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QEMAL STAFA E KA
SHKRUAR ME GJAKUN
E TIJ EMRIN E TIJ NË
HISTORI

I KËSHILLIT
TË KOMUNËS STEBLEVË
PËR LIRIMIN
E TOKAVE TË ZAPTUARA
Këshilli i Komunës Steblevë në mbledhjen e datës
30.05.2012 me vendimin Nr
19, datë 30.05.2012, “Për lirimin e tokave të zaptuara” ,
konfirmuar nga Prefekti i
Qarkut të Elbasanit me shkresën Nr 1952/1 prot, datë
13.06.2012, për tokën që
keni zaptuar në kundërshtim
me Ligjin Nr 7501 , datë
19.07.1991, “Për tokën” në
vendin e quajtur “Mushtekën”
ka vendosur:
1. Të ndalohet në mënyrë të
menjëhershme zaptimi i
tokave në vendin e quajtur “Mushtekën”.
2. Personat që kanë zaptuar tokën shtetërore në
vendin e quajtur “mushtekën” ta kthejnë atë në
gjendjen e mëparshëme.
3. Nga ana e Komunës Steblevë të bëhet verifikimi
në terrën i sipërfaqeve të
tokave të përfituara.
Ndaj përfituesve të
paligjshëm dhe shkelësve të
ligjit do të merren masa administrative dhe ligjore.
Vendimi është konfirmuar
nga kryetari i komunës Alban Fejza dhe përgjegjësi i
kadastrës Kadri Gjini.

FAQE 2

STEBLEVA NË FOKUSIN
E TELEVIZIONEVE
KOMBËTARE, TVSH
DHE TVKLAN
FAQE 2

Komuna e Stebleves shtrihet ne pjesen lindore te Shqiperise dhe ne pjesen veriore te Rrethit te Librazhdit.
Ajo perfshin nje zone relativisht te madhe
si territor, por me nje popullsi ne renie nga viti
ne vit duke pasur nje shkalle te larte emigracioni brenda dhe jashte vendit ne kerkim te nje
jete me te mire. Rendesia e kesaj komune qen-

Ministri i Punëve Publike dhe Transportit Sokol Olldashi inspekton
punimet e rrugës Librazhd-Steblevë- Ura e Çerenecit
(Në nëntor 2012 përfundon traseja e plote e kësaj rruge)
Në segmentin më të vështirë të Unazës
Lindore të vendit, atë që lidh Dibrën me Librazhdin, punimet vazhdojnë me një ritëm
mjaft të mirë.
Ministri i Puneve Publike gjatë inspektimit

që bëri në punimet që kryhen në zonën e Steblevës dhe fushë Studenit, deklaroi se brenda
vjeshtës aksi do të jetë i gatshëm për asfaltim.
Lexoni në faqen 2

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.
Shkrimet nuk kthehen më nga redaksia.
Mundësisht ato të dërgohen në e-mail sakip.cami@yaho.com dhe me CD. Në pamundësi
pranohen edhe me dorëshkrim.

REDAKSIA E GAZETËS "STEBLEVA".

 cyan magenta yellow black

dron ne ate qe ajo eshte nje komune malore
me nje pejsazh te pasur ne pyje, livadhe e toka
are, me burime te bollshme uji me nje largesi
te vogel nga zonat urbane, kushte keto qe e
bejne kete komune nje vend mjaft te pershtatshem per zhvillimin e turizmit veror dhe dimeror si dhe te agroturizmit.
Lexoni në faqen 7

SEBISHTI, BOROVA,
ZABZUNI, TRINOMI
YNË QËNDRESTAR
Nga Velo Cfarku
FAQE 3

VENDE HISTORIKE
NË KOMUNËN
E STEBLEVËS
FAQE 4

HOXHË MOGLICA,
BURRË I NDRITUR
DHE ME GJYKIM
ATDHETAR
Nga prof. as. dr.
Berndard ZOTAJ
FAQE 5

NË PËRMBUSHJE TË
NJË DETYRIMI
Nga Besnik RAMA
FAQE 5

SHËNIME RRETH
LIBRIT DHE POEZI
NGA LIBRI
“KUR LOTON
QIELLI” TË POETES
NEXHI BAUSHI
FAQE 6

Pasioni, kurajo, sakrifica, keto jane vlerat qe inspiruan ne krijimin e Mobilerise
“AJAX”. Rezultatet e kenaqshme fillestare çuan shume shpejt ne konsolidimin e
ketij realiteti komercial. Koha dhe eksperienca i kane treguar firmes cilat jane nevojat
reale te klienteles kundrejt produkteve: cilesi e bukuri.
Zgjerimi i showroom-it ne ambjentet e godines ne autostraden Tirane - Durres, nje
strukture me nje siperfaqe prej 2300 m² e inaguruar ne vitin 2006 i pergjigjet
pikerisht kerkesave dhe shtimit te tipologjive te arredimit per cdo ambient shtepiak.
Per t`i shtuar suksesit – sukses, biznesit – biznes, Mobileri “AJAX” ka zgjedhur
po ashtu partnere te suksesshem.

PAMJE NGA NATYRA
E BUKUR E ZONËS
SË STEBLEVËS

Autostrada Tirane-Durres km 7,Tirane, Albania, Tel: 042 406 601, Fax: 048 301
757, Cel: 068 20 67 602, info@mobileriajax.al

FAQE 7

Drejtor: Mersin Hoxha/
Kryeredaktor: Sakip Cami.

Klikoni: www.shoqatastebleva.com; gazeta “Stebleva”
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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 tapisë së vitit 1937.
- Shndërrimi i fshatit Steblevë në
zonë turistike.
- Përdorimi në dobi të fshatit i të
gjithë resurseve natyrore.
- Me rrugë e mjete demokratike të
sensibilizohen organizmat përkatës
qeveritare e joqeveritare për t'i kushtuar vëmendjen dhe masat
e duhura zhvillimit të mëtejshëm në
përputhje me kushtet aktuale të
kësaj krahine.
- Sensibilizimi i potencialit njerëzor
e intelektual të bijve të kësaj
Krahine për promovimin e iniciativave
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 jofitimprurëse dhe joqeveritare.
- 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 jashtë saj,
si dhe do të mbajë lidhje me institucione
që i përshtaten objektit të saj.
- Veprimtaria e saj do të shtrihet në
të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë, duke hapur degë në rrethe, qytete, komuna si dhe shtete
të tjera duke siguruar numrin e
anëtarëve të saj.
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Qemal Stafa e ka shkruar me
gjakun e tij emrin e tij në histori
Qemal Stafa e ka shkruar me gjakun
e tij emrin e tij në histori. Le të mos
shqetësohet askush dhe le të mos e
shqetësojë as kryeministrin shqiptar
përse emri i Qemal Stafës është edhe
në Gjimnazin e famshëm të Tiranës,
edhe në Stadiumin Kombëtar të futbollit, edhe në një rrugë kryesore të Tiranës.
Elbasani e ka birin e tij sepse atje
ka lindur. Shkodra e ka birin e tij sepse
atje është rritur dhe është shkolluar.
Dibra e ka birin e saj sepse të parët
e tij janë nga Zabzuni i Dibrës. Tirana
ka 70 vjet që e ka natyralizuar emrin
dhe portretin e tij dhe nuk mund të bëjë
më pa të.
E kush nuk donte ta kishte në qytetin e tij një simbol të tillë si Qemal Stafa,
djalosh 21 vjeçar, student për drejtësi,
shkrimtar, sportist, luftëtar, që në lulen
e rinisë dha për atdheun gjënë më të
shtrenjtë, jetën.
Duam apo s’duam ne, Qemal Stafa
është personifikimi i rinisë shqiptare, i
luftës për liri dhe përparim, i të sotmes
dhe të ardhmes.
Simbolet mbeten simbole. Ata kanë
hyrë tashmë në zemrat e popullit dhe
kanë zënë rrënjë. Këto rrënjë janë rrën-

Qemal Stafa (Hero i Popullit)
(1920-1942)
jët e zhvillimit progresiv të vendit tonë
sepse Qemal Stafa ishte simbol i të resë
përparimtare.

Ministri i Punëve Publike dhe
Transportit Sokol Olldashi
inspekton punimet e rrugës
Librazhd-Steblevë- Ura e Çerenecit
(Në nëntor 2012 përfundon traseja e plote e kësaj rruge)
Në segmentin më të vështirë të Unazës Lindore të vendit, atë që lidh Dibrën me Librazhdin, punimet vazhdojnë
me një ritëm mjaft të mirë.
Ministri i Puneve Publike, Sokol Olldashi, gjatë inspektimit që bëri në
punimet që kryhen në zonën e Steblevës
dhe fushë Studenit, deklaroi se brenda
vjeshtës aksi do të jetë i gatshëm për

rimin e shtresave të zhavorreve. ”Jam i
bindur që me këtë rritëm që po punohet, në afatin optimal, në vjeshtën e këtij
viti, objekti i dorëzohet Fondit të Zhvillimit në mënyrë që të fillojnë asfaltet dhe
rruga brenda një afati disa mujor të jetë
e kaluashme dhe në një paramentër të
pakrahasueshëm me atë që ka qënë
më parë.

paketën e shtresave të asfaltit. ”Ky është segmenti më i vështirë dhe më i
rëndësishëm i asaj që quhet unaza Lindore, pra segmenti që lidh Peshkopinë
me Librazhdin.
Është një distance prej 58 km për
të cilën kemi te nderuar punime në vlerën
2.4 miliard lekëve”, u shpreh ministri.
Më tej Olldashi, tha se projekti do
të zhvillohet në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ne jemi duke
kryer punimet përhapjen e trasesë,
ndërtimin e veprave të artit si dhe sht-

Duhet të kemi parasysh se kjo rrugë
ka qënë vetëm 4 m, e pa asfaltuar, gjithmonë e bllokuar dhe me një trajektore
shumë të vështirë”, deklaroi ministri i
Transporteve.
Aksi Cerenec-Librazhd, i cili është
sot vetëm një rrugë e paasfaltuar komunash, pas rikonstruksionit, do të
ketë një gjerësi prej 6.5 m asfalt, në të
gjithë gjatësinë e tij prej 58 kilometrash.
Punimet kryhen në një bashkëpunim të Ministrisw së Transportit
dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

Stebleva në fokusin e televizioneve
kombëtare, TVSH dhe TVKlan
Kohët e fundit, gjatë dhe pas festës
së 6 majit, që simbolizon ardhjen e pranverës, Stebleva është gjendur nën
fokusin e televizioneve kombëtare.
Bukuritë e kësaj zone të virgjër, pasuritë e mëdha natyrore kanë qenë në
fokusin e kamerave të televizioneve më
prestigjoze kombëtare, TVSH dhe
Televizionit Klan.
Televizioni Klan në emisionin “Takimi i pasdites” drejtuar nga drejtuesja e
talentuar Rudina Magjistari përveç pamjeve të festës së 6 Majit kishte intervistuar edhe kryetarin e Shoqatës “Stebleva” Z. Mersin Hoxha, i cili e vuri theksin
tek traditat, gjuhën, zakonet dhe ritet
fetare të steblevasve dhe të gollobor-

dasve të Dibrës.
Televizioni Publik Shqiptar në emisionin “Hapësirë e blertë” drejtuar nga
gazetari Marash Mirashi dhe xhiruar nga
operatori Esat Çuçllari kishte në fokus
burimet, jetën dhe punën e blegtorëve
dhe bujqve të Komunës së Steblevës.
Nëpërmjet intervistave dhe pamjeve
konkrete shikuesit njihen me burimet
natyrore dhe turistike të kësaj zone të
bukur, perlë të Shqipërisë Lindore.
Shoqata “Stebleva” dhe komuna e
Steblevës falenderon këto dy televizone
prestigjoze dhe fton të gjithë televizionet dhe shtypin e shkruar që të pasqyrojnë resurset e mëdha që disponon kjo
zonë dhe ky vend i bekuar.
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SEBISHTI, BOROVA, ZABZUNI, TRINOMI YNË QËNDRESTAR
Nga VELO CFARKU
Sadoqë mbi katër dekada jam marrë dhe po merrem thuajse dita ditës me
publicistikë , ende ndihem si ai nxënësi i zellshëm që para provimeve “stepet” kur dhe shkruan për vendlindjen, e
cila më dhemb pafundësisht. Këtë herë
ka hapur kanatat e zemrës për tre fshtatrat tonë, Sebisht, Borovë, Zabzun.
Tri fshatra “ të vegjël por me histori
të madhe. Përmes optikës së vështrimit
tim ato janë plotësim i njëri tjetrit në
reliev dhe në gjenezë. Në njërin fshat
fillon njëri episode, tek tjetri do të gjesh
vazhdimin akoma më interesant dhe
anasjelltas.
Janë vendosur në shpate kodrash e
malesh në vazhdim të kurrizeve të liginave, porsi gjerdanë ornamental të grarisë
së tyre. Flladitur nga Lumi i Okshtunit ku
derdhen ujëvarat që nga malet e larta të
Steblevës, përrenjtë zhurmëtarë të Zabzun-Borovës dhe ecin luginës së Zallit të
Sebishtit ku rritet si në asnjë vend tjetër
trofta pikakuqe tepër ndjellëse.

SEBISHTI
Ky fshat tradicional i blegtorëve dhe
bujqërve të dëgjuar, por së pari i qëndresës trimërore në kohë trazirash dhe
sidomos në mbrojtje në mbrojtje të etnisë dhe të gjuhës shqipe. Sot është i
dokumentuar regjistri osman i popullsisë në shekullin XV ku pasqyrohet
edhe Sebishti me bujqit dhe me prodhimet e tij.
Por historia e këtij fshati është akoma më e lashtë. Në kohën e reformave
të Tanzimatit ishte fisi Karaxha që
kundështoi i pari tagrambledhësit turq

për mospagimin e taksave dhe xhelepeve Stambollit.
Kjo qëndresë vazhdoi me luftën për
mbrojtjen e trojeve , gjuhës, fesë duke
vijuar në Kuvendin e Fushës së Klenjës
ku sebishtarët ju përgjigjën thirrjeve të
Hoxhë Mogllicës dhe Hoxhë Lilës për
përhapjen e shkollave të gjuhës shqipe.
Gjatë Luftës Nacional-Çlirimtare nga
ky fshat dolën partizanë dhe u rreshtuan
në Brigadën e IV Sulmuse dhjetra bij të
këtij fshati duke nënshkruar një faqe tjetër
lavdie. Lufta e tyre pasqyrohet edhe tek
ditari “Shtigjet e lirisë” të Haki Stërmillit.
Një tjetër faqe pune dhe heroizmi
ishte puna e madhe e sebishtarëve dhe
e fshatrave për rreth në nëntor 1967 për
eliminimin e pasojave të tërmetit të këtij
viti në Dibër dhe Librazhd.
Nga ky fshat ishte heroi i punës Xhafer Çela, njeri me kontribut mbarë kombëtar, ashti si shokët e tij Gani Tuçepi, Ahmet Xheloja etj. Në pak rreshta
nuk do të mundem të paraqes kontributin e të gjithve, por nuk mund të le pa
përmendur ushtarakun e karrierës Hysni Çela , arsimtarët dhe drejtuesit Mehdi Lila, Rexhep Çela dhe Muhamet
Karaxha. Nga fisi Muça kanë kontribuar
kombëtarisht Isuf Muça, Jonuz Muça
dhe kryetari aktual i Komunitetit Mysliman Shqiptar Selim Muça.
Nga ky fshat ka blegtorë dhe bletërritës me emër , ka bisnesmenë me emër
në shkallë kombëtare si firma “Ajaks”
Kushta etj. Nuk mund të lihet pa përmendur fisi me tradita Balla, fis me tradita patriotike dhe demokratike.
Në përbërje të Komunës së Steblevës Sebishti ka kontributet e veta
sidomos në lëmin e infrastrukturës
rrugore dhe në mbrojtje të traditave atd-

hetare-kulturore, të veshjes folklorike, të
arsimit të brezave, të mbrojtjes së
pyjeve, kullotave dhe të kultivimit të pemtarisë.

BOROVA
Fshati tipik i gurtë dhe i buronjave
malore që derdhen furishëm në ujrat e
zallit atje poshtë tek mullinjtë…
Natyra alpine i ka falur këtij fshat me
zë edhe ato vepra hidrike që janë miratuar kohët e fundit dhe që po ndërtohen
në krah të trasesë së rrugës së re kombëtare Librazhd-Studën-Borovë e në
vazhdimësi luginës.
Ngulimi demografik i Borovës daton
herët, por ajo bëri emër në kohën
Skënderbegiane me fortesat e kalasë
së Meçadit dhe me rrethinat përqark.
Kësaj lugine e deri në thellësi tek
kanionet e Lumit të Okshtunit tregojnë
se është gatuar baroti i gjyleve për luftrat
antiosmane e antiserbe.
Nga Borova kanë dalë mjeshtra të
mëdhenj gurëgdhendës dhe drugdhendës, Sot ka firma ndërtimtare me
emër kombëtar si Mustfa Laçku në Durrës, Firma “Golli” në Tiranë, Firma
“Isaku” në Durrës etj.
Në Borova është hapur zyrtarisht
shkolla e dytë shqipe në zonë në vitin
1924 pas asaj të Trebishtit që është
hapur më 15 prill 1914. Nga kjo shkollë
dhe nga ky fshat kanë dalur mësues
dhe drejtues të zotë si Nevruze Cani,
Muhamet Sula, Zahim Laçku, Ilmie
Isaku, mjeku Hiqmet Musta, ushtaraku
Muharrem Isaku, Xhevahir Caka etj.
Së bashku me steblevasit luftuan
kundër serbëve në tre lufta të mëdha që
kanë mbetur në histori.

ZABZUNI
Zabzuni është pothuajse binjak etnik me Borovën fqinje. Duhet evidentuar qëndresa epike e zabzunasve në
mbështetje të borovasve dhe të steblevasve gjatë luftës kundër serbve dhe
masakrës së Shkallës dhe të Qafë Pervallit. Kënga e popullit thotë:”Plasi pushka në Pishtericë/ Ushtari serb kris dhe
ik…” Historikisht Zabzuni nuk është
zënë në befasi dhe nuk është bërë zap
nga hordhitë e huaja.
Është shkruar dhe duhet të vazhdohet të shkruhet për figurën qëndrestare të Murat Qolit, këtë plak të
mençur dhe trim të paepur, për fisin e
shquar Boriçi, nga më të vjetrit deri tek
më të rinjtë , për Jaho Boriçin, Fatmir
Boriçin, Xhavit Boriçin, gazetarin dhe
ushtarakun Kujtim Boriçi, për mjeshtrin
e ndërtimit Ymer Boriçi, për vëllezërit
Xhavit dhe Alush Qoli, për mjeshtrin Izet
Teta etj. Firma ndërtimit e Petrit Alush
Qolit ndërtoi në Fushë Studën edhe
xhaminë e këtij fshati. Dallohet në
Durrës, në zonën e plazhit, “ kompleksi
Borova”, krenari e mjeshtrave të
Borovës.
Nga Zabzuni e ka origjinën Heroi i
Popullit Qemal Stafa, vëllai i tij Dr. Veli
Stafa, babai i tyre ushtaraku Hasan
Stafa bashkëkohës dhe shok shkolle
me Mustafa Qemal Ataturkun. Nga Zabzuni ka qenë aktori i mirënjohur Bexhet
Nelku dhe kështu mund të rendisim
edhe figura të tjera.
SEBISHT-BOROVË-ZABZUN , një
trekëndësh kockor, një nyje e pazgjidhur
patriotike, një burim i pashtershëm për
brezat, frymëzim për sot dhe për ditët
që do të vijnë.

Strategji afatgjatë për turizmin në Komunën e Steblevës
Zhvillimi i turizmit ne komunen
Stebleve
Komuna Stebleve ndodhet ne veri-lindje te Librazhdit dhe perbehet nga 7 fshatra: Stebleve, Zabzun, Borove, Llange, Sebisht, Moglice dhe Prodan. Sot komuna
ka rreth 2 300 banore dhe ka nje shtrirje
totale territoriale rreth 119.5 km². Ajo ndodhet nen juridiksionin administrativ te Rrethit Librazhd te Qarkut Elbasan. Kjo Komune ka nje shtrirje te madhe gjeografike
dhe territoriale dhe eshte zona me e larte
e populluar e vendit tone. Lartesia mesatare mbi nivelin e detit eshte 1200 m. Komuna Stebleve deshmohet si nje vendbanim prehistorik (duke iu referuar gjurmeve te gjetura si Greshkameni i
Boroves). Para vitit 1990 Stebleva ka patur mbi 900 shtepi dhe mbi 4500 banore.
Pra popullimi i zones ka qene si rezultat i
nje kulture te qendrueshme ne blektori,
bujqesi, tregeti, ndertim etj.
Stebleva ashtu si gjithe zona e Gollobordes kane te ngjashme traditat dhe
kulturen, dhe ashtu si te gjithe gollobordasit, njihet historikisht per mjeshterine e
ndertimit. Mjeshterit gollobordas njihen jo
vetem ne Shqiperi por dhe me gjere, ne
Ballkan, Turqi, Bullgari, etj, per artin dhe
kulturen e tyre te veçante te te ndertuarit.
Pas vitit 1990, fale intelektit, mjeshterise ne ndertimtari, fale tradites dhe kultures se punes ata u pershtaten mjaft mire
me ekonomine e tregut dhe u bene te
suksesshem ne fushen e biznesit dhe te
tregtise. Megjithe kushtet e mrekullueshme natyrore dhe klimatike periudha
e ndryshimeve politike ne rang kombetar
dhe ndryshimi i sistemit krijuan kushtet
per levizjen e lire dhe pa kriter te popullsise ne mbare Shqiperine duke prekur
ndjeshem dhe Komunen e Stebleves, ku
pati nje rrjedhje te ndjeshme te popull-

sise drejt zonave urbane apo ne emigracion, por ndryshe nga zona te tjera te Shqiperise, karakteristike per kete zone ishte fakti se banoret e Stebleves nuk u larguan pergjithmone, ata nuk shiten pasurite e tyre te paluajteshme duke menduar
se nje dite do te riktheheshin ne vendlindjen e tyre per te jetuar, punuar ose per te
shijuar bukurite e pafundme natyrore.
Ky grup perben edhe numrin me te
madh te turisteve vendas qe e visitojne
zonen, perpos turisteve qe vijne nga rrethe te tjera te qarkut, kryesisht qytetit te
Elbasanit, si dhe nje numri aktualisht te
vogel turistesh te huaj qe e frekuentojne
zonen per bukurite e saj te mahnitshme
dhe kulturen e pasur. Kater publikime
nderkombetare, dhjete nga Ministria a
Turismit, broshura, harta guida, publike
nga rajoni, pese publikime nga sektori
privat i turizmit shqiptar, te gjitha jane ri-

pare per te percaktuar se si zona Stebleves
paraqitet dhe promovohet per turistet potenciale. Fatkeqsisht, kjo zone merr
shume pak vemendje. Perjashtim bejne
vetem broshurat dhe guidat rajonale ku
zona permendet per bukurite natyrore dhe
atraksionet kulturore.
Oferta turistike
Per t’i ardhur ne ndihme planifikimit
per zhvillimin e qendrueshem te turizmit
ne Stebleve dhe per identifikimin e tregjeve
kryesore, u krye nje shqyrtim i ofertes turistike ekzistuese. Analiza e ofertes u perqendrua ne akomodimin, sherbimin e
ushqimit dhe pijeve, objekteve/aseteve
turistike, aktivitete dhe festivale.
Akomodimi: ne vitin 2011, Stebleva
kishte 1 hotel me 30 shtreter i cili ndodhet
ne qender te komunes dhe 10 shtepi pritje
me 20 dhoma dhe 40 shtreter. Zenia e
hotelit dhe shtepive te pritjes per momen-

tin eshte ne masen 30%. Duke pare
fluksin ne rritje te turisteve te huaj, numri i
shtepive pritese duke ndjekur karakterisitkat e ndertimit te zones, ka ardhur duke u
shtuar nga viti ne vit.
Ushqimi: Ne Stebleve ka rreth 11
restorante dhe 10 shtepi pritese qe u sherbejne turisteve. Kryesisht ofrohet kuzhine
tradicionale, me baze pataten qe eshte
edhe mbreteresha e kesaj zone. Per shkak te terrenit te favorshem, blegtoria eshte e zhvilluar e per rrjedhoje edhe mishi
apo nen produktet e qumeshtit, jane me
shije te vecante dhe gati organike.
Festivalet dhe aktivitetet: Nje vlere e
vyer e trashegimise kulturore e zones jane
festimet kolektive tradicionale te zones ne
periudha te ndryshme te vitit, si festa e
Shengjergjit. Ne keto takime kolektive dalin ne pah traditat e veçanta te trasheguara
brez pas brezi si ne sjellje, gjuhe, veshje,
muzike dhe kulture, duke i zhvilluar keto
tradita si pjese e rendesishme e trashegimise historike e kulturore. Ne keto evenimente grumbullohen perveç banoreve te
zones dhe ish banoret e saj te cilet kane
imigruar apo emigruar prej kohesh, duke
ringjallur dhe mbrojtur keshtu elementet
tradites. Nje pasuri e madhe e trashegimise kulturore e zones eshte larmia e
kostumeve popullore e tradicionale sipas
zonave dhe fshatrave, kenget dhe vallet
karakteristike te zones. Ekziston mundesia qe keto aktivitete te promovohen si
duhet per vizitore te munshem si dhe te
organizohen aktovitete te reja per te terhequr sa me shume vizitore.
Sherbimet Turistike: Stebleva aktualisht nuk ka anje agjensi qe ofron ture te
organizuara ne rajon. Turet per turistet
organizohen sipas rasteve nga vete banoret e zones, te cilet rendom bejne edhe
sherbimin e guides.
Vijon në faqen 7
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Vende historike në komunën e Steblevës
Orveniku
(Oronicheus,
Oronichius)*)
Oranikun e famshëm, vendin
e përpjekjeve të Skënderbeut me
ushtritë otomane, Steblevasit e
katundet përreth e quajnë sot
Orvenik. Me këtë emën quhen
disa rrafshina të ndërkëputuna
prej përrenjvet që rrjedhin prej
pjesës perëndimore të malit
Pishtevicë (1564), me një sipëfaqe afërsisht 15 km² tokë pemishte e zabele. Përfund këtyne
rrafshinave shkon Zalli i Bardhë.
Në kohë të Turqis, karvani i
Dibrës që shkonte për Elbasan,
kalonte pranë Orvenikut. Sot rruga publike Peshkopi-Elbasan i
shkon mes për mes.
Sikurse dihet këtë anë të Shqipnis e rrethojnë male të mëdha
me disa maja të nalta si:
Strizhaku (2231), Kallkani (2132),
Raduçi (2084) e Kryqi i Belicës
(1924), që vargzohen drejt Qafë
Thanës. Në pjesën perëndimore
të këtyne maleve, përshkon rruga
e sotme Peshkopi-Elbasan, e
cila, tue nis nga Librazhdi, kalon
nëpër katundet Zgozhd e Lumnik
të Çermenikës edhe hyn në
grykën e Llangës të krahinës Gollobordë, pjesë e prefekturës së
Dibrës e, mbasi përshkon fushën e Zabzunit del në sheshet e
Draganit, ku fillon pylli i madh i
katundit Steblevë.
Për mb’at anë vorrezavet të
lagjes qendrore të këtij katundi,
buzë rrugës publike, fillojnë rrafshinat e famshme t’Orvenikut
historik, shesh i luftës ngadhnjyese të heroit t’onë kombëtar
Skënderbeut, kundër Mustafa
Pashës, më 1448.
Kjo luginë e madhe asht e formueme me kodrina e lugina të tjera
të vogla e të mveshuna me dru
dushku, ahu, lajthije e pemishte, e
në pjesën më të madhe të sipërfaqes së saj, ka shumë livadhe e
ara të mbjelluna. Në këto mjedise
të bukura të natyrës gjinden dhe
gërmadha ndërtesash, gja që të
lejon të pohosh se ky vend ka qënë
i banueshëm jo vetëm në epokën
e Skënderbeut, por dhe më parë.
Në Steblevë tregohet kjo
legjendë:
“Orveniku ka qënë qytet i math
në kohën e Skënderbeut. Aty kanë
luftue shumë herë shqiptarët me
turqit. Luftat ma të mëdha janë ba
në gur të Petrilit, në Çajre të Thatë
dhe ke Guri i Shqipes në Raduç.
Gjaku ma i madh a ba në Petril,
se aty kanë qenë forcat e shuma
të Turqisë. 20)
Banorët e vjetër të Oranikut,
siç duket, nga mungesa e burimeve ujore, ndoshta dhe nga
rrënimet turke, mund të jenë zhvendos nja 500 m nga jugu, në atë
vend ku gjinden shumë burime
uji e asht më afër zallit të Bardhë.
Kështu, siç kuptohet, asht formue katundi i ri që sot quhet
STEBLEVË. Po të zgjasim duartë
tek gojdhanat popullore ky katund ka qenë quejtun ORVENIK ,
dhe se emni i sotëm Steblevë ka
mbetun që në kohën e largët të
pushtimit otoman, kur sundimtarët e Dibrës nuk mundën
me e blemë të dhjetën e këtij
katundi e prandaj u quejt Steblevë (Stbleva, nuk të bleva)
Në mbështetje të emnit që
mban lugina e naltë-permendun,
mbi pozitën e vendit e të gjetjeve të
ndryeshme, besohet se në këtë
vend, duhet kërkue Orveniku
(Oronicheus) historik i luftrave të
Skënderbeut, mbasi ky vend ndodhet në nji pozicion strategjik, në
gojë të grykës “Laku i Ahishtes”,
që bashkon fushën e Strugës me

Krahinën e Gollobordës.
Këtu, në Orvenik u gjet një
pjesë gjyleje hekuri të asaj kohe,
12 kilogramësh e cila iu dorëzua
Muzeumit Kombëtar në Tiranë,
me datë 26 gusht 1938.
Në këtë vend gjinden aty-këtu
murishta shtëpiash të kohëvet të
kalueme, bashkë me rrënimet e
një kishe të rrethueme me vorre,
bri të cilave u gjet edhe një monedhë argjendi e premun në Dibër
në kohën e rrethimit të Stefigradit
prej Sullatan Murati II, më 1449.21)
Në mes të Orvenikut ndodhet dhe
një krue i vogël, që vendasit e
quejnë “Kroi i Orvenikut”.
Gollobordasit kur udhëtonin
për në Manastir e Selanik, shkonin për mjedis të Orvenikut e
grykës së Dervenit që asht
ndërmjet maleve Strizhak e Raduç
dhe dilnin në katundin Jablanicë,
prej nga zbritnin në Strugë e Ohër
e vazhdonin për Maqedoni.
Mirret me mend, se kjo udhë i
ka pasë tërhjekun ushtritë turke
në Orvenik, ku Skënderbeu, më
14 gusht 1448, mundi Mustafa
Pashën dhe nji ditë më vonë Moisiu i Dibrës e zuri Mustafa Pashën
rob bashkë me 12 oficerë, në
fushën e Rrethasit, dy milje larg
Oranikut. Besohet se fusha e
Rrethasit, që ka formën e nji rrethi, asht fusha e Klenjës, që ndodhet në verilindje të Orvenikut.22)

Modriçi (Modrissa) *)
Rreth 15 km në veri lindje të
Orvenikut, rranzë malit Raduç, në
pjesën e Drinkollit e në krah të
majtë të Drinit të Zi, asht në kambë edhe sot katundi historik
Modriçi.Këtu në vendin e quejtun
“Lisat e Llatinit-Oreovë” shifen
rrënimet e një fortese të motshme
të cilën vendasit e quajnë me disa
emna si: “Kala e Modriçit”, “Kala e
Skënderbeut”, “Kala e Qafirit”,
“Çingjene Kala”, “Kala Skënderbegov grad”.23)
Historia na thotë se këtë
fortesë Skënderbeu e ngriti pas
ranjes së Sfetigradit.
Malin Raduç, që asht ndërmjet Modriçit e Orvenikut, Barleti e
quen Modrissum dhe thotë për
këtë, se asht një malë i naltë që
dukesh nga vendi i turqvet. Nalt
në këtë mal, vazhdon Barleti,
Skënderbeu ngrefi më 1451 një
fortesë, e cila u quejt Modrissa.
Me të vërtetë sot mali Raduç i
përgjigjet plotësisht këtij përshkrimi, mbasi prej majës së tij
duken liqeni i Ohrit, me qytetet që
e rrethojnë si dhe malet e Petrinës e të Peristerit.
Sipas arkeologut Prof.Dr.
Adem Bunguri “Fortesa e Modriçit
ka një sipërfaqe rreth 3000 m²,
perimetrin 102 m, diametri veri-jug
50 m dhe lindje – perëndim 45 m,
ka gjurmë muresh me një gjatësi
26 m, lartësi 0.80 dhe gjerësi 1 m.
Në anën verilindore ndodhet një
sterë uji në trajtë katërkëndeshi
me brinjë 1.80 x 250 m, thellësi
3.30, vëllimi mbi 14.85 m³, gjerësia e mureve të steresë është 1
m. Kjo kështjellë i vlejti Skënderbeut kryesisht si pikëvrojtimi. Në
kështjellë u instalua nga Skënderbeu për herë të parë sistemi i ndërlidhjes me top, ose siç e quante
Barleti “Përdredhore” 24)
Në pikëpamje folklorike, pavarësisht se kjo krahinë administrohet nga Jugosllavia, ajo asht
djepi i kulturës legjendare të kohës së Skënderbeut, sepse këtu
ende sot ndigjohen një varg
gojëdhanash e kangësh të asaj
kohe, si trimnija e Skënderbeut,
heroizmat e popullit shqiptar
kundër turqëve, emigrimet për
Itali e Austri, vdekja e Skënderbeut dhe të veshurit e xhylinit

kalueme, iu duken
tepër fantastike, e për
të provuar burimin e tyre
lëvizi në disa fshatra të
Golloborës, ku pyeti
disa veta, e mbasi kudo
gjet të njëjtën përgjigje
u bind dhe në
monografinë e tij
“Drinkolli i Dibrës (Debarski Drinkoll), shtypur
në Shkup, më 1939, ka
shkruar:

(jakuce),25) largimi i Modriçasve,
ndihma e emigrantëve gollobordas në Itali, në dobi të kishave të
vendit etj, etj.
Më poshtë po japim një
kangë që këndohet në katundet
e Gollobordës dhe në katundin
Drinkoll.

“Mnogo je predamja u narodu o
promennama
u
vreme kadsu Trci
doshli. Mogaqnoje je
da se niko od njih
odnosi zaishta na
doba prvog madiranja Turaka u ove
krajeva.Zna se da je
Skënderbeg dugo godin vodio borbu s Turcim shtoje mogllo da
ima uticaja i na nasela
damashnjeg
Drimkoll i da ostavi
kakuspomenu”
(Shumë
nga
gojëdhanat (traditat)
në popull ndryshuan kur erdhën
turqit. Ka mundësi që shumë prej
këtyre mardhanjeve me turqit të
ishin vërtet të mira në etapën
para pushtimit të tyre. Dihet se
Skënderbeu për shumë vjet ka
luftuar kundër turqëve, gjë që ka
lënë gjurmë dhe te banorët vendas të Drinkollit.)30)

Toka e Arbëneshvet
Veson vesë në tokë të Shqipnisë.
(Rosi rosa V’Arbanashka
zemja)27)
Veson vesë në tokë të Shqipnisë.
Do të lagi , o moj nuse, trimat e
stolis,
Që do të shkojnë me marrë
lodrat e flakta.
Nusja me kunorë28) i mbronte,
Që t’ mos lagen trimat e
stolisë.
Veson vesa në tokë të Shqipnis,
Do të lagi, o moj nuse flamurin
e kuq,
Që do të shkoj mbas së mirës
nuse.
Nusja me kunorë e mbronte
Që t’mos laget flamuri i kuq.
Veson vesë në tokë të Shqipnis,
Do të lagi, o moj nuse, krushqit
e stolisë,
Që do të shkojnë me marrë të
mirën nuse.
Nusja me kunorë i mbronte,
Që t’mos lagen krushqit e
stolisë.
Veson vesë në tokë të Shqipnis,
Do të lagi, o moj nuse lodrat e
flakta,
Që do të shkojnë mbas së
mirës nuse
Nusja me kunorë i mbronte,
Që t’mos lagen lodrat e flakta.
Veson vesë në tokë të Shqipnis
Do të lagi, o moj nuse, dullakun
e kuq,
Nusja me kunor e mbronte,
Që t’ mos laget dullaku i kuq” etj.29)
Kështu pra, kur fiset thjeshtë
shqiptare, pas qindra vjetësh, e
kishin “harrue” Skënderbeun dhe
emnin e tij, Drinkollasit me një
varg legjendash, kangësh e
veshjesh tradicionale mbanin
gjallë kujtimet e epopesë ma të
ndritshme shqiptare, epopenë
Skënderbejane.
Historiani
jugosllav,
Dr.M.S.Filipoviç këta visare popullore idilike shqiptare, të kohëve të

Meçoku (Mechadio)
Zabzuni
Rreth 6 km në jugperëndim të
Orvenikut*), në vendin që dikur ka
qënë quejtun “Meçad” **), sot gjindet katundi i banuem “Zabzun”, i
cili sipas gojdhanave të
tregimtarëve gojor të këtij katundi, u quejt kështu, që kur e pushtoi këtë katund nji pashë turk (zaptim–Zaptun–Zabzun). Lagjen
Llangë të këtij katundi, që asht
pranë udhës Dibër-Librazhd, në
grykë të Llangës, Turqit e quenin
“Koçak”.
Ndërmjet Llangës e katundit
Zabzun, i cili gjindet përtej disa
kodrinave, shtrihet fusha e Zabzunit (fusha e Meçadit e kohës
së Skënderbeut), në të cilën gjindet nji shkamb, që sot quhet
“Guri i Sanxhakut”. Nga veriu,
pranë këtij katundi, rranzë shkambit “Shullan”, buzë zallit të
Bardhë, gjinden gërmadhat e nji
kështjelle, që sot quhet “Qytet”.
Në disa lëndina e sheshe përfund kësaj fortese, sot shifen shumë
vorre të vjetër. Në Meçok asht edhe
nji burim, të cilin e quajnë ‘’Hurdha
e Meçokut”. Disa murishte shtëpijash e kishash që shifen andejkëndej, na bajnë të besojmë se në
kohën e Skënderbeut, Meçoku
mund të ketë qenë edhe katund.
Gjithashtu përroi, që rrjedh nga katundi Zabzun e vijon pranë kështjellës, ku bashkohet me zallin e
Bardhë, sot quhet Përroi i Meçokut.
Në kohë të Turqisë rruga
Dibër-Elbasan shkonte nëpër
Borovë, nëpër fushë të Zabzunit,
ku në drejtim të lindjes ndahej
rruga që shkonte për Ohër. Në
krahinat e Gollobordës, ku janë
ba këto luftra, ka vetëm dy fusha.
Njana asht ajo e katundit Klenjë,
që siç u tha, mundt të identifikohet me fushën e Rrethës, që përmend historia dhe tjetra asht
fusha e katundit Zabzun që duhet të jetë fusha e Mechadio-s
(Meçad), (që sot thirret fushë
Studen, M. M.).
Në Sebisht dhe sot tregohen
legjenda për Skënderbeun.

Njëra ndër ta thotë:
“Skënderbeu ka pas luftue në
Cucul.Turqit u thyen në Cucul e
ikën andej nga Zabzuni. Ke Livadhet e Zabzunit kanë luftue
prap. Skënderbeu ka luftue dhe
në Greshkamen (Gryka e Zallit,
përmi urën e Prastit.)31)
Të dyja këto fusha janë
sheshe të triumfeve të Skënderbeut me 1448 kundra Mustafa
Pashës e më 1452 kundër Talip*)
Pashës, dy orë para të cilit kishte
dërrmue Hamza Pashën në
grykën e Mechadios (sot gryka e
Dervenit) përfunt malit Raduç
(Modrissa). Largësia ndërmjet
këtyne vendeve historike: OrvenikModricë e Meçok i përshtatet asaj
që tregon historia.
Hazis Ndreu, duke iu referuar tregimtarëve gojor, mendon se
Meçadi duhet kërkuar në një
fushë që shtrihet ndëmjet Prapanikut të Madh e Prapanikut të
Vogël dhe prej fushës së Meçadit zbritet në një luginë që quhet
lugina e Megjës. ³²)
Në këtë fushë asht nji gurë
që quhet “Guri i Sanxhakut) , që
turqisht do të thotë flamur. Në
hartat e Turqisë Zabzuni figuron
me emnin “Koçak”.
Marrë nga libri “Sheshet e
betejave të Skënderbeut në
dritë të realitetit” të autorit Vahid
Kormaku

Referencat
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gjërë, 6000 hapa larg Krujës. (M.Barleti,Historia e
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tokat e turqëve në një hapsir të madhe.M.Barleti, Historia e Skënderbeu, f.386. F.Noli thotë se Skënderbeu
“ ndërtoi fortesën e Modrisës në një maj të malit Shar
që zotëronte fushën e Maqedonisë.” F.Noli, vepra e
4,f.550. Shënim i autorit.
23) Rrënimet e kësaj fortese ndodhen në pjesën e katundit Llukovë, buzë Drini. Aty shifen disa vorre e fragmente muresh të vjetra dhe një vend që quhet “Bunar”. Siç duket Skënderbeu këtë fortesë e ngriti mbi
rrënojat e nji kishe, që vendasit e quejn Kisha e
Shënkollit. (Dr.M S.Filipoviç, Drimkolli i Dibrës,
Shkup, 1939). Shënim i autorit.
24) Prof. Dr. Adem Bunguri, Studime Historike, Tiranë,
shkurt. 2007. Shënim i redaktorit.
*) Kjo këngë,disi më ndryshe, është mbledhur nga studiuesit e Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë të
Tiranës, në vitin 1952, në Steblevë, në dy gjuhë:
maqedonisht dhe shqip: (M.M.)
(Maqedonisht)

(Shqip)

Po sakall Skënderbege
Enu mumiçe maceku:
Ot dvanaesit godini,
Ot trnaesit proleti

Ka kërkue Skënderbeu
Një vajzë të vogël
Dymbëdhjetë vjeçare,
Trembëdhjet pranvershe

Koga mumiçe plaçeshe
Tifkana rosa rosesh
Koga mumiçe letashe
Tifkono vetre veeshe

Kur vajza qante,
Ves’ e butë binte;
Kur vajza ngarente,
Er’ e lehtë fryente;

Kogo mumiçe smeshe
Esnono sonce greeshe
Kogo mumiçe sedveshe
Teskene agi stanevi

Kur vajza qeshte,
Dielli i bukur ndriçonte
Kur vajza ulej,
Agallarë të rëndë ngriheshin.

26) Dasma e Skënderbeut u bë më 26 prill 1451,vit ku u
ndërtua dhe Kalaja e Modriçës. Skënderbeu ishte
46 vjeç dhe nusja, Marina Andronika 23. Kjo kangë
këndohet bullgarisht nga gratë e Drinkollit të Dibrës
e të disa katundeve të Gollobordës. Biemmi e quen
Marina, Barleti Donika, Hopf dhe Muzaka Andronika.
Ishte vajza e madhe e Gjergj Arianit Komnen Golem
Thopis, dhe e princeshës Maria Muzaka. Sipas Barletit Marina Andronika ishte shumë e hijshme. “Bellissima et virtuosissima figlio di Aranit Comino, ch
chiamava Doneca” (“Bija shumë e bukur dhe shumë
e virtytëshme e Aranit Komnenit, që quhej Donikë”).
Franco, kap XIII, f.17,cituar sipas F.Noli, “Historia e
Skënderbeut”, Boston 1921, f. 186. Shënime të
autorit.
25) Jakucia asht mbajtur si shenjë zie për vdekjen e
Skënderbeut. Shënim i autorit.
27) Kangë dasme krahinore. Këndohet prej grave të
Drinkollit e të disa katundeve të Gollobordës. Kanga duket se asht shumë e vjetër dhe mund të ketë
lidhje me qytetin e Albanopolisit. Strofa e parë dhe
e dytë këndohet kur nisen trimat me marrë lodrat e
flamurin, strofa e tretë dhe katër këndohet kur nisen
krushqit për të marrë nusen dhe strofa e fundit këndohet kur vjen nusja. Shënim i autorit.
28) Origjina e fjalës asht “stonen” që greqisht do të thotë
kunorë. Në Drinkoll e Gollobordë, zakonisht për çdo
dasëm bahen dy kunora: kunora e flamurit që thurin
prej lulesh dhe e vendosin në majë të shtizës dhe
kunorën e nuses që ia thurin prej lulesh e gjerdanash e që e vendosin në dullak mbi krye të nuses.
Shënim i autorit.
29) Dullaku dhe flamuri përdoren pa dallime fetare nga
muslimanët dhe ortodoksit, si të Drinkollit ashtu
dhe të Gollobordës. Shënim i autorit.
30)MS.Filipoviç,”Debarski Drimkoll”, Shkup,1939, f.20:
“Pashto mi je zgledallo subishe fantastiçno, pitan
sam svanog starijeg çoveka skojim cam razgovarao,
izvaki je zanoza predanje in susednom gollobodskom sello Drenoku. (Me që m’u duk mjaft fantastke,
pyeta disa njerëz të moshuar me të cilët
bisedova,dhe që të gjithë kishin dijeni për atë të
dhënë. Për këtë të dhënë gojore ,që ndesha në Modriç
kishin dijeni dhe në fshatin fqinj Drenok (Shih: Muzen
Historik të Dibrës, Dr.Milenko Filipoviçit, Debarski
Drimkoll, Shkup,1939,f.21-22). Shënim i autorit,
përkthimi Zhuljeta Fejza.
*) Betejën e Meçokut 1465, Barleti (L. XI, f. 339) e përmend si t’Orvenikut. Shënim i autorit.
**) “Meçadi (Mechadio) është një luginë në Dibrën e
Sipërme, prej të cilës ka disa kalime,për të dalë në
një luginë tjetër me shtrirje më të gjërë, që quhe
Valkali”, (Faik Konica, Albania, nr.8, f.139-141.)
Shënimi i redaktorit.
31) Këngë popullore Historike, Tiranë 1956, f.52. Shënim
i redaktorit.
*) Biemmi e quen Tilufo. Shënim i autorit.
32)Hazis Ndreu, Kastriotët dhe Skënderbeu në trojet
arbërore, Tiranë, 1997,f.92.
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BURRË I NDRITUR DHE ME GJYKIM ATDHETAR
Faleminderit shumë që më
dhatë kënaqësinë por edhe besimin të lexoj para botimit librin
historik “Hoxhë Hasan Moglica,
Klerik dhe luftëtar i shquar për lirinë dhe gjuhën shqipe”. Teksa
lexoja një shkrim original, bindesha edhe më tej për faktin se krahina e Moglicës dhe më gjerë e
Dibrës, nuk i kanë munguar burrat e shquar kur Atdheu ka pasur
nevojën, burra që mbi Atdhe e Flamur nuk vinin asgjë, as familje,
as pasuri e as jetën e tyre. Një
ndër këta burra të ndritur, në
gjykimin por edhe në radhët e
kësaj monografie historike, ka
qenë e mbetet edhe Hoxhë Hasan
Moglica. Këtë gjykim e vlerësim
për të, ma kristalizoi, konkretizoi
dhe përforcoi më tej monografia
e përgatitur për botim nga studiuesja e apasionuar Dr. Valbona
Ramçi.
Botim i kësa monografie në
kuadrin e 100 vjetorit të shtetit
shqiptar, në tërësi përbën një
material original, me vlera arkivore, me ngjarje, data, protagonistë në kulmin e ndodhive të
mëdha për Dibrën e Shqipërinë.
Nëpërmjet “grimcave” të panumurta të ecurisë së tij, si pjesëmarrës në çeta, lidhje, kuvende,
kongrese, debate, qendrime,
pajtime, mospajtime, prishjeve,
rregullime deri në arrtijen e pikës
kulmore apo edhe të dështimit,
Kishte kohë që Islami më
thoshte se po punonte për të shkruar një libër. Që në momentin e
parë, unë e nxita që të shkruante,
se isha i bindur që ai kishte për
çfarë të shkruajë. Një njeri si Islami, gjithë jetën mësues i gjuhës
shqipe, letërsisë dhe historisë,
por jo vetëm kaq, më shumë se
një mësues i zakonshëm – i kudondodhur, energjik dhe shumë i
përkushtuar, nuk duhet të ikë pa
lënë gjurmë edhe në letër. Ai është një botë më vete. Mjaft i foli vetes
dimër e verë në ato rrugë të terrenit të thyer malor, ku derdhi
mund e djersë për të arsimuar
njerëzit e vendlindjes, jo vetëm
vogëlushët, po edhe të rriturit që
ndiqnin shkollën e mesme natën.
Tani, në pension, Islami vërtet arriti të shkruajë, që t’u flasë të
gjithëve, edhe atyre që nuk e njohin, sidomos më të rinjve.
Vështruar në përmbajtje dhe
në problematikat që trajton, libri i
Islamit ngërthen ngjarje, figura e
personalitete, vende e histori të
shtrira në kohë e në hapësirë.
Vlerësimet dhe mirënjohjet për figurat që kanë lënë mbresa të pashlyeshme tek Islami, por jo vetëm
tek ai, edhe te çdo gollobordas,
mbushin faqet e para të librit. Ne e
dimë se cilët ishin Elez Koçi (figura më e ndritur patriotike e fshatit
Ostren i Madh), Istref Radoveshi
(me aktivitet të shquar), Mustafa
Rakipi (Krajgore i Ostrenit të
Vogël), mundësi Haxhi Rama (që
vdekja e mori shumë herët), piktori i talentuar Bajram Mata, i madhi Dritan Hoxha (“Tani i Topit”, gjeniu i medies shqiptare). Ne e dimë
cilët janë “tigri” Rahim Rama dhe
kampioni Fatos Rama (shtetas
australian). Por Islami na e pasuron dhe na e zgjeron dijen tonë
për ta, përmes detajeve e episodeve të shumta që ka sjellë me
penën e tij.
Një kapitull më vete zënë në
libër krijime, kujtime, mbresa,
artikuj të shkruar nga Islami, intervista që ai u ka marrë personaliteteve të ndryshme, dhe
vlerësime nga të tjerë për Islamin. Poezia “Unë dhe
vendlindja ime” i zgjon autorit
kujtime, por dhe dhimbje, sepse
në sytë e tij Golloborda “tani lën-

kur ka qenë rasti, vjen figura
tepër njerëzore dhe gati hyjnore
e Hasan Moglicës.
Në këtë monografi gjen përshkrimin e karaktere të mjaft
njerëzve të shquar, por ajo më
kryesorja është drita e tyre e
natyrshme në rrugën e gjatë atdhetare e patriotike në shërbim të
kombit. Këto e të tjera detaje, të
paktën në vështrimin tim, ja shtojnë vlerën botimit të kësaj
monografie për klerikun, gjuhëtarin dhe atdhetarin Hasan
Moglica.
Nëpërmjet këti përshkrimi të
autores del dhe përfundimi kryesor që, për vet përmasat e figurës së tij madhore dhe të tjerëve
si ai, nuk janë ata që kanë nevojë
për ne, por jemi ne që kemi
nevojë për ta, për mëndjen e veprën e tyre, për mesazhet që
kanë përcjellë e përcjellin për sot
e për nesër.
Referimi në figura të tilla i studiueses Valbona Ramçi na pajis
me mesazhe të domosdoshme
për ditët tona për t’i qëndruar sa
më pranë njeri tjetrit në të mira e
në fatkeqsi, për të ruajtur të pastër
vëllazërinë dhe shoqërinë sa më
larg veseve, zënkave, hasmërive,
thashethemeve dhe mbi çdo gjë
të vëmë Atdheun e Flamurin.
Historiografisë së atdhedashurisë në këtë 100 vjetor të
shtetit shqiptar po i shtohet edhe

një botim i ri me vlera
dokumentare, për një
nga protagonistët e
Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit dhe të besimit fetar, deri në
formimin e shtetit shqiptar në vitin, 1912 në
qytetin e Vlorës.
Botimi ka karakter
biografik por të gërshetuar edhe me veprimtarinë e protagonistëve
të tjerë të Lidhjes apo
të ngjarjeve të tjera të
kohës, ku Hasan
Moglica ka marrë
pjesë e qenë pjesëmarrës duke u shquar
si klerik, atdhetar, dijetar, gjuhëtar dhe organizator e drejtues i
aftë. Në mes burrash
dhe prijsash e duke
mësuar jetën e luftëtarit nga e para, faqe
mbas faqe të librit, rritet
e ripërmasohet figura
e tij, sikurse dhe e
bashkëluftëtarë të tjerë, me të cilët
pati kontakte të vazhdueshme.
Bashkëpunimi me patriotët
Abdyl Frashëri, Iljas Pashë Dibra,
Vehbi Dibra, Hoxhë Hazis Lila,
Medin Kormaku, Hoxhë Vokrri
(Said Najdeni), Aqif Pashë Elbasani, Dan Cami, Feta Cami
etj., ishte baza e veprimtarisë

Historiografisë së
atdhedashurisë në
këtë 100 vjetor të
shtetit shqiptar po i
shtohet edhe një
botim i ri me vlera
dokumentare, për
një nga
protagonistët e
Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit dhe të
besimit fetar, deri në
formimin e shtetit
shqiptar në vitin,
1912 në qytetin e
Vlorës.
patriotike dhe e përhapjes së
arsimit shqip të Hoxhë Hasan
Moglicës.
Në mbyllje dëshiroj të falënderoj përzëmërsisht studiuesen
e palodhur, Dr. Valbona Ramçi,
për gjithë këtë punë monografike
të lavdërueshme që ka bërë për

Në përmbushje të një detyrimi
- Rreth librit “E vërteta është detyrim”, të autorit Islam Rama gon në terr”. Autori gjen rastin që
t’i kërkojë edhe ndjesë krahinës
së zhveshur, djepit të tij, për
mëkatet që mund të ketë bërë
dhe për zemërimet që mund të
ketë shkaktuar.
Zemra e Islamit është shumë
e ndjeshme në skicën jomigjeniane “Më falni, zotërinj!”, që
mban të njëjtin titull me atë të
Migjenit të viteve ’30 të shekullit
të kaluar, por që trajton një kulturë të munguar sot te njerëz të
moshave e nivele të ndryshme
arsimore, me të cilët autorit i bie
të takohet në mjedise të jetës së
përditshme, që nga trotuari deri
në zyra të administratës. “Më fal,
zotëri! Më fal, zonjë! Më falni...!
Ky është refreni im, banor i Tiranës metropol. Ky është refreni
i qytetit tim, që s’ka asgjë të përbashkët me refrenin e Migjenit”.
Në fakt, refreni i qytetit të Islamit
ka vetëm një të përbashkët me
refrenin e Migjenit. Kjo e përbashkët është varfëria: Te skica e
Migjenit – varfëria ekonomike, te
skica e Islamit – varfëria
shpirtërore që, nga sa e si na
shkruan Islami, është produkt i
realitetit të ditëve të sotme, i dukurive që deformojnë dhe depersonalizojnë njeriun.
Islami shpreh mirënjohje e
respekt dhe ka admirim të
veçantë për individë që jo vetëm
kanë lënë thjesht mbresa tek ai,
po kanë pasur ndikim dhe vend
të pasaçëm në gjithë jetën e tij, si
Mësuesi i Popullit Selim Alliu;
Shefqet Tançi, mësuesi i klasës
së parë, mësuesi i parë i Islamit;
Mustafa Shahinaj, drejtori i parë i
shkollës 7-vjeçare Ostren i Madh.
Islami vazhdon “të jetojë” në
vendlindje, në Gollobordë, dhe
përjeton me shpirt e zemër gjithçka që lidhet me krahinën dhe
gjithë Dibrën. Ai, pasi ka lexuar
krijimet e Sanie Sinanit, kur ajo
ishte gjimnaziste në Peshkopi,
nuk lë pa komentuar e pa vlerësuar vargjet e saj dhe shpreh

bindjen se dibrania Sanie do të
bëhet një poete e talentuar.
Islami lexon, lexon shumë, se
nuk tjetërsohet dot mësuesi i
letërsisë. Ai nuk lë t’i shpëtojë pa

e lexuar asnjë shkrim për Gollobordën, jo më ndonjë libër për
vendlindjen. Pas kësaj, Islami
ulet dhe shkruan për gjithë çfarë
lexon. Pena e tij është e ëmbël e
miqësore, për libra si “Mesazhe
jete” të Mehmet Hasanit etj., por,
në mjaft raste, pena në dorën e
Islamit është e ashpër, e rëndë,
pse jo, shumë e egër. Këtë autor
e “egërsojnë” sidomos kujtimet
e hidhura, kur atij duhej t’u bënte
ballë porosive apo sulmeve, si
tek “Të shihet mësues Islam
Rama që shqetëson partinë”,
“Babi, më larguan nga shkolla!”,
“Si e ktheve miqësinë tonë në
dashakeqësi?”, “Për një ish-drejtues tipik monist” etj. Faqe pas
faqeje, në libër gjen episode jo
të këndshme, të cilat e kanë lënduar Islamin që në atë kohë kur
kanë ndodhur, por që kanë lënë
gjurmë shumë të thella në
kujtesën e tij, aq sa ai nuk heziton sot që, me vetëdije, t’i bëjë

publike, duke guxuar, ndërkohë,
që bashkë me shpalosjen e tyre
para një auditori të gjerë, të pakufizuar e të paselektuar, të vihet
në shënjestrën e “gjykimit” jo
vetëm të bashkëkohësve, ishkolegëve, miqve të vjetër etj., por
edhe të brezit të ri, nipërve e mbesave të tij dhe të personazheve
që fshikullon në libër.
Në shkrimet “Mundja - një traditë e hershme në disa fshatra të
Gollobordës”, “Të punojmë për
vendlindjen” dhe “Mireshi një
pikë doganore e hershme”, “Kuvendi klanor antigollobordas”,
“Nga përshëndetja në takimin
me përfaqësuesit e 65 shoqatave mbarëkombëtare”, autori,
duke sjellë në kujtesën tonë tradita të së kaluarës së largët e të
afërt, tenton t’i revokojë këto tradita, si dhe fton gollobordasit,
veçanërisht ata që kanë mundësi e poste, t’i përkushtohen sadopak krahinës, që gjithçka në
ato fshatra të lënë në harresë të
bëhet më vitale, që jeta të ketë
vrullin e saj njerëzor, që brezat e
rinj t’i mbajnë sytë e mendjen tek
origjina e tyre, pavarësisht ku po
ndërtojnë të ardhmen e tyre si
pasojë e zhvillimeve të shpejta
sociale dhe lëvizjeve masive demografike të migrimit dhe emigrimit. Autori shkruan: “Unë nuk
marr përsipër të bëj portretin e
njeriut që shquhet për dashurinë
për vendlindjen, sepse këtë
kanë bërë njerëz të mëdhenj që
para tyre dalim të zbuluar.” Por
“Sot më shumë se kurrë nuk
është koha që të dalim në ring
gladiatorësh e të asgjësojmë
njëri-tjetrin. Përse të hapim
plagë që nuk i kemi pasur?”
Dy intervistat, një me prof. dr.
Kristo Frashërin, i cili prononcohet për Gollobordën, dhe një me
historianin Rakip Sinani (që sot
nuk rron më), pasurojnë njohuritë tona për historikun e krahinës. Njëkohësisht, janë
kundërvënie ndaj tezave e pre-

të evidentuar këtë bir e burrë të
shquar të Moglicës heroike dhe
Shqipërisë që me lutje, fjalime,
kushtrime dhe së fundi me
gjakun e tij, qëndroi si mal i dhjetë në nëntë malet e Dibrës.
Prof. as. Dr. Bernard Zotaj
tendimeve që qarqe të huaja dhe
individë me e pa shkollë
proklamojnë vend e pa vend dhe
kohë e pa kohë sikur Golloborda
është sa Maqedoni po aq Bullgari dhe se gollobordasit janë
maqedonas (sipas disave) dhe
bullgarë (sipas disa të tjerëve).
Në kapitullin “Refleksione e
replika të imponuara”, analizat
dhe komentet që Islami u bën
botimeve “Stebleva, histori dhe
figura” (të autorit Ramazan Hoxha), “Golloborda, realitete dhe
probleme” e “Golloborda në optikën e kohës” (të autorit Velo
Cvarku), “Vërnica” (të autorit Pavli
Nikolla), nuk janë thjesht analiza
e komente, po refleksione për librat e për shkrime rreth tyre dhe
replika me autorin e ndonjërit prej
librave të sipërpërmendur. Në
këtë kapitull nuk mungon ironia
që ngjitet deri në sarkazëm
therëse, edhe të personalizuar,
të drejtpërdrejtë, pa u mjaftuar
vetëm me etiketimin absurditet
të “objektivitetit” të pretenduar
nga shkruesi i librit “Golloborda,
realitete dhe probleme”.
Libri mbyllet me një shkrim
prekës, që nuk mban për autor
Islamin, por të bijën e tij. Rreshtat e shkruar nga Shkëlqimja nuk
janë vetëm homazh për nënën e
saj që nuk rron më. Këta rreshta
nuk janë as biografi, po dhimbje
për largimin e parakohshëm nga
kjo botë të Rumijes, bashkëshortes së Islamit, nënës së
katër fëmijëve – krenarë që i lindi dhe i rriti një nënë si ajo.
“E vërteta është detyrim” është
botimi i parë i Islamit. Nuk e gjykoj
me vend të shënoj ndonjë kritikë.
Një redaktim “i rreptë”, si vetë Islami, do ta sillte librin me më pak
faqe. Por autorin “e hante” meraku
për t’i thënë e për t’i përfshirë të
gjitha me hollësi. Natyrisht, siç do
të vërejë çdo lexues, libri flet shumë,
por autori i tij ka për të folur edhe
më shumë sesa ka shkruar këtu.
Shpresoj dhe uroj që pas pak
kohësh të kemi në dorë botimin
e dytë të Islamit, sepse ai nuk
është i gjithi në faqet e librit që
kemi sot në dorë.
Besnik RAMA
Tiranë, mars 2012
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Shënime rreth librit
“Kur loton qielli” të
poetes Nexhi Baushi
Nga: ILMI DERVISHI
Edhe poezia me autorë
dibranë ka prurjet dhe arritjet e
veta sidomos në këto vitet e
fundit. Mes tyre mendoj se
është një arritje dhe vëllim me
poezi “Kur loton qielli” të
autores Nexhi Baushi i botuar
në fillim të vitit 2012.
Poetja Nexhi Baushi vjen
me një zë të saj në poezi, mjaft
origjinale, me një krijimtari
interesante e tematikë të gjerë.
Poetja ka ditur që unin e saj në
shumë poezi ta përgjithësojë në
një un-poetik, në një
kohështrirje për shumë lexues
të çdo moshe.
Tematika e poezive në këtë
vëllim është e larmishme, me
gjetje interesante por edhe me
një këndvështrim poetik mjaft
interesant origjinal. Këto poezi
vijnë nëpërmjet vargut me
finesë e me merakun e
vendosjes të çdo fjalë në vendin
e saj për të thënë diçka, për të
dhënë një mesazh.
Në poezinë e saj vjen
jehona e Steblevës, me njerëzit
e saj të mirë e punëtore, në
flladin e pyjeve “...mushkëritë
t’i mbush me oksigjen”, e poetja
me poezinë “Më prit Steblevë”.
Ka mall, dashuri, krenari për t’i
thënë tungjatjeta Raduç, malit
kryelart por dhe burrave që
bënë epokë në Steblevë që
qëndrojnë të pavdekshëm,
ashtu si Raduçi si shkëlqimtari
Adem Bojaxhi, mendjemprehti
Must Baushi, akademikët
Islam Lama e Vahid Kormaku
e patrioti Haziz Lila, por ka
nevojë edhe për shumë gjëra
deri sa dhe “... të shuaj ndër
krojet e tua etjen”.
Në poezinë “Privilegji i
jetës”, një poezi kushtuar
Nënës ndonëse herë bie në
vargëzim, në portretizim
pozaik, autorja ja ka arritur
qëllimit të shprehë dashurinë
për nënat në vargjet:
Nëna
I vetmi privilegj në jetë
Më qumështoi dashuri
Që kërkush s’ta jep.
Me vendlindjen e lidh çdo
kujtim e bisedë nga prindërit,
çdo histori e toponim që poetja
e ka hedhur në vargjet e saj te
poezia “Atë ditë gjithçka ndrinë”
duke kujtuar një festë pagane
6 majin, duke kujtuar ujëvarën
në Orvenik, që veç Perëndia ja
jep një vendi të bukur gjithë
mirësitë por dhe pak nostalgji
nga fëmijëria.
Me mjaft frymëzim shkruan
për femrën, jo vetëm në vargjet
për gjyshen “Dhjetë fjalë të
ngrohta”, për nënën “Të dish të
jetosh jetën” për motrën
Senkën te “Vajza dhe trëndafili”
por edhe për “...e bukura
syzezë e Raduçit”, por dhe për
“hyneshën e Kallkanit” dhe

“drenusha e Dragonit”, “Vashëz
e Çajrave” deri te poezia e saj
“gjerdan i paharruar në zgjimin
pranveror”.
Përjetimet dhe motivet e
dashurisë zënë një vend të
dukshëm në krijimtarinë e
Nexhit që nga poezia “Dashuria
e parë” që i thotë lamtumirë
shokut të fëmijërisë, e deri te
poezitë “Në tavernën që quhej
Vjosë”, “E ndjej” Besa
dashurore”, Jo si dikur”.
“Do të dua...
Jo kurrë asnjëherë
Si dikur...”
Vetëm një femër e
emancipuar, e kulturuar dhe me
shpirt poetik, që e njeh deri në
imtësi shpirtin, butësinë dhe
kryeneçësinë brenda asaj
krijese hyjnore që quhet grua,
e pajisur me dhunti që zotëron
aftësinë e di se ç’përfaqëson në
vetvete dhe e di ç’kërkon nga
bota mashkullore. Këtë e jep
me pak detaje dhe në poezinë
“Sa pak kërkon një grua”, “Pak
vëmendje dhe përkëdheli”, “një
petal trëndafili” që shushurimat
t’i kthej në simfoni bethoviane,
të zbres yllësitë “në gjoksin e
saj – rritësi jete”.
Por mund të të thotë dhe një
“MOS” që me zë apo pa zë po
doli nga shpirti del me një duf
që ka dhe stuhinë brenda që
rrëzon pemë ëndrrash pa fruta
në kopshtin e jetës.
Mos e prek shpirtin
S’ishe i zoti ta qetësosh
Mos e prek trupin
S’ishe i zoti ta pushtosh”
“Mos”
Një risi në vëllim me poezi
“Kur loton qielli” të Nexhi
Baushit, që veçon nga vëllimet
e botuar këto është se ajo
lëvron dhe poemën.
Poema “Dardhë-Shekull”
me gjithë uljet dhe ngritjet
emocionale gjatë leximit, ka
vlerat e saj një bashkëbisedim
me
Dardhën,
një
bashkëbisedim me veten me
një çiltërsi shpirtërore, që në
oborrin e vendlindjes ka
mbushur shekulin, ajo është
shtatlartë e çdo vit e lulëzuar
që përcjell kronikane kujtesën,
me një apel për atë çfarë është
e domosdoshme sot në ditët
tona.
“Është Dardha-ShekullSfidante – shkruan Kristaq F.
Shabani, e cila apelon kthimin
njerëzor pranë saj... Sa dardhë
të tilla ka në këto troje të cilat
apelojnë”.
Libri i shkruar në shqip “Në
shqipen time të bukur” – siç
thotë poetja në poezinë e saj
në f. 71, por disa nga poezitë
janë përkthyer edhe në anglisht
e italisht që janë dhe për një
lexues edhe më të gjerë.
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Poezi nga
Nexhi Baushi
NË DY …
Jam ajo që kurrë s’do mundesh pa mua
Se, bota
Në dy u ngjiz, e
Në dy nis një fillim të ri
Në dy ndizet zjarri
Që brënda vetes ke
Jam shtizë fort e ngulur
Në kraterin diellor, e
Sfidueshëm endem
Qiejve të qelqta
Se, dhëmbja në dy u mboll
Në kopshtin e durimit
Në dy.
Arnohet e keqja
Largohet dhëmbja
Ndalet vetmia
Mbulohet brenga
Jam frymëlla brënda teje
Që zgjoj ëndrrat, e
pafajësisë së virgjër
Se shpresa
Në dy u mboll, e
Në dy shpërthen gëzimi
Se në dy
Përballohet sfida, e
në dy,
Jetës i vihet
Kurorë pavdekësie

VETËTIMË NË NJË PREKJE
Për miken nga kalaja e nemitur
Në qoshe nuk më ka ngujuar njeri
Jo! Jo!
E kam ngujuar vetë veten
Flaka e dashurisë më ka ngujuar
Që po ditka të ndez!
Po ditka të të robërojë!
Po ditka të të bëjë vuajtjetar!
Për miken buzë Kalasë
Në qoshe nuk më ka ngujuar njeri
Jo! Jo!
Dhe as më të voglën përpjekje bëj
Nga ajo dashuri të shqitem
E shumë dëshira kam
Aty fuqia të më lërë, e
Të shuhem prej saj
Vetëm të mos jetoj pa të.
Për ty mike kjo dashuri
Një fjalë ish nga një libër i tërë
Një vështrim ish nga shtatë palë qiej
Një klithmë ish në një ofshamë
Një bulëz loti, nga një oqean
Ish vetëtima në një prekje
Njëmijë vjet ishte brenda një çasti.
Më vrau buzëqeshjen mikja ime
Nga qyteti i gurtë buzë kalasë
Atë buzëqeshje që në shpirt
Si zambak më kish mbirë.
Buzëqesha … edhe kur më lëndoi
Trishtimin e nxora siç e dija vetë.

SE MË DESHI…
Ndërsa qeshja,
duke lexuar Eseninin:
Dashuria është një gjest,
një e thënë
nuk flet me fjalë …
Tani … s’mendoj … flas …
klithmoj … përgjëroj
Këngën time të ma dëgjojë, e
Flas … flas …
për krenarinë e gabuar
Ndjesë kërkoj,
për heshtjen time të harruar
që fjalën e dashurisë e vrau
Se më deshi
Si t’isha agimi i parë i mëngjesit.
Si shi i lehtë që mbi supe pushon, e
Në tërë qenien vetëm për mua.
Se më deshi,
Siç duhet dashuria e parë.

PREHËRI I DHEMBJES
(Kushtuar nënave)
Përse druhem, e
dora dridhet …?
Përse mendja mpihet,
kur nis e shkruaj për të …?
*
Të lidhur kam gjuhën
kur sjell ndër mend, si
Fati, bota – shpesh përbuzshëm,
trupin e brishtë, plaçkë tregu ja kthyen.
Keqas poshtërisht mirëbesimin
të pabesët, pabesisht ia shkelën, e
lashtësisht mëkatit
emrin e sajë i vunë!!!
*
Zemrës kataraktit, do t’i shkul,
llavën përvlonjëse, e
me penën e shpirtit, vargun kostelacion,
galaktikës, për të do t’i shkruaj:
Për syt e sajë të tharë pa lot,
si plis i përmbysur anës vijes zhuritur
vështrimin kur hedh krijesës së pafajshme,
muzgjeve, mëngjeseve
uritur thithte nga gjiri
frikën për jetën
trishtimin, ëndrrën, e
rishtaz, sytë e tharë, pa lot,
të gënjyer, të mashtruar të humbur,
qiellin vështronin
pikën e vtme të kristaltë,
jetën për të vazhduar …
*
O, klithmë nanuritëse varur në lidhëza yjesh
Ti gjysëm e botës përthyer në dysh
Me pasion plazmik prej gruaje
Ekzistencë qelizove
Me dhimbshuri prej nëne ardhmërinë mëkove
Atje ku mbretëronte vdekja
Misterin zbulove, e
Jetën sfidove!
*
Mirënjohje për të!
O prehër i dhembjes ku kokën ndër shekuj
njerëzimi mbështet!

NOKTURNO
Përtej hënës, yjeve, përtej planeteve
Një botë shpaloset drejt meje pa cak
Një botë përtej times imagjinatë
Mbushur me plotë shpresë e afsh.
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Strategji afatgjatë për turizmin në Komunën e Steblevës
Vijon nga faqja 3
Objektet/atraksionet turistike: Komuna e Stebleves ndodhet ne vijen kufitare
me Maqedonine dhe 25 km larg qendres
me te afert urbane Librazhdin.
Komuna e Stebleves ka nje siperfaqe
toke bujqesore prej 1260 ha por nga kjo
toke eshte shperndare rreth 460 ha toke ,
kurse pjesa tjeter eshte lene si toke e pandare per toke buke por eshte kthyer ne nje
toke livadhe dhe kullota per blektorine.
Komuna e Stebleves ka dhe nje siperfaqe te konsiderushme kullotash,e livadhesh si dhe pyjesh komunale dhe shteterore dhe konkretisht 10000 ha pyje dhe
kullota. Te gjitha keto i japin prioritet zones
per te zhvilluar bujqesine e blektorine, si
dhe turizmin malor per vete hapsiren dhe
kushtet qe ka, si dhe ne harmonizimin e
te gjithe ketyre faktoreve per zhvillimin e
agroturizmit ne kete komune.
Nga pikepamja territoriale e gjithe komuna e Stebleves dhe veçanerisht Fushe
Studna eshte nje territor me vlera te rralla
si per poziten gjeografike teper te favorshme ne gershetim rrugesh me rendesi
kombetare, ashtu dhe per bukurine e
mahnitshme qe shpalos gershetimi i elementeve te pasur natyrore si fusha, malet, zonat e pasura pyjore, lartesia mbi nivelin e detit teper e variueshme, pasuria hidrike, flora dhe fauna te pasura me specie
dhe pothuajse e virgjer ne shumicen e
siperfaqes se saj. Ne shtrirjen e kesaj
komune hasen tipologji te ndryshme relievi, gje qe i ben fshatrat e saj te ndryshem per nga karakteri dhe tipologjia.
Kjo zone eshte nje “Perle” natyrore me
siperfaqe te pamata pyjore te konservuara
me se miri, me burime te shumta ujore,
me gjelberim ne çdo stine, resurse te virgjera per investime ne fushen e turizmit.
Asete historike, kulturore e tradicionale te zones
Komuna Stebleve deshmohet si nje
vendbanim prehistorik (duke iu referuar
gjurmeve te gjetura si Greshkameni i
Boroves).
Stebleva ashtu si gjithe zona e Gollobordes kane te ngjashme traditat dhe
kulturen, dhe ashtu si te gjithe gollobordasit, njihet historikisht per mjeshterine e
ndertimit. Mjeshterit gollobordas njihen jo
vetem ne Shqiperi por dhe me gjere, ne
Ballkan, Turqi, Bullgari, etj, per artin dhe
kulturen e tyre te veçante te te ndertuarit.
Nga pikepamja historike fshatrat perberes te Komunes se Stebleves kane karakteristikat e tyre te veçanta. Per te hyre
ne Komunen Stebleve si porte hyrese
sapo zbret nga shkalla e Lunikut, hasim
fshatin Llange, i cili shtrihet pjeserisht dhe
brenda zones sone te studimit. Ky fshat
shtrihet ne nje fshat mali ne perendim te
rruges nacionale ku shpaloset nje ansambel unik banesash te vjetra deri 4 kate
krejt te veçanta ne llojin dhe tipologjine e
tyre te ndertimit.
Keto banesa jane te ndertuara me
mure guri te trasha dhe dritare te vogla ne
forme frengjish (nje tip midis kulles veriore dhe viles gjirokastrite me hollin e perbashket e te larte qe e ndan pothuajse
godinen ne dy seksione te njejta. Ne
ndertimin e tyre eshte shfrytezuar pjerresia natyrore e terrenit per te siguruar ne
katet e nendheshme apo te poshteme
bazen ushqyese te blektorise. Ne kete
zone bie ne pah kultura per shfrytezimin
me nikoqirllek te parcelave te vogla pergjate shpatit te malit.
Karakteristike e ketij fshati jane dhe
burimet me uje te ftohte pergjate rruges
te cilat historikisht kane sherbyer jo vetem per banoret e zones por edhe per kalimtaret e rruges nacionale.
Ne veri te Komunes se Stebleves, mbi
fshatin Zabzun shtrihet Mali i Zylit, mbi te
cilin eshte ndertuar nje keshtjelle qe daton qe nga koha e Skenderbeut pra ne
periudhen e pushtimit otoman dhe quhet
Keshtjella e Cucalles. Ne brendesi te
keshtjelles shtrihe qyteza e cila eshte krejtesisht e pa eksploruar nga pikepamja
arkeologjike dhe historike. Vete lartesia
ne te cilen eshte ndertuar kjo keshtjelle
rreth 1518 m mbi nivelin e detit tregon se

ajo ka qene nje pike strategjike dominuese nga ku mund te shikohet e gjithe
komuna dhe Dibra e Madhe. Zbulimet ne
kete keshtjelle do te krijonin mundesine
per te hedhur drite mbi prejardhjen dhe
menyren e jeteses se mbare zones.
Ne komunen e Stebleves ndodhen dhe
pika te tjera referuese me interes nga
pikepamja historike, kulturore dhe e tradites si: objekte te veçanta te fshatit Zabzun si Xhamia qe daton rreth viteve 1700,
shkolla e vjeter, disa shtepi karakteristike,
kanionet e Liqenit te Draganit, Varret e

Ogiçit, nje gjurme e nje degezimi te rruges “Egnatia”, Shkembi i Kusarit, Varri i
Marijes, Burimet e Stratorit, Vakefi i Stebleves cili ndodhet rreth 1 km nga ish posta e kufirit me Maqedonine e cila me pare
ka qene e hapur.
Ky objekt kulti eshte shnderruar ne
pike peligrinazhi, per te gjithe vizitoret besimtare per vlerat e rralla dhe vetite kuruese per te cilat shquhet burimi i tij. Ne
zone ka disa objekte kulti te periudhave
dhe stileve te ndryshme gje qe deshmon
per nje harmoni fetare ne komunitetin e
zones.

Kushtet klimatike
Pozicioni gjeografik i kesaj zone ben
qe kushtet klimatike te saj te ndikohen
kryesisht nga masa ajrore qe krijohen ne
brendesi te kontinentit, nderkohe qe efekti i detit nuk ndihet per aresye te distances
se madhe dhe barrierave malore qe kufizojne kete zone. Ndikimi i masave ajrore
qe vijne nga brendesia e territorit eshte
me i theksuar ne fushen e temperaturave
ku gjate stines se dimrit ato arrijne vlera
mjaft te uleta, dhe reshje te dendura te
debores.

Bujqesi, blegtori, pyje
Komuna e Stebleves ka dhe nje siperfaqe te konsiderushme kullotash, livadhesh si dhe pyjesh komunale dhe shteterore dhe konkretisht 10 000 ha pyje dhe
kullota.Te gjitha keto i japin prioritet zones
per te zhvilluar bujqesine e blektorine, si
dhe turizmin malor dhe veror per vete
hapsiren dhe kushtet qe ka, si dhe ne
harmonizimin e te gjithe ketyre elementeve per zhvillimin e agroturizmit ne kete
komune.
Komuna e Stebleves ka kushte optimale per zhvillimin e bujqesise pasi kjo
zone ka toka te pershtateshme per kultivimin e shume kulturave kryesore, kryesisht
patates Pemetaria ne kete komune eshte
shume e larmishme, por jo me shume
siperfaqe te zgjeruar dhe peshen kryesore
e ze molla, dardha, kumbulla, arra dhe
qershia.
Komuna shquhet per nje larmi te
madhe te bimeve mjekesore dhe aromatike, ku kryesoret mund te permendim:
dellijen e zeze, trandafilin e eger, murrizin,

salepin, njemije fleteshin, balsamin, rrenje sanzi, kamomili, si dhe shume e shume
bime te tjera mjekesore duke qene
nje nga zonat me te pasura me keto
bime dhe duke arritur nje numer prej 80
bimesh, gje qe i rrit potencialet e zhvillimit
te kesaj zone, ku mund te mendohet fare
mire jo vetem per grumbullimin e tyre por
edhe per magazinimin dhe perpunimin e
tyre duke zhvilluar nje politike te qarte
marketingu dhe punesimi gjithe vjetore te
banoreve te zones.
Ne komunen e Stebleves, mbaresht-

rimi i blektorise eshte nje nga burimet kryesore te te ardhurave familjare. Ne kete
komune kryesisht mbareshtrohen gjedhe dhe te imta. Komuna ka kushte shume
te pershtatshme per zhvillimin e blektorise,
fale territorit shume te zgjeruar te komunes
dhe kryesisht te livadheve dhe kullotave
te shumta, gje e cila tregon potencialin e
larte te zhvillimit te ketij sektori dhe harmonizimin e tij me ate te bujqesise dhe te
turizmit.
Ne komunen e Stebleves, mbareshtrimi i blektorise eshte nje nga burimet kryesore te te ardhurave familjare. Ne kete
komune kryesisht mbareshtrohen gjedhe dhe te imta. Komuna ka kushte shume
te pershtatshme per zhvillimin e blektorise,
fale territorit shume te zgjeruar te komunes
dhe kryesisht te livadheve dhe kullotave
te shumta, gje e cila tregon potencialin e
larte te zhvillimit te ketij sektori dhe harmonizimin e tij me ate te bujqesise dhe te
turizmit.
Numri i krereve ka ndryshuar nga viti
ne vit dhe po ta krahasosh me numrin e
familjeve qe banojne tani ne komune ai
eshte rritur dhe ky numer do te shtohet
dhe me shume ne te ardhmen per vete
kushtet e pershtateshme qe ka kjo komune per zhvillimin e blektorise.
Komuna e Stebleves shquhet per siperfaqen e madhe te pyjeve dhe te kullotave qe arrin ne nje siperfaqe prej 9000
ha, nje nga resurset me kryesore qe e
ben kete zone te njohur dhe te kerkuar si
nga vendesit ashtu edhe te huajt, nje zone
mjaft te pershtateshme si per zhvillimin e
turizmit malor, dimeror dhe veror.

Fauna
Larmia dhe pasuria qe ka kjo zone si
ne aspektin klimatik, ne ate te tokave, te
flores, etj., ka krijuar kushte te favorshme
per zhvillimin e nje bote shtazore shume
te pasur. Kete gje e deshmon egzistenca
e shume specieve te veçanta, nga me te
uletat dhe deri tek gjitaret me te zhvilluar
te zones, si dhelpra, cakalli, thellezat,
shapkat, ujku, derri i eger, ariu, dhia e eger.
Ne habitatet e ujerave te kthjelleta dhe
shume te ftohta te zalleve takohet Trofta e
eger, ne zallin e Boroves dhe te Fshatit
Sebisht, kjo e ben kete zone te dallueshme ne te gjithe vendin per kete pasuri te madhe ujore. Te gjitha speciet e
siperpermendura se bashku perbejne nje

pasuri te madhe natyrore dhe vlera te
medha stimuluese per te apasionuarit e
gjahut, te natyres, te apasionuarit pas jetes
pastorale, etj.

Tregjet aktuale
Sic ndodh rendom ne Shqiperi, edhe
ne zonen e Stebleves ka te dhena te kufizuara per turizmin, per numrin e vizitoreve
apo per sjelljet e tyre. Komiteti i Veprimit
per Turizmin ndoqi nje metodologji te caktuar per tu njohur me segmentet prioritare potenciale te tregut per rajonin e Stebleves.
Kjo u be duke iu pergjigjur nje sere
pyetjesh perkatese ne te gjithe segmentet e tregut qe aktualisht vizitohen ose qe
mund te terheqin turiste per te vizituar kete
rajon dhe me pas u be nje radhitje bazuar
ne rendesine dhe potencialitetin qe ato
kane.
Mbeshtetur ne analizen e bere rezulton se rreth 60% e vizitoreve vinin nga
tregu i brendshem. Ato jane ose vendas
te larguar dhe me banim ne qytete te tjera
te Shqiperise, ose vizitore te apasionuar
pas natyres, sporteve, ushqimit dhe
produkteve organike, gjuetare etj.
Pjesa tjeter e vizitoreve jane turiste
shqiptare, emigrante qe kthehen here pas
here ne vendin e tyre, ose turiste te huaj te
apasionuar pas natyres, kampingut, jetes
pastorale.
Kjo strategji percakton vizionin dhe
objektivat tona per zhvillimin e turizmit ne
Stebleve per 10 vitet e ardhshme deri ne
vitin 2021. Ky vizion mbeshtet ne parimet
e cilesise dhe qendrueshmerise. Perpjekjet per te permirsuar dhe rritur oferten turistike do te behen duke qene ne harmoni
me mjedisin dhe duke synuar permirsimin e cilesise se jetes per qytetaret e
Stebleves.

Rikthimi ne origjine
Tregu i “rikthimit te rrenjet e vjetra” i
referohet atyre turisteve te cilet udhetojne
per te zbuluar trashegimine e tyre etnike
dhe gjeografike. Aktualisht ato kthehen
per vizituar te aftermit, per te marre pjese
ne evenimente te ndryshem qe organizohen, apo thjesht per te vizituar zonen e
origjines. Aktualisht ky perben edhe tregun me te madh per momentin dhe do te
vazhdoje te jete nje burim i rendesishem
i vizitoreve ne te ardhmen, prandaj eshte
mire te njihen nevojat dhe pritshmerite e
tyre. Ky eshte nje treg i mire edhe per te
nxitur investimet ne rajon.

Turizmi i fundjaves
Edhe ky shihet si nje treg potencial per
Stebleven edhe pse konkurenca me rajonin e Korces qe ka krijuar brendin e tij per
kete lloj turizmi ne vend, do te jete i larte.
klasa e mesme qe frekuenton fundjaven
dhe vjen nga qytetet kryesore te Shqiperise si Tirana, Shkodra, Durresi, Fieri,
Berati, jane te interesuar te zbulojne sidomos kuzhinen dhe ushqimet lokale, dhe
te marrin pjese ne aktivitetet natyrore dhe
te aventures. Me kalimin e kohes ky treg
priret te jete me i qendrueshem se tregu
nderkombetar.

Gjuetarët
Ata jane turiste qe u pelqen te vizitojne
vende te reja dhe nderkohe te ushtrojne
edhe sportin e gjuetise. Sigurisht zhvillimi i ketij tregu duhet te shkoje paralelisht
me forcimin dhe zbatimin e ligjshmerise
mbi gjuetine, me trajnimin e guidave
specifike per kete target grup, dhe zhvillimin e sherbimeve mbeshtetese. Ato
mund te qendrojne me shume se nje dite
ne rajon dhe per kete arsye jane nje grup
qe mund te sjelle te ardhura per biznesin
vendas.
Përgatiti për botim: H. Drazhi, M.Hoxha
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Pamje nga natyra e bukur e zonës së Steblevës

Pasioni, kurajo, sakrifica, keto jane vlerat qe inspiruan ne krijimin e Mobilerise
“AJAX”. Rezultatet e kenaqshme fillestare çuan shume shpejt ne konsolidimin e ketij
realiteti komercial. Koha dhe eksperienca i kane treguar firmes cilat jane nevojat reale te
klienteles kundrejt produkteve: cilesi e bukuri.
Zgjerimi i showroom-it ne ambjentet e godines ne autostraden Tirane - Durres, nje
strukture me nje siperfaqe prej 2300 m² e inaguruar ne vitin 2006 i pergjigjet pikerisht
kerkesave dhe shtimit te tipologjive te arredimit per cdo ambient shtepiak.
Per t`i shtuar suksesit – sukses, biznesit – biznes, Mobileri “AJAX” ka zgjedhur po
ashtu partnere te suksesshem.
Ku ka nje boshllek, ka nje hapesire te madhe per t`u kompletuar dhe nje vendim per
t`u marre, “AJAX” lind me objektivin per te kompletuar kete hapesire.
Ne Shqiperi, qofte nje pallat, vile apo kompleks rezidencial, kudo ku ka nje hapesire,
kontaktoni me ne per te marre kenaqesine maksimale.
ADRESAT E MOBILERISE
1) Autostrada Tirane-Durres km
7, Tirane, Albania
Tel : 04 24 06 601
Fax: 048 301 757
Cel: 068 20 67 602
E mail: info@mobileriajax.al,
www.mobileriajax.al
2) Rruga “Siri Kodra” (blloku I
magazinave), Tirane, Albania
Tel: 04 22 33 597
Cel: 068 40 60 119
3) Lagja “Aqif Pasha”, Rruga “Ali
Arapi”, Pallati P/G 31/1 (perballe
maternitetit), Elbasan, Albania
Cel: 068 40 60 118

Autostrada Tirane-Durres km 7,Tirane, Albania, Tel: 042 406 601, Fax: 048 301 757, Cel: 068 20 67 602, info@mobileriajax.al
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