminë kish rrethue
Selman Gaxhën me e marrue
Me e lidh, me e turpnue.
Selman Gaxha duel në shkallë
Po s’u lidhe s’del i gjallë
Prit Caush të t’i them dy fjalë:
Sa t’kem shenanen i qofsha falë
Nji herë nana m’ka lidhë n’djep
S’ka nizam me m’ba gazep.
Ti mor hoxhë, qas xhematin menjan
Mos na bahet ndonji zijanë
Unë Caushit do i dal n’mejdan.
Kërcet sheshania bam e bam
Çan rrethimin e del në Dragan
Në Dragan ke Guri i Zi
Selman Gaxhës i ngenë pusi.
Në Dragan ke çezmja e dytë
Selman Gaxhës i vunë pritë
Në Dragan tek çezmja e tretë
E rrethojnë Selmanin opet.
Moj sheshane ta puthsha çarkun,
Pa m’dalë shpirti ma more hakun
O ju shokë ma thrrisni hallkun
Me mindile t’ma fshini gjakun
Unë Caushit ja ndeza barkun.
Gjak për gjak me të kam shkue
Dhjetë nizamë ja kam teprue.
*Kanga i përket periudhës së Tanzimatit
dhe është mbledhur nga Islam Hoxha, sipas të kënduarit dhe të treguarit të Selim
Gjinit dhe Met Hasës.

tues ndërmarrje.
Drejtori i parë i kësaj ndërmarrje
ka qenë Xhevat Lila, i cili u specializua edhe në Rumani për drejtues
sharrash. Xhevati mbahet mend për
drejtimin e kësaj ndërmarrjeje me
aftësi dhe zemërgjërësi.

Pas Xhevatit ka drejtuar Aqif Musliu edhe ky nga fshati Steblevë. Aqifi
drejtoi deri sa doli në pension.
Përgjegjësi i parë i NFP ka qenë
Abdurrahman Hoxha, njeri i lindur për
tregëti. Pas tij ka drejtuar NFP
Hyqmet Caushi deri sa doli në pension.
Shef Plani dhe i Normave ka
qenë Sali Hoxha, shef llogarie ka
qenë Emin Murati.
Pranë Sharrave u hap edhe shkolla e natës e sistemit 7 dhe 8
vjeçar. Mësues i kësaj shkolle ka
qenë Zylfi Hasani një veteran i arsimit në këtë krahinë.
Funksiononte edhe qendra
shëndetsore.
Jeta e banorëve të Steblevës, të
cilët përveç tokës dhe bagëtive kishin pothuajse edhe nga një pjestar të
familjes në punë në Sharra po
përmirësohej dukshëm. Po ndërtoheshin shtëpi të reja, të cilat po mobiloheshin me kulturë. Me 11 janar
1959 u ndërtua edhe hidrocentrali i
fshatit i cili plotësonte nevojat e tyre
për ndriçim.
* Janë të lutur ish punëtorët
dhe drejtuesit e Sharrave të
dërgojnë kujtimet e tyre.

FJALË TË URTA

1. Po humbe nderin ke humbur pjesën
më vitale të jetës tënde.
2. Nderi është si qelqi, kur thyhet
nuk ngjitet më.
3. Njeriu që sundon mbi të tjerët,
humbet nga liria e tij.
4. Aty ku mbretëron forca, arësyeja
hesht.
5. Njeriun e ndershëm të gjithë e
nderojnë dhe e respektojnë.
6. Që të jesh i mirë duhet që të mos
të të shkojë mendja për të bërë keq.
7. Lum kush është shpirtgjërë. Shpirtgjërësia, shprehje e fisnikërisë.
8. Pasuria nuk e vë dot nderin.
9. Lavdia fitohet, nderi ruhet.
10. Nderi nuk blihet me para.
11. Nderimi i tepruar është servilizëm.
12. E pamundur të mos e duan njëri
tjetrin gruaja dhe burri i ndershëm.
13. Ai që nuk ka miq, ndjehet më keq
se ai që nuk ka pasuri.
14. Syri i mikut vetëm lule shikon.
15. Një mik i zymtë nuk është për
dasëm.
16. Mos krijo miqësi pa arritur njohjen e plotë.

17
17.. Mikut duhet t’i mbash edhe tamarin.
18. Mikun mos e duaj vetëm kur ka
të mira.
19. Jeta pa miq është e mjerë.
20. Aty ku t’i shajnë miqtë mos shko.
21. Mirësia kur bëhet pa bujë është
tepër fisnike.
22. Mirësia e rinisë është ëngjëllore,
mirësia e pleqërisë është e shenjtë.
23. Burimi që del në thatësirë është i
sigurtë.
24. Miku i mirë është ai që të ndihmon në rast fatkeqësie apo rreziku.
25. Ndreqi të metat e mikut që të mos
bëhen të tuat.
26. Mikun në prani nderoje, në mungesë lavdëroje dhe në nevojë ndihmoje.
27. Është më vështirë të njohësh një
njeri se sa dhjetë qytete.
28. Mund ta vizatosh portretin e
dikujt , por jo shpirtin e tij.
29. Miku nuk fyhet qoftë edhe me
shaka.
30. Miqësia është si pema që po u tha
një herë, nuk lulëzon m
ë.
më.
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Fotoreportazh

Festohet 72 vjetori i tapisë së Steblevës

Adresa : Rruga “5 Maj”, Vila dy katëshe pranë lapidarit të Qemal Stafës. Tel 04/271456, 0692065091
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