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Stebleva, një perlë e natyrës
(Mbresa të një miku nga Vila e Kukësit)

M

es bukurive të aty
re maleve ndodhet
Stebleva. Fshati që
zë një sipërfaqe të konsiderueshme trashëgon një
historik të pashëmbullt në
mbrojtje të trojeve të tyre.

Tashmë rruga Tiranë-Steblevë është
shkurtuar. Tuneli i Krrabës e ka shkurtuar edhe
2 orë rrugën. Traseja e
rrugës Librazhd-Steblevë është shtruar.
Duhet të kishim bërë më
shumë presion ndaj
qeverisë dhe organeve
të tjera që kjo rrugë të
asfaltohej ashtu siç ishte premtuar. Kjo mbetet

Rama për një moratorium

objektiv i shoqatës për këtë

tre vjeçar për mos prerjen

vit, që turizmi të plotësojë

e pyjeve, për ndalimin e

më së miri infrastrukturën

gjuetisë dhe shfrytëzimin

e tij, që fshati ynë të bëhet

pa kriter të ujërave.

edhe më tërheqës për fëm-

Gjatë vitit të 100 vjetorit

ijët tanë, kudo që janë

të pavarësisë dhe gjatë

brenda Shqipërisë dhe jas-

vitit 2013 u bë shumë

htë saj, për turistët e huaj.

punë edhe për figurat his-

Më shumë presion duhet

torike të zonës. U bënë

të kishim bërë edhe për

botime për Steblevën, lib-

hapjen e pikës doganore

ri 1 , botimi i Vahid Kor-

tek piramida 30 , si dhe për

makut, botime për Hoxhë

plotësimin e rrugës deri tek

Moglicën,

kjo piramidë. Për këtë do

gazetës Stebleva, faqe in-

të intensifikojmë takimet

ternet të Shoqatës Stebl-

me deputetët, ministrin e

eva etj. Patriotit Hazis Lila

Jashtëm,

ju dha titulli "Dëshmor i

ministrin

e

Brendshëm , që projektet

botime

të

Atdheut".

tona të mos mbeten në

Kryesia e Shoqatës Ste-

mes sepse janë projekte në

bleva falenderon të gjithë

dobi të komunitetit. Vitin që

ata bisnesmenë që spon-

shkoi ne si shoqatë bëmë

sorizun dhe mundësuan

takim me Ambasadorin e

botimin e gazetës Steble-

Republikës së Maqedonisë

va , një gazetë me vlera të

, me zyrtarë të MPJ etj, por

mëdha

përsëri duhet të kishim

publicistike. Emrat e tyre

këmbëngulur edhe më

janë publikuar në faqen e

shumë. Por nga na tjetër

parë të kësaj gazete e cila

edhe drejtuesit e shoqatës

publikohet edhe në inter-

duhet të mbështeten më

net.

atdhetare

Ky territor që në pamje
është shumë piktoresk dhe në
përmbajtje shumë produktiv
është bërë shpesh pre e lakmisë së serbëve , të cilët e
kanë sulmuar dhe djegur tre
herë Steblevën më , 1913,
1916, dhe 1920. Synimet e tyre
për të shpopulluar këtë trevë
kanë hasur në rezistencën e
banorëve vendas, të cilët nuk u
gjunjëzuan për asnjë çast. Ata
e ringritën fshatin e tyre nga
rrënojat, pa lëshuar asnjë
pëllëmbë tokë nga trojet e tyre.
Pa dashur të zgjatem me
historikun e lavdishëm të këtij
fshati dhe të kësaj treve , i cili
është shkruar dhe dokumentuar nga historianë vendas dhe të
huaj, unë do të vijoj me mbresat e mija gjatë një vizite turistike në këtë krahinë. Lëvizja
demografike që preku të gjithë
popullsinë , padyshim preku
edhe Steblevën, Duke migruar
për një jetë më të mirë në
qytete si Librazhdi, Elbasani,
Durrësi dhe Tirana steblevasit
kurrë nuk e harruan fshatin e
tyre të lindjes dhe kurrë nuk e
braktisën atë. Unë kam patur
të njihem me shumë steblevas, njëri pre të cilëve është
edhe Selaudin Bajro, njëri nga
bisnesmenët e parë që lëvroi
tregëtinë me Stambollin, duke
ndihmuar edhe shumë bash-

në kujtesë për tërë jetën.
Steblevës i ka falur Zoti një
natyrë të mrekullueshme dhe
një tokë produktive ku prodhimet bujqësore dhe blegtorale bio të mrekullojnë kur i
shijon direkt në vend. Janë prodhime të pakrahasueshme, sidomos sot kur nga dita në ditë
po dominohemi nga prodhimet
komerciale.
Unë qëndrova në këtë fshat pikërisht në periudhën e
verës, ku banorët e fshatit ktheheshin nga qyteti për në shtëpitë e tyre në fshat për të
shijuar natyrën dhe turizmin
dhe për të mbledhur prodhimet
bujqësore e blegtoriale të

në sy bujaria karakteristike e
trashëguar e këtyre njerëzve.
Pemët dhe frutat e bahçeve
shërbehen falas dhe dominojnë në tryezat e tyre. Aroma e tyre të kënaq shpirtin.
Deri në pragun e shtëpisë vjen
era dhe fresku i pyjeve për
rreth. Stebleva ka një sipërfaqe pyjore shumë të madhe.
Steblevasit luftuan shumë për
kalimin e pyjeve të tyre në administrim komunal. Ata i
mbrojtën pyjet deri edhe me
jetën e tyre. Një rol të madh
në mbrojtjen e pyjeve dhe pasurive të fshatit ka luajtur Shoqata "Stebleva" me kryetar Z.
Mersin Hoxha, e cila ka ngri-

këfshatarë të tij. Tani Selaudini merret me bisnesin e
ndërtimit. Vëllai i Selaudinit,
Jashari, edhe ky bisnesmen po
ndërtonte një shtëpi të re në
fshat dhe më ftoi për të bërë
disa punime. Të them të
drejtën përjetova një ekperiencë të jashtëzakonshme dhe
mora mbresa të paharruara për
këtë fshat dhe për këta njerëz
të mrekullueshëm. U ndjeva si
në shtëpinë time, por si në
shtëpinë time në fshatin tim të
lindjes në Vilë të Kukësit. Një
mikpritje e rrallë. Një respekt i
veçantë njerëzor që të mbetet

tokave të tyre. Çdo darkë
mblidheshim tek klubi i Bakiut, ku koha kalonte si me
magji , ku pinim ndonjë kafe,
ndonjë gotë raki të djegur vetë
me meze fshati. Banorët flasin edhe gjuhën e tyre nashje,
por me mua dhe me cilindo që
flet shqip, të gjithë flasin shqip për ta respektuar mikun e
ardhur. Bakiu i respekton të
gjithë. I biri, Arianiti, gjithashtu bën të pamundurën për të
improvizuar gjëra interesante
për të tërhequr vizitorët dhe
për ti kënaqur ata. Në shërbimin, gatimin dhe pritjen bie

tur zërin në qeveri, parlament
dhe deri në instancat parlamentare. Stebleva bën pjesë në
parkun Kombëtar ShebenikJabllanicë. Vlerat e saj turistike sa vinë edhe rriten. Liqenet e Draganit dhe Kallkanit
ja shtojnë edhe më shumë
bukurinë. Këtij oazi vlerash të
virgjëra prej shekujsh ka ardhur
koha ti rritet edhe më shumë
vlera dhe zëri. Dhe po e bëjnë
më së miri steblevasit kudo që
janë.

dhe

shumë nga komuniteti

Komuniteti steblevas

sepse ata punojnë për ko-

duhet të mblidhet më

munitetin. Zëri i shoqatës

shpesh jo vetëm me 6 maj,

është zëri i komunitetit.

të kontribuojë për Ste-

Ashtu siç luftuam dhe

blevën sepse ky kontribut

fituam për mbrojtjen e

do të na kthehet dhjetë

pyjeve, për kthimin e tyre

fish në të ardhmen dhe në

nga pyje të shtetit dhe të

dobi të fëmijëve tanë.

askujt në pyje komunalë

Viti 2014 do të jetë një

dhe tonat, ashtu duhet të

fillim i ri, jo në kuptimin e

luftojmë bashkarisht për

vijimësisë , por në kup-

pronat, tokat, ujërat, 87

timin e mobilizimit, entu-

burimet e Steblevës që do

ziazmit dhe kontributit tonë

ti kishte ëndërr çdo fshat

për fshatin tonë të dashur.

tjetër. Duhet të mbësh-

Gëzuar dhe mbarësi në

tesim fort idenë e qeverisë

familjet tuaja.

Islam Alla
Vilë, Kukës
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NJË VIZITË NË STEBLEVË QË NUK DO TË HARROHET KURRË
Shënime nga Kristofor Beduli
Në një ditë të bukur vjeshte, së bashku me një grup steblevas, u nisa për të vajtur në
atë krahinë. Qëllimi ishte të
vizitonim fshatin dhe disa nga
vendet e shenjta të tij. Nuk e
di pse kam një dobësi për
këtë krahinë, ndoshta sepse
është e ngjshme me krahinën
time të origjinës, ndoshta
sepse kam shumë shokë dhe
miq nga kjo krahinë apo sepse
më tërheq magjia e bukurive
natyrore të saj.
Kjo krahinë ka një histori
interesante. Gollobordasit
janë njerëz të mirë, mikpritës
dhe punëtorë të palodhur. Ata
janë shtegëtarë prej shekujsh
brenda Shqipërisë dhe jashtë
saj në të gjithë Ballkanin. Ata
janë mjeshtrit e punës me
gurin dhe drurin. Punimet e
tyre janë të ekspozuara në
kishat dhe xhamitë më të
mëdha të Stambollit dhe të
kryeqyteteve europiane.
Shokët që më shoqërojnë
dhe që formojnë grupin Mersin Hoxha, Qemal Uliu, Habib
Kormaku, Trifon Cfarku,
Sokrat Zorba, Fatmir Gaxha
janë shumë miqësorë dhe
tepër interesantë. Të bën përshtypje dashuria e tyre dhe
pasioni për vendlindjen. Dhe
kanë të drejtë. Cilido që gëzon të drejtën e të qënurit nga
ky fshat dhe kjo krahinë piktoreske do të krenohej, shto
edhe traditat e mikpritjes dhe
të bujarisë së zonës. Këtu
të hapen mushkëritë nga ajri
i pastër, të ngopet syri nga
gjelbërimi i pyjeve për rreth,
të shtohen energjitë nga aroma e lëndinave dhe burimeve
të shumta. Prandaj ata janë
kaq shumë të interesuar që
këto pasuri të mëdha natyrore

të mos dëmtohen , por të zhvillohen edhe më shumë, që
tua trashëgojnë brezave të
ardhshëm.
Me pamjen mahnitëse që
të shfaqet porsa del në Fushë
Studen fillon e ndjehesh në një
botë tjetër, në botën e kopshteve të gjelbëruara si në parajsë. Ndaj shokët e mi që më
shoqërojnë flasin kush e kush
më shumë për të mi treguar
këto resurse dhe vlera të fshatit të tyre.
Pak para se të arrijmë në
fshat i ngjitemi një kodre që
fshatarët e quajnë "Kodra e
Kishës". Pllaja sipër kodrës
është e bushur me lisa shekullorë. Ajo emërtohet Marko
Dobica. (Lisat e Markut). Rrethimi i saj me gurë të mëdhenj të jep mendimin së aty
ka qenë një manastir dhe
kështu tregojnë edhe vendasit më të moshuar. Nga pllaja
duket edhe vendi i mundshëm
i kambanës që njoftonte banorët në të mirë dhe në të keq.
Pikërisht nga kjo "belvedere"
sot të shfaqet një pamje e
mrekullueshme e tërë zonës
deri në Orvenik e më tej. Nga
këtu duken shtëpitë e Steblevës , shihet xhamija e re e
ndërtuar në mes të fshatit.
Ndër gjurmët e varreve të
thjeshta të rrethuara vetëm me
copra gurësh gjendet i përcaktuar varri i priftit vendas të varrosur më 1902, At Vangjel Rajkut, që shërbeu një jetë në
këtë fshat dhe në këtë
zonë.Nisur nga tradita
ortodokse e varrosjes së priftit
përcaktohet edhe pozicioni i
kishës që ka patur egzistuar
këtu.. Populli festonte këtu çdo
19 gusht Metamorfozën (Sotirian) dhe për rrjedhojë men-

dohet se këtu duhet të ketë
pasur një kishë apo manastir
me këtë emër.
Bujtëm tek shtëpia e
kryekomunarit Alban Fejza, që
banon këtu afër. Ndjemë në
shpirt bujarinë dhe mikpritjen
e njerëzve të tij. Frutat e
bahçes së tij, bio e shkuar
bios, shoqërojnë rakinë e djegur vetë dhe ndjehesh i respektuar dhe i kënaqur tej mase.
Stebleva është fshati më i
madh i krahinës së Gollobordës si në drejtim të popullsisë
ashtu edhe në drejtim të shtrirjes së saj. Banorët e saj janë
të besimit mysliman dhe
ortodoks. Në këtë fshat ka
shumë vende të shenjta,
vakëfe të besimit mysliman
dhe ortodoks për mrekullitë e
të cilëve banorët të flasin me
dëshirë të madhe.
Sot fshati ka ndërtuar një
xhami të re , por nuk ka asnjë
kishë. Toleranca fetare në këtë
fshat nuk është sllogan, por një
realitet. Banorët e fshatit, myslimanë dhe ortodoks kanë jetuar së bashku ndër shekuj dhe
nuk kanë patur asnjë konflikt.
Së bashku punojnë, ndërtojnë,
festojnë dhe i falen Zotit. Komuniteti dhe drejtuesit e tij janë
të gatshëm dhe dëshirojnë që
në fshat të ndërtohet edhe
kisha e re.
Udhëtojmë
përmes
freskisë së pyllit drejt shtëpisë
së Cfarkajve. Petrua na thotë
se në atë vend ka pas qenë
një kishë, emri i të cilës nuk
mbahet mend. Pak më poshtë ndalojmë tek Vakëfi i
Vollnishtit. Këtu çdo 6 maj
banorët festojnë Shën
Gjergjin, ardhjen e pranverës.
Vinë nga qytetet ku banojnë
që një natë më parë, flenë në
shtëpitë e tyre në fshat , të
cilat nuk i kanë prishur, por i
mirëmbajnë dhe të nesërmen

freskohen me burimin e
mrekullueshëm të këtij vakëfi.
Sipër këtij burimi të këtij
vakëfi ka qenë kisha e Shën
Dielës.
Duke vazhduar më tej, në
hyrje të fshatit, nga rruga e
Klenjës, në lagjen e sipërme
ka qenë kisha qendrore e fshatit, kisha e Shën Nikollës.
Sot nga kjo kishë kanë mbetur vetëm gjurmët e saj.
Pranë saj ndodhet shtëpia e
mësuesit erudit Vahid Kormaku, shtëpi karakteristike
që do të ja vlente të ruhej si
shtëpi muze.
Në rrugën drejt Klenjës
në vendin e quajtur Kutle, Orvenik, kanë pasë qenë tre
kisha të shek (XV-XVIII), të

cilat brezi i sotëm mezi u dallon rrënojat. Kisha që ndodhej në shpatin e parë ka qenë
quajtur kisha e Lizës. Mendohet të ketë patur edhe një
shtëpi, konak ku mund të ketë
banuar murgesha me emrim
Liza. Emrat e dy kishave të
tjera nuk mbahen mend.
Po kështu në vendin ku
është shkolla ka qenë një
kishëz që banorët e emërtonin Kapella. Një kishë tjetër
ka qenë në lagjen Selcka
Malla. Ndërkohë egzistojnë
toponime të tilla si livadhi i
Popit, kodra e Nikopojës etj.
Nga kjo vizitë në Steblevë
u kënaqëm tej mase dhe mësuam shumë. Do të mbetet
një vizitë e paharruar për mua.

Stebleva, mozaik vlerash njerëzore
Nga Ismail LILA
Stebleva ka patur burra të
shquar, atdhetarë dhe dijetarë
.Adem Bojaxhiu,
një burrë zamani, që i kishte lezet jatagani.
Ndër vite kryeplak i fshatit,
që e mbrojti atë nga çdo e papritur.
Gjatë luftës nacionalçlirimtare i tha Haxhi Lleshit:"Mik
të kam dhe të jap besën, por
mos kalo nëpër fshatin tim
sepse e dëmton atë. Kalo nga
Përroi i Govatave për në
Jabllanicë. Dhe kështu u bë.
Kaçakët e Sebishtit erdhën në fshatin tonë për të
dëbuar dhe vrarë të krishterët .
Por Adem Bojaxhiu u tha
ndal:"Ndalu beg se këtu ka
hendek. Zot të fshatit jemi ne. I
mbrojti të krishterët. Dërgoi
edhe në Llakaicë dy tre sejmenë për ti mbrojtur edhe atje.
Islam Çaushi
Një djalë i ri që ra dëshmor në lulen e rinisë.
Hasan Hoxha
Një trim i rrallë, për një fjalë
me peshë mund të shpëtohej
dhe mund të bëhej një mitralier
që udhëhiqte një batalion. Por
për një kohë të gjatë ai mbeti
në heshtje.
Jakup Projku,
Një burrë i thjeshtë dhe

dashamirës që u votua katër
herë në katër mandate nga populli për kryetar këshilli fshati. Në
çdo familje ishte i mirëpritur.
Zenel Lila dhe Zenel Kormaku
në kuvend tek Guri i Kuvendit të lagjes së katundit, i
jepnin drejtim punëve që
shqetësonin fshatin.
Sadik Murati dhe Sali
Gjini
Valltar me emër dhe famë
në dasmat dhe gëzimet tona.
Birçeja,
Gjyshja ime që deri në
moshën 85 vjeç gdhihej dhe
ngrysej në arë, një leksion i
vyer i dashurisë për punën.
Ilo Rajku
Një burrë i drejtë që nuk
ndalej në luftën ndaj padrejtësive.
Shtëpia e Bogdan Cfarkut
Gjithmonë e hapur për miq
dhe shokë.
Petrush Zorba
Inxhinjer asistent mendihmesë të veçantë në ndërtimin
e disa veprave të mëdha të kohës si ai për ndërtimin e hidrocentralin e Selitës dhe të
tunelit të tij, për ndërtimin e
hidrocentralit të Ulzës, të Shkopetit etj.
Aqif Mysliu
Një kuadër me autoritet që
drejtoi dhe ndihmoi në

zgjidhjen e problemeve të
punës dhe të halleve të punëtorëve të Sharave dhe të bashkëfshatarëve të tij.
Demir Kurti
Një punëtor me emër në
Sharrat e Steblevës, punonte
deri në të errur në pyjet e Steblevës.
Këto dhe shumë shembuj
të tjerë, individë dhe kolektiva
janë krenarija e fshatit tonë, që
duhet të njihen nga brezat dhe
shembulli i tyre duhet te transmetohet brez pa brezi.
Ishte Vahid Kormaku , ky
mësues i nderuar që mposhti
konservatorizmin
dhe
patrarkalizmin dhe dhe futi në
rrugën e shkollimit e të dijes
dhjetë dallëndyshët e para të
Steblevës të cilat ishin:
Qerime Abazi, Sulltane
Çaushi, Lime Lila, Lime
Kuburi, Vafe Bajra, Sulltane
Avda, Demire Hoxha, Nadire
Hoxha, Habibe Hoxha, etj.
Me punën e steblevasve
punëtorë u kaluan nga kandili
i pishës në dritën elektrike të
hidrocentralit tonë të ndërtuar në vitin 1957. Janë steblevasit të parët ata që
përqafuan të rejat e teknikës
digitale dhe internetin.
Dikur blinim misër si tek
legjenda e misrit e Migjenit ,
sot steblevasit janë tregëtarë

të sprovuar nga më të zotë që
tregëtojnë dhe prodhojnë dhjetëra lloje bukësh dhe simitesh.
Prandaj duhet të kujtojmë
shpesh ku ishim, për të reflek-

tuar se ku do të shkojmë.
Traditat e mëdha dhe të
shkëlqyera shekullore do të
rrisim dhe do ti lartojmë edhe
më shumë duke i transmetuar
brez pas brezi.
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Haziz Lila një margaritar në
gjerdanin e historisë sonë kombëtare
(Interviste me Z.Agim Gjini studiues ushtrak)

S

a me tepër largohen
vitet në histori aq më
afër lartësohet figura e
patriotit Haziz Lila. Për jetën
dhe kontributin e tij atdhetar
është shkruar shumë, por
nderi më i madh iu bë me
aktin e lartë të shpalljes
"Dëshmor i Atdheut".
Jeta dhe veprimtaria patriotike e Haziz Lilës është një
margaritar i çmuar në gjerdanin e historisë, të kulturës e
arsimit në Steblevë, Gollobordë, në Dibër, duke u bërë pjesë
e kulturës sonë kombëtare.
Z. Agim, çfarë ju shtyu
që të ndërmerrni një mision
të tillë që patrioti i Steblevës , i Gollobordës e më
gjërë i Dibrës, të shpallet
"Dëshmor i Atdheut "?
Vitin e kaluar , në kuadrin
e 100 vjetorit të shpalljes së
Pavarësise , shteti shqiptar

Agim Gjini

Çfare
procedure
konkrete ndoqët dhe a patët
mbështetje nga strukturat
shtetërore?
Menjëherë ia bëj të njohur
grupit të punës të ngritur për
vlerësimin e figurave patriotike
dhe fillova nga puna për plotësimin e dosjes duke kontaktuar me familjarët dhe arkivat përkatese. Depozitova edhe dy
kërkesa organeve vendore,
Qarkut të Elbasanit dhe Komu-

afërmit e dëshmorit. Drejtuesit e shoqatës "Stebleva"
Mersin Hoxha dhe "Hazis
Lila", Z.Ramazan Hoxha më
përgëzuan për punën e kryer.
Përgëzime kemi marrë nga
familja, nga zotërinjtë Durak
Gruda, Ismail Lila ,Xheladin e
Ferhat Ferhati (Lila).
Mendoj se kthimi në traditë i përkujtimit të Hazis Lilës
në vendlindje , në Steblevë ,
në Llakaicë ,tek Guri monument, ku të shpaloset Flamuri Kombëtar, vit per vit është gjëja më e mirë për brezat
e ardhshëm. Do të ishte në
nderin e komunitetit steblevas
që përmes përfaqësuesve të
vet të bëjë të mundur vendosjen e emrit të këtij dëshmori një shkolle në Tirane dhe
ndonjë rruge në Minibashkinë

"Në Obeliskun e arsimit në
Gollobordë, Hazil Lila mbetet një
pishtar i pashuar… Ai ishte një
Dhaskal Todri, një Luigj Gurakuq
për atë zonë, ai mbetet krenaria e
krahinarisë së Gollobordës (Nga
libri "Mesazhe jete" , faqe 5.
,Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë , ndërmjet
shumë aktiviteteve që do të zhvilloheshin në këtë kuadër nxorri një urdhër për të vlerësuar
figurat që kishin dhënë kontribute për çështjen kombëtare para
vitit 1939. Sapo u njoha me këtë
urdhër dhe me grupin e punës
ku ishin disa studiues e pedagogë , kolegë të mi, mendja më
shkoi te patrioti e atdhetari Haziz Lila nga Stebleva, për ta vendosur në piedestalin e krenarisë kombëtare. Shpesh më
mundonte pyetja : Si ka mundësi që kjo figurë me vlera kaq të
mëdha , të mos ishte vendosur
atje ku i takonte ? Të mos ishte
Dëshmor i Atdheut?
Haziz Lila kishte mbaruar
studimet në Selanik, në Stamboll dhe studimet e larta për filozofi në Paris, Francë, njohës i
5 gjuhëve të huaja , delegat i Gollobordës dhe i Berzheshtës, Librazhd në Kongresin e Manastirit për unifikimin e alfabetit shqip, drejtues arsimi në Dibër të
Madhe, pjesëmarrës në ngritjen
e Flamurit në Vlorë, kryetar i
krahinarisë së Gollobordës pas
shpalljes së Pavarësisë ,
nismëtari i hapjes së shkollave
shqipe në Gollobordë , së
bashku me patriotët e tjerë si
Hoxhë Moglica , Elez Koçi,
Hysen Destani etj, veçanërisht
për hapjen e shkollës së parë
shqipe me 15 prill 1914 në Trebisht. Për të gjitha këto shkaqe
dhe arsye vritet nga serbët në
mënyrë të pabesë në vendin e
quajtur Gozdon-Llakaicë,
fusha e 30-ës , me 7 qershor
1915.

nës së Steblevës. Dua te falenderoj kryetarin e Këshillit të
Qarkut të Elbasanit Z. Blendi
Himçi për mbështetjen deri në
nxjerrjen e vendimit të shpalljes
së Haziz Lilës "Dëshmor i Atdheut" . Kontribut të veçantë ka
dhënë zyra teknike në Ministrinë
e Mbrojtjes dhe Znj. Elida Vrioni , ku me përkushtimin e
ndershmërinë e saj , vlerësoi
realisht gjithë dokumentacionin e grumbulluar dhe ia paraqiti Komisionit shtetëror për
dhënien e titullit "Dëshmor i
Atdheut". Me këtë rast falenderoj gjithë anëtarët e komisionit të drejtuar nga Ministri
i Mbrojtjes që kurorëzuan
shpalljen e patriotit Hazil Lila
"Dëshmor i Atdheut".
Nga familja dhe nga intelektualë të tjerë të Steblevës a patë inkurajim dhe
vlerësim për këtë detyrë,
sa patriotike aq edhe fisnike ?
Ndihma nuk është kursyer nga të afërmit , nga kryetari i komunës së Steblevës
z .Alban Fejza. Merita më e
madhe i takon intelektualit të
respektuar steblevas z.
Shpëtim Kormaku, i cili me
një përkushtim e dashamirësi , cilësi këto të trashëguara
nga prindërit ,plotësonte
dosjen me çdo dokument që
ja përcillja deri sa doli vendimi i Këshillit të Qarkut të Elbasanit. Një nxitje të vazhdueshme më ka dhënë intelektuali tjetër Hysni Disha
, i cili më inkurajonte në
nismën që kisha marrë. Sapo
mora aktet zyrtare i njoha të

nr.3 ku ky komunitet është me
shumicë e tepër kompakt.
Në mos gaboj, një veprim të tillë që duhet përgëzuar me të vërtetë ju e
keni bërë edhe ndaj patriotit tjetër steblevas, Zenel
Lama.
Ashtu është. Këtë pasion për të evidentuar vlerat
tona si fshat , si krahinë e
kam në gjenezë, të trashëguar
edhe nga babai im , Esat Gjini. Mu desh një punë e madhe deri në gjetjen e varrit të
patriotit tjetër steblevas Zenel
Lama. Ai ra në krye të detyrës
si ushtarak në Tubruk të Libisë e nuk dihej gjë për të .
Falë ndihmës së mikut tim,
kolonel Guri Pashaj nga Mallakastra, bashkëpunëtor me
Salvadore Gravante, kryetar i
ekspertëve ushtarakë italianë
dhe atasheut tonë ushtarak në
Romë, u bë e mundur gjetja e
varrit të Zenel Lamës në
varrezat e Dëshmorëve në Bari
të Italisë.
Ju faleminderit për intervistën dhe ju uroj suksese
në punën dhe pasionin tuaj
fisnik.
Mehmet Hasani
Zv.kryetar i unionit te
krijuesve Dibrane

Haziz
Lila
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Piktorja shqiptare me aftësi të kufizuara
Lidia Capa, çmim nga Shtëpia e Bardhë
Ministrja e Turizmit, Eglantina Gjermeni, e pranishme në ekspozitën e saj në Tiranë

N

e boten e saj mungojne fjalet. As
realiteti i zhurmshem nuk deper
ton dot tek ajo. Cdo gje qe sheh,
per te eshte si nje film pa ze. Por nuk i
mungon ndjesia. Ajo "flet" permes
ngjyrave te piktures se saj. Lidia Capa
eshte nje vajze gjimnaziste. Por jeta e
ka privuar. Nuk mund te flase dhe as te
degjoje. Jo rralle kjo gje e ka bere te
ndjehet keq, por jo te dorezohet. Ajo
eshte dhene me pasion pas piktures,
ku talenti nuk i mungon. Ndjek liceun
artistik "Jordan Misja" ne klasen e piktures. Fillimisht, per te, te pikturuarit ka
lindur si nje domosdoshmeri shprehese.
Tani mund te thuhet se ka marre permasa te verteta perfaqesuese.

shihte xhaxhain e saj te pikturonte, dicka e grishte. Pak nga pak, ajo arrin te
pikturoje. "Punoj deri vone. Frymezohem
kur jam ne qetesi. Diten nuk dua asnjehere qe koha te me kaloje kot dhe merrem me aktivitete te ndryshme", - tregon
ajo. Tani jeta e saj rrjedh me ndryshe,
por nuk e ka pasur te lehte te arrije deri
ketu.

Kete e verteton edhe pjesemarrja
e saj ne konkurse nderkombetare pikture. Vetem pak muaj me pare, Lidia
eshte vleresuar me nje cmim nga VSA
arts me qender ne Uashington D.C te
Amerikes, ku ajo ka perfaqesuar Shqiperine. Piktura e saj eshte zgjedhur nga
organizatoret per te qene pjese e temes
"Nje pamje nga dritarja ime", organizuar
nen mbeshtetjen e Shtepise se Bardhe. Ne edicionin e 57-te te ketij konkursi kane marre pjese 50 shtete te SHBAse, Argjentina, Ekuadori, Arabia Saudite,
Kolumbia, Shqiperia dhe Sri Lanka.
Kjo shoqeri eshte themeluar ne
vitin 1974 nga ambasadori Jean
Kennedy Smith, si mundesi e personave me aftesi te kufizuar per te shprehur artin e tyre. Teksa shohim disa piktura te saj, Lidia ka shume per te folur.
Komunikimi me te shkon nepermjet
halles se saj, e cila perpiqet te perktheje ne fjale gjuhen e shenjave. "Kur me
thane te merrja pjese jashte shtetit, une
u befasova. Ne fillim nuk ndjeva asnje
lloj emocioni. Me erdhi nje ftese qe une
isha zgjedhur si pjesemarrese nga shkolla "Jordan Misja". Me vone, kur mora
cmimin, mesuesit po tregonin se kisha
marre dicka nga Amerika. Une nuk po
kuptoja asgje, deri sa te gjithe nxenesit
kthyen syte nga une. Atehere mendova
se dicka po ndodhte. Kur mesuesit nuk
po ma percillnin dot, ma shkruan ne nje
cope leter. Kur arrita ne shtepi, atehere
me thane se kisha fituar nje cmim ne
Amerike", - tregon ajo. Nderkohe qe disa
piktura sapo i jane kthyer nga Estonia,
ku jane ekspozuar dhe se shpejti do te
shkoje ne nje ekspozite tjeter ne Itali.
Por te arrish deri ketu per te nuk ka qene
e lehte. I duhet qe shume gjera t'i kap
me intuite. Dhe kjo e ka bere te jete
shume krijuese. Jo vetem ne pikture. Ajo
tregon se i pelqen shume fotografia. E
sidomos natyra. Pastaj ka fantazi te krijoje gjera te vecanta me objekte te zakonshme. Halla e saj tregon se ajo eshte nje "sajuese" e mire e zbukurimeve.
Ajo punon edhe qeramiken. Por Lidia e
sheh kete edhe si menyre mbijetese.
Eshte e vetedijshme per gjendjen e saj
dhe me shenja tregon se "Duhet te perballesh me jeten. Ndoshta do te me duhen per me vone".
Piktura
Piktura e pare qe Lidia Capa ka realizuar tregon nje kep te vogel, nje anije
dhe nje det te gjere. "Ka shume gjera
brenda meje. Ndonese shume objekte i
shoh ashtu sic jane, ato marrin forma te
ndryshme ne perfytyrimin tim", - tregon
ajo. Ne shtepine e saj ka rreth 30 piktura
qe shtohen nga dita ne dite. Punon me
laps, por edhe me ngjyra. I pelqejne te
dyja. Por varet edhe nga momenti qe jeton. Tregon se kur eshte e merzitur, i
pelqen piktura e zymte. Me pare se te
merret me pikture, ne perpjekje per t'i
dhene nje zanat qe do t'i siguronte dicka, Lidian e kane regjistruar ne nje kurs
rrobaqepesie. Nuk ndjehej rehat. Kur

Veshtiresite
Lidia Capa eshte ne vitin e trete te
Liceut artistik "Jordan Misja", ne degen

e piktures. Eshte nje beteje mes privimeve qe i ka dhene natyra dhe deshires
per t'u bere dikush ne jete. Tregon se
kur u regjistrua ne vitin e pare e ka pasur
shume te veshtire. Asnje nuk e kuptonte
dhe nuk kishte as shoqe. Jo pak te veshtire e ka me oret e mesimit. Nuk kupton
asgje nga ato qe shpjegon mesuesi dhe
shkolle te vecante per ta nuk ka. E ka te
veshtire edhe te lexoje. "Une dua te flas,
dua te degjoj, dua te jem aktive ne shoqeri. Nuk dua te menjanohem", -eshte
thirrja "rebeluese" e saj ndaj botes. Gjithcka e hedh ne pikture. Tek i sheh, tablote
e saj duken shume te thella. Ne te
shumten e rasteve jane copeza natyre
te qete. Mundohet te shprehe me gjuhen e shenjave dhe kjo nuk e sikletos
fare. Mendon se eshte nje gje normale
qe ajo e ka te domosdoshme ta beje.
Nuk mendon se ketu ka per ta
paragjykuar. Vetem keshtu ajo mund te
jete ne kontakt me permbajtjen e botes.
Te cilen do te vazhdoje ta shohe bardh e
zi dhe penelata ngjyrash. E gjithe bota
"tkurret" ne kornizat e tablove te saj, teksa ajo shpreson se jeta nuk do t'i privoje
te tjera gjera.
Tregon Venka
Lidia Capa , studentja e Akademisë

se Arteve qe mbaroi sivjet Masterin , vajza e talentuar e me shpirt artistik , vajza
qe vjen nga shkolla e femijeve qe nuk
degjojne hap ekspoziten e saj personale me teme "Heshtja qe flet ".
Kjo vajze vjen nga nje familje e
thjeshte dibrane , me prinder shembullor
e shume punetore ku si motiv kane vetem punen e kete ndjenje i kane kultivuar
edhe Lidias. Lidia talentin e piktures e
ka te trasheguar nga i jati Trifoni i cili
edhe ai ka te njejtin fat si Lidia , pra edhe
ai nuk flet nuk degjon. Edhe dy xhaxhallarët e saj kane kete talent, njëri ka
mbaruar Liceun Artistik, e sot krahas
punes ushtron edhe pikturen ne Sardenje te Italise.
Lidia ka lindur me pikturen por ne
na u desh ta zbulonim ne kohen qe ajo
ishte ne klasen e shtatë. Per kujdesin e
saj nje ndihmese ka dhene familja e sidomos halla e saj poetja Venka Capa ,
qe eshte kujdesur per te , duke e marrë
me vete ne kurse trajnimi e duke e angazhuar me aktivitete shoqerore qe ajo
te ishte e zonja per te ardhmen, e cila
ishte ne vezhgim te prirjeve te vajzes e
donte qe ajo te ishte mire me veten e
me ate qe do zgjidhte ne jete per te ardhmen e jo e privuar nga rrethanat e fatit.
Fillimisht e mori me vete ne nje kurs
rrobaqepsie me stilisten e talentuar Mirela Nurcen.Teksa Mirela shpjegonte, vajza rrinte ne qoshe e ulur e me intuiten e
saj ndiqte vetem me sy se si skiconte
Mirela nje menge xhakete. Te gjithe vajzat nuk e kapen shpjegimin. Vetem Lidia kishte skicuar ate qe ajo shpjegonte.
E befasuar e marr, i puth duart, e inkurajoj

. Lidia bente perpjekjet ne maksimum
te te kuptuarit te gjerave e deshira e saj
ishte e madhe ,une e shikoja e ndihmoja e me teper s'beja dot se rrobaqepsia
kishte prerje matematikore , mundesi qe
kjo nuk mund ti kontrollonte vetem.
Ne nje dite me shi , femijet per te
mos bere zhurme e rremuje i mblodha
ne nje dhome e i stimulova qe do bejme
nje loje si ne shkolle se kush do bej vizatimin me te mire do i japim noten dhjetë
e do i blejme nje dhurate. Të gjithe u angazhuan e ne fund erdhi rradha e Lidias. Ajo
kishte skicuar nga kapaku i nje reviste diçka. Kur e kemi pare
fleten e saj jemi befasuar , identike. Revista ishte me ngjyra.
Ndërsa ajo qe kishte
pikturuar Lidia bardhë
e zi. Nje ze nga brenda me bente te bertisja me ze nga gezimi.
E mora fleten e shetita neper te gjithe pjestaret e familjes e ne
fund vendosëm që Lidia te vazhdoje pikturen.
Lidia shkoi tek presor

Ermir Grezda. Ai u tregua i gatshem ta
ndihmonte duke e pare me syrin e tij si
artist dhe vendosi qe ajo te konkuronte
si te gjthe te tjeret. Erdhi edhe dita e
konkurimit. Vendosem te takonim drejtorin z. Bujar Agalliu e per ti sqaruar
rrethanat e vajzes e për ta pyetur nëse
ka ndonje kriter per keta persona. Ai u
përgjigj se konkurimi është i jëjtë për të
gjithë. Kur u fut ne konkurs u gjend
para jurisë, e cila e pyeste e ajo nuk
degjonte e nuk dinte ç'te thoshte. Juria
e shpalli Lidian fituese, por ajo ishte në
dilemë nëse do tja dilte mbanë apo jo.
Ne vitin e dyte te Liceut, ne vitin 2006
një mesuesja ime , tregon Lidia, me
konfirmon qe une duhet te dergoj nje
pikture per ne Amerike, me fondacionin
e zonjës Liri Berisha. As qe e mendoja
se do fitoja, po kur vjen lajmi qe piktura
ime kishte fituar ndër 52 shtete u habita e u gezova pa masë. Juria ndërkombëtare i dergon nje falenderim shkolles
qe me kishte mesuar mua. Shkolla e
vlerësoi shumë këtë çmim dhe organizoi një aktivitet duke shtruar nje koktej
ne ambjentet e kesaj shkolle dhe ne kete
event erdhi personalisht zonja Liri Berisha, e cila më vlerësoi dhe inkurajoi për
të ardhmen .Nje mirnjohje e vecante shkon per kete grua qe me doren e kujdesin e saj une u ndjeva e sigurt ne rrugen e
veshtire te jetes .Une vazhdova edhe
Akademinë e Arteve të Bukura. Edhe
ne Akademi me shoqeruan shoket e liceut e per tetë vjete ata mesuan edhe
gjuhen e shenjave.
Më vonë mora pjese edhe ne aktivitete te tjera te ekspozitave. Kam mar
pjese ne nje ekspozite ne Itali, Estoni e
ketu neTirane dhe jam vlersuar me
çmime.Ne emër të personave me aftesi
te kufizuara e ngre zerin qe kjo kategori
te vlersohet me shume ne çdo fushe.
Te kene interpret ne shkolla, qe ndjekin
e tu jepet mundesia te jene te barabarte ne mes te barabarteve, te futen ne
pune ne ate qe ata japin , si puna ime .
Une mbarova shkollen dhe dua te filloj
pune se per kete mbarova shkollën e
sakrifikova deri tani.
Venka Capa
poete

STEBLEVA

6

Nr.28 / Dhjetor 2013

Thesari i pasurisë etnokulturore të krahinës
së Gollobordës si pjesë integrale e Dibrës
(Intervistë me gazetarin Velo Cfarku, ish kryeredaktor i gazetës "Ushtima e Maleve")
Nga QAZIM SHEHU
- Ju keni shkruar disa libra për Dibrën, për njerëzit
e thjeshtë , punën , traditat,
etnopsikologjinë
etj.
Ç`përbën kjo për ju?
- Që t`u rikthehesh viteve
të shkuara në moshën 78
vjeçare është diçka e vështirë,
sepse një barrë e tërë vitesh,
eksperiencash ndaj me njerëzit
e atyre viteve të trevës së Dibrës e më gjerë. Në jetën time
gjithnjë jam ndjerë i befasuar
nga mikpritja e njerëzve të
thjeshtë, traditat, zakonet, vlera
e fjalës së mençur të cilën e
kam qëmtuar me kujdes,duke
e shkruar në libra. Kjo më ka
dhënë një kënaqësi të veçantë
,sepse jam munduar të lartësoj këto vlera që mos mbeten
të harruara dhe të përcillen ndër
breza.
Për Dibrën janë shkruar
shumë libra,dhe librat e mi japin kontributin e tyre. Periudha
e demokracisë shërbeu si shtysë për shkrimin e tyre, si
çlirim energjish për të thënë të
vërtetat e ndrydhura e për të
nxjerrë në dukje pikërisht ngjarje, njerëz, halle e probleme
nga më të ndryshmet,gjurmime
historike, etnopsikologjike, etj.
Po, natyrisht kjo solli edhe
devijimet e saj. Të them të
drejtën, prej vitesh më kanë cimbuar, të pavërtetat që vinin nga
mosnjohjet, qëllimet e padrejta, ndaj, në librat e
mi"Golloborda në optikën e
kohës", "Një jetë mes dibranëve", "Të parën kemi Dibrën" bëra një retrospektivë të
punës sime në arsim e gazetari , punë që përvijohet për 15
vjet si drejtues shkollash në
Gollobordë, më pas, 4 vjet si
instruktor për arsim kulturën
dhe 17 vjet si kryeredaktor i
gazetës "Ushtima e Maleve".
Kujtimet dhe mbresat e mia për
popullin e asaj treve janë lënda
e librave të mi. Bëmat, trimëritë
, historia në prerjet dhe
ndërthurjet e saj mitike, pa iu
larguar thelbit të saj realist,
janë fryma e këtyre librave që
ngjizet brenda një poetike të
veçantë.
Pyetjes suaj se çfarë përbën kjo për mua, mund të them
se ajo shtjellohet brenda një
obligimi moral që kam pasur
dhe kam për ata njerëz që njoha. Gjithashtu në këto libra
shpreh sensin e një reflektimi
për kohërat, situatat, reflektimet dhe debatet e ndryshme.
Aty jepet kalvari i vuajtjes së
njerëzve të thjeshtë, të cilët
jetuan me tehun e luftës së klasave që u rrinte si shpata e
Damolkleut mbi kokë, marri të
tjera si tufëzimi, bunkerizimi,
etj. Dhe të gjithë librat e mi
mbushen me mikrofabula nga
ngjarjet e përjetuara ose të
vëzhguara, një dramë më vete
e njerëzve të thjeshtë brenda
tjetërsimit dhe denatyrimit që
imponomte sistemi ideologjik,
pa harruar edhe fjalën e hollë
dhe ironinë dhe mprehtësinë e
fjalës së mençur, prapa së cilës
fshihej një mospëlqim kolektiv
për çka bëhej në atë kohë. e
në hullinë e kësaj varfërie dhe
rraskapitje sizifiane që afronte
sistemi , shkëlqente fisnikëria
dhe krenaria e atyre malësorëve trima e të besës, mikpritja dhe dashuria për mikun,
shpresa për më mirë.

- Ju keni punuar si kryeredaktor i gazetës "Ushtima e maleve". Një organ i
vendosur nën tutelën e partisë dhe pushtetit, ku mund
të flitet për një shtyp tërësisht të orientuar dhe të drejtuar në zbatimin e porosive
dhe direktivave. Sipas jush
deri ku arrinte kjo trysni?
- Kjo gazetë si dhe simotrat e saj në disa rrethe të Shqipërisë, nisi të shtegtojë më
1968. Shumë shpejt u bë një
zë i fuqishëm në Dibër e më
gjerë. Kryeredaktori i parë ka
qenë Esat Bashari. Duke u bërë
pasqyrë e zhvillimeve të kohës
ajo goditi me kurajë shumë
dukuri negative të kohës, si fanatizmin, bajraktarizmin, arbitraritetin, punën për bujë e për
nam, ashtu siç theksoi edhe
dukuri pozitive. Por dihet, tarafi
neopotik, mungesa e kulturës
për të pranuar realisht të metat,
solli në këtë kohë një pështjellim. Në vjeshtë të vitit 1972,
Esat Bashari u hoq dhe për 78 muaj gazeta u drejtua nga nga
Skënder Sala, Kamber Faruku,
Hysni Bruçi, Violeta Kamberi.
Në korrik, 1973 u emërova unë.
Shtypin e asaj kohe e pengonin një varg vështirësish. Së
pari nxjerrja e gazetës në kushte primitive. Së dyti mungesa
e traditës , kulturës, për tu ballafaquar me zhvillimet komplekse të jetës politike , shoqërore
në një mjedis impulsiv e tepër
kontradiktor ku mungonte
liria,kërkonte një drejtpeshim
dhe argumentim të kujdesshëm
të të dhënave dhe fakteve të
cilat duheshin selitur e
përzgjedhur në atë mënyrë që
mos konfrontoheshin hapur me
direktivat nga lart. edhe pse në
fillim e mora këtë punë me një
farë stepje ,puna, vullneti këmbëngulja, solidariteti redaksional, bënë që të rrija një kohë të
gjatë në krye të kësaj gazete
dhe të kapërceja vështirësitë që
dilnin herë pas here.
- Sot shtypi është i lirë,
po në emër të kësaj lirie, një
e vërtetë shihet në kënde të
ndryshme duke humbur besueshmërinë. Natyrisht në
emër të kësaj lirie paraqiten
të paqena si të vërteta dhe
anasjelltas. Ne s`kemi ndërmend të heqim një paralele
me shtypin totalitarist, por
gjithsesi ne mund të sjellim
si argument se si heqja e lirisë ashtu edhe dhënia me
teprice saj, shtypin e dëmton. Ju si mendoni për këtë?
-Shtypi i djeshëm ishte
njëpartiak. Ai ishte i lirë në pasqyrimin e luftës së klasave në
kahun që i jepte ideologjia,
mund të godisje vetëm funksionarë të rangjeve të ulta,

njerëz të thjeshtë, kryetarë kooperativash, dhe nëse guxoje
të drejtoje tehun e satirës pak
më lart, atëherë bëheshin
mbledhje të gjata, me séance,
ku detyroheshe të bëje autokritikë. Sot shtypi është i lirë, po
nuk është e lirë mundësia e
kritikës, sepse sot dënimi vjen
nga persekucioni ekonomik.
Kjo është e vetëkuptueshme,
si klanizmi, financimi, reklama,
njohjet, ndërthurjet e interesave
etj., e dëmtojnë shtypin dhe i
japin atij herë herë një natyrë
distancuese nga lexuesi serioz. Unë mendoj se shtypi i
sotëm duhet të mësoj nga ai i
djeshmi natyrën investigative,
edhe pse masa e kërkimit të
faktit kishte një limit të lejuar.
Pasaktësia e fakteve apo deformimi i tyre me të dhëna kontradiktore e vret shtypin dhe i
ul kredibilitetin. Mendoj se shtypi i sotëm duhet pasuruar me
gjinitë publicistike,si udhëpërshkrimet që janë të rralla, reportazhet, shkrimet kulturore,
fejtonet skicat, intervistat, jo
vetëm me femra të botës së
modës,
po
me
akademikë,ekonomistë intelektualë, për probleme të ndryshme që shqetësojnë ecjen
zhvilluese në të gjitha rrafshet.
Pastaj, jo kushdo mund të shkruajë në gazetë dhe pak i
kushtohen rëndësi strukturave
të ndërtimit të shkrimeve dhe
ruajtjes së gjuhës nga bombardimi i fjalëve të huaja. Sot
informacioni është i gjerë, në
një vërshim të shpejtë dhe dendurak, prandaj edhe selektimi
dhe dhënia e tij duhet bërë me
kujdes. Unë mendoj se sot shtypi i është afruar më shumë
njeriut në një konceptim lirik
filozofik, duke paraqitur njeriun
e sotëm si konsumator të
shpejtë i rendur pas shpejtësive
të një jete dinamike dhe moderne.
- Pra, ju si gazetar i
vjetër ngulmuat se ka për të
mësuar nga ajo kohë,në
rrafsh profesional të shkrimit, seriozitetit identifikues të
faktit, njohjes së gjuhës dhe
pastërtisë së saj. Duke e
vazhduar këtë ide mund të
na e sillini këtu më konkretisht si një përvojë tuajën ,
jo të pakët…
- Puna në gazetari nuk
është kaq e lehtë. Ajo duhet t`i
përmbahet linjës së përcaktuar , sidomos kur flasim për një
gazetë lokale, me rreze të kufizuar. Formatimi i çdo numri
duhet të plotësojë interesat e
lexuesve të ndryshëm. Gjithnjë
duhet ruajtur sensi i masës,
sensi kritik në mozaikun e tërësisë së materialeve. rrjeti i korrespondentëve duhet të jetë i

gjerë dhe korrekt. Materialet
shkrimore nuk duhet t`i botojë
gazetë tjetër. Nga kjo pikëpamje, shtypi i sotëm ka për të
mësuar nga ai i dikurshëm , kur
serioziteti i faktit informues ishte i padiskutueshëm. Sot gazetarinë shqiptare e dëmton interneti, aq sa e ndihmon. Herëherë shoh në to material që i
kam lexuar më parë, ose shkrime të përsëritura që
qarkullojnë nga njëra gazetë tek
tjetra. Në shkrime të shkruara
me një stil përshkrues zë më
shumë vend përshkrimi komentues se sa nformimi argumentues, nëse ne atëherë e lexonim
çdo shkrim me lente sot, rrezik shkrimet botohen herë-herë
pa u lexuar nga redaktorët dhe
kjo është për të ardhur keq.
Është për të ardhur keq për
këtë, ashtu si dhe për rrudhjen
e tejskajshme të gjinive publicistike që e cekëm më lart.
- Cili është momenti më
i vështirë si drejtues, gazetar
në atë kohë?
- Të ishe kryeredaktor i një
organi të tillë,mes dy vëzhguesve të rreptë KQ, nga lart e
KP nga poshtë ishte si të
kaloje midis Skillës dhe Karibdës. I ndodhur në këtë trysni,
njëkohësisht i vetëdijshëm për
misionin e gazetarit kjo ishte
një punë e lodhshme me sakrifica dhe devijime të shumta nga
rruga, po nëse ishe i zgjuar
duhej të merrje shpejt kthesat.
Kur e "tejkalonim" masën e kritikës ndaj burokratizmit apo
abuzimeve, siç e thashë edhe
më lart , fillonin kërcënimet të
tipit :Do të përgjigjesh, ose më
rëndë, të sekretarit të parë:-Do
tu pres duart. Më kujtohet ky
moment kur gazetari Kamber
Farukut iu drejtua sekretarit të
parë:Nëse unë s`them të
vërtetën(bëhej fjalë për një shkrim
që
kishte
sjellë
shqetësime) atëherë më prisni
jo duart po kokën. Më kujtohet
sesi fjalën e Farukut e rimora
edhe unë sepse s`mund ta lija
në baltë. Isha kryeredaktor. Ka
pasur shumë momente dramatike siç është gjyqi i padrejtë
ndaj Esat Basharit, ku asistonte edhe Mehmet Shehu,apo
procesi gjyqësor ndaj Selim
Alliut, shef i seksionit të arsimit
në atë kohë,1966. Por kishte
edhe skena nga më absurdet
të cilat të vinin në një vështirësi ndonëse përmbanin humor të
hidhur. Në një mbledhje, anëtari i Byrosë Politike, Besnik
Bekteshi tha"të ngrihet kryeredaktori e të na thotë pse nuk
ka përfunduar mbjellja e grurit
në Maqellarë". Ishte data 10
tetor. Ne operonim për të nxjerrë gazetën në 200 fshatrat e
qytetit të Bulqizës duke rrugëtuar ditë e natë.
Në kontakt me njerëzit
e thjeshtë,a shihnit probleme që mund ti shkruanit
dhe nuk mundeshit, kjo
çfarë u shkaktonte?
- Puna jone u ashpërsua
shumë më 1976 kur zhvillimi i
luftës së klasave arriti në kulme dramatike. Survejimi dhe
cekja e biografisë së tjetrit shkonte deri në tre breza. Po nuk
mund të gjeje njeri pa një "cen"
në biografi. Kjo gjëmë shtrihej
sidomos në politikën e kuadrit
dhe në selektimin monstruoz
që i bëhej brezit të ri për të ndjekur shkollën. Kam parë
shumë njerëz që rrinin të ne-

mitur , që kërkonin një të drejtë
legjitime , e që ndjenin dhimbje të madhe kur shikonin fëmijët e tyre me nota të shkëlqyera po nuk mundeshin të shkonin në shkollë , sepse dilte
dikush dhe u përmendte një
dajë apo gjysh që ndoshta komunizmin s`e kishte njohur.
Këto nuk mund t`i pasqyronim
, ashtu si nuk mund të pasqyronim marri të tjera të projekteve të dështuara ekonomike
që sollën varfëri të madhe në
popull. Unë, megjithatë, kam
gjetur raste dhe mundësi, pa
shkelur ligjet, për të ndihmuar
njerëz. Në librat e mi "Një jetë
mes Dibranëve" dhe "Të parën
kemi Dibrën" mund të gjeni plot
episode dhe shembuj të pakontestueshme të këtyre ngjarjeve
dhe fakteve me njerëz të njohur e të panjohur.
- Ju si studiues jeni marrë me hulumtimin e vlerave
kulturore të Gollobordës.
Çfarë sjell kjo trevë në pasurimin e vlerave kombëtare?
- Vite punë u kam kushtuar hulumtimeve dhe gjurmimeve
për folklorin e Gollobordës.
Botimi i katër vëllimeve të
këngëve folklorike "Gollobordski
Follklor"dhe
dy
vëllimeve"Narodni pesmi", janë
punime në dy gjuhë, shqip dhe
maqedonisht. Këto punime studimore kanë parë dritën e botimit ,përgatitur nga një grup intelektualësh, Cvetan Mazniku,
kryeredaktor, As. prof. Vita
Koja, Mitro Shuku, Velo Cfarku,
Trifon Cfarku, Fidan Marku,me
botues Prof. i asociuar Kimet
Fetahu. Botimet paraqesin thesarin e pasurisë etnokulturore
të krahinës së Gollobordës si
pjesë integrale e Dibrës. Deri
tani janë mbledhur 3500 fjalë të
urta dhe s`ka dyshim që do dyfishohen. Gjithashtu janë
mbledhur 500 këngë. Këto
këngë janë një mozaik me
shumë ngjyra , ato janë poezi
tingëlluese që shprehin shpirtin
e popullit në rrethana e kontekste të caktuara kohore përmes
trimërisë , atdhedashurisë dhe
punës. Si lule të shumë ngjyrta
ato u ngjajnë buqetave që nuk
vyshken kurrë duke krijuar një
ansambël folklorik unikal në
vetvete,nga ku mund të mësohen shumë gjëra në një reliev
vitesh të stuhishme ku plazmohet një histori bashkëjetese dhe
harmonie për t`u pasur zili.
- Në gazetën "Ushtima e
maleve", është instruktuar
dhe kanë gjetur përkrahje
një numër talentesh të reja
që kanë bërë emër më
vonë. Nga një lartësi dhe
largësi vitesh si e çmoni
këtë ndihmesë dhe sa i gëzuar jeni për këtë?
- Kjo gazetë llogarit në totalin e saj nëntë milionë kopje
me 25000 autorë shkrimesh,
bashkëpunëtorë. Ajo ka qenë e
hapur për të gjithë intelektualët
e asaj kohe. Në një intervistë
botuar tek "Rruga e Arbrit" prof.
Shaban Sinani thotë: "Dibra ka
qenë stacioni i parë i jetës sime
krijuese… kam kryer shkollën
Pedagogjike në Peshkopi por
kjo nuk do thotë se kam kryer
shkollën e Dibrës…Kam filluar
të shkruaj si nxënës që 14 vjeç
tek Ushtima e maleve…" Sipas
tij "Parimi i sotëm i dijes është
të shohësh veten në pasqyrën
e tjetrit.
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STEBLEVA

Objektet e Kultit në Steblevë
Stebleva e sotme është krijuar si rezultat i bashkimit të dy fshatrave , Steblevës
se Vjetër e Kutles dhe Strebrenovës e Gradishtës. Stebleva e Vjetër ka lëvizur kryesisht për mungesë të ujit dhe nga erërat që
e rrihnin nga të katër anët si dhe nga emigrimet e banorëve. Fshati zbriti poshtë ku
pjesa më e madhe u vendos në lagjen "Sellcka Malla"("Lagjia e fshatit"), dhe një pjesë
në lagjen "Leska "
("Lajthia"). "Përroi I Dolecit",në atë
kohë,nuk ka qënë i thellë sic është sot.
Është i thelluar në kohët e reja, kryesisht
pas daljes së burimit të Vollnishtës.
Nga Strebrenova pjesa dërmuese ka
emigruar në Kalabri , në Selanik e gjetkë,
kurse ata që mbetën zbritën poshtë , në
lagjen "Leska". Në vendbanimin e ri banorët ngritën objekte të reja kulti, por deri
vonë shfrytëzuan dhe objektet e kultit në
vendbanimet e vjetra, sidomos ato të Strebrenovës.
Stebleva e vjetër e Kutles ka patur 4
kisha. Një kishë brenda fshatit, ku rrënojat
kanë qënë deri tani vonë dhe tre kisha përgjatë rrugës për në Klenjë njëra në sheshet
e Kutles në anën e majtë të rrugës. E dyta,
në shpatin e malit përballë saj, nën malin e
Pishteicës dhe e treta më tej tek lisat e
mëdhenj në drejtimin e Klenjës. Varreza ka
patur tek Kisha e fshatit në Kutle dhe tek
kisha në shpatin e malit nën Pishteicë.
Strebrenova në kodrën "Markoa Dobica" ka patur dy objekte kulti, Manastirin
,"Shën Sotiri" dhe kishën "Shën Spasi".
Rrënojat e Manastirit kanë qënë deri vonë.
Shenja ka edhe sot, ka patur dhe varreza
ku në 1902 aty është varrosur prifti Vangjel
Rajku me 9 prifterinj.
Ortodoksët e Steblevës ,në këto objekte kulti, tek "Markoa Dobica" vinin 3 herë
në vit. Në 7 prill ,në festën "Bllagoec" ("Ungjillizimi i Hyjelindesës"), në 19 gusht për
festën "Probrazhovenjë"("Shën Sotiri"), që
ishte dhe festë e fshatit. Këtu vinin me miqtë
e ardhur nga Klenja, Gjineeci, Sebishti,
Leshnicani, Jabllanica, etj. Këtu vinin dhe
në Spasovden , "Shën Spasi",sepse Stebleva në këtë ditë ngrinte kryqet dhe këtu
kalonin gjatë këtij procesioni. Për këtë procesion në Steblevë tregohet dhe për një
ndodhi. Aty nga fundi i shekullit të 19-te
mëkëmbësi turk i kërkon qefajlive të Steblevës që ortodoksët të mos i ngrejnë
kryqet. Qefajlitë biseduan me priftin dhe për
tre vjet rrjesht nuk u ngritën kryqet. Për
çudinë e të gjithëve në këto tre vjet ra fare
pak shi, dhe bereqeti nuk u bë sa e si duhet. Atëherë vetë qefajlitë vajtën tek prifti që
të veprojnë siç kane vepruar më parë si në
atë ditë që u ngritën.
Në Steblevën e Re, objektet më të vjetra të Kultit kanë qënë kisha tek lisi mbi
shtëpinë e Cvarkajve në fshat dhe e dyta ne
themelet e xhamisë së fshatit , ku sot mbi
themelet e xhamisë së vjetër është ngritur
Xhamija e Re qe i shërben besimtarëve
myslimanë të fshatit.
Objekt Kulti ortodoks ka qënë dhe
kisha e vogël (Kapella), na "Ubur". Përreth
saj kanë qënë dhe varrezat e fshatit. Këtu
ka ndodhur dhe një ndodhi. Në këtë vend
në vitet' 30 të dhe sic tregon një ish nxënës
i kësaj kohe (A.F) " Të gjithë nxënësit ishin
rreshtuar në oborrin e shkollës, mësuesit
qëndronin para tyre . Vetëm një nxënëse
nuk ishte në rresht(…). Ajo ishte mbështetur tek muri i shkollës. Ra tërmet. E gjithë
shkolla u shkatërrua , vetëm muri prapa
vajzës mbeti në këmbë si mburojë. Vajza
shpëtoi për mrekulli . Mësues dhe nxënës
mbetën të habitur nga një pamje e pazakontë.
Por objekti i Kultit që i ka shërbyer
Steblevës për qindra vjet ka qënë kisha "Sveti
Nikolla" ,("Shën Nikolla"), në lagjen Sellcka
Malla, është shembur tani vonë.Rrënojat
janë dhe sot. Për këtë kishë ka edhe një
legjendë". Ortodokset e Steblevës donin të
ndërtonin kishën poshtë fshatit në vendin
"Na Ubur". Filluan të çojnë atje materialet
dhe cdo mëngjes që ngriheshin materialet
nuk i gjenin atje, por i gjenin lart mbi fshat
në një shesh të vogël. Besimtarët u habitën
nga kjo dhe vendosën që kishen ta ndërtojnë atje ku shkonin materialet. Dhe ashtu
u bë… Kisha u ndërtua aty .Kjo kishë kish-

te dhe festën e saj, " Shën Nikolla", ardhja
e beharit festohej cdo 9 maj. Kjo për ortodokset e Steblevës ishte festë familjare dhe
prisnin miq nga shumë fshatra të tjerë .
Thuhet se ortodokset e Steblevës
kanë patur kishë edhe ne vendin e quajtur
Popojca ku u ndërtua shkolla e fshatit e
cila u shkatërrua nga tërmeti i vitit 1967
(30nëntor). Si asnjë fshat tjetër Stebleva rrethohet nga kisha dhe vakëfe. Në jug perëndim është vakëfi "Markoa Dobica". Në lindje është vakëfi " Sveta nedela" ( Shën e
Djela). Po në lindje janë dhe dy vakëfe të
tjera "Vorf Leska " dhe "Na Izvor". Në verilindje është vakefi "Koja Shuma" dhe në
veri janë kishat e vjetra të Kutles. Në fshat
janë vendet e kishave të vjetra dhe të reja si
dhe xhamia e Re që ngrihet në mes të fshatit. Në jugpërndim të fshatit ngrihet
madhështore kodra me vakëfin "Marko
Dobica", e mbuluar me dru lisi. Këtu kanë
qënë ndërtuar Manastiri i "Shën Sotirit" dhe
kishë e “Shën Spasit”. Për këtë vakëf ka
legjenda e tregime. Legjenda thotë: "Kur
po ndërtohej kisha ,sollën nga mali trarët
dhe i lanë në afërsi me mendimin që të nesërmen ti cojnë në vendin e duhur. Kur erdhën
në mëngjes trarët nuk i gjetën atje ku i kishin
lënë ,por atje ku duheshin.
Tregojnë: "Se kur u ndërtua kisha dhe
i vunë këmbanën , fshati vuri roje , jo për të
ruajtur kishën , por fshatin sepse që këtu
shihet i gjithë fshati . Kur janë vjedhur bagëtitë
e Dishajve ,roja (S.R) i ka rënë këmbanës
,fshati është ngritur i tëri , i kanë arritur
hajdutët Gjithashtu tregojnë: "Se kur një
fqinji të vakëfit (B.U) i erdhën miq nga një
fshat i Fushë Strugës, plaku i tha të birit që
të dilte të merrte një krahë dru .Kur u kthye
djali me drutë në krah miqtë e pyetën se ku
i gjeti këto dru kaq të mira ?! Djali ju përgjigj
: "Këtu afër te vakëfi i ortodoksëve!" ,Miqtë
po bëheshin gati të ngriheshin .Plaku i pyeti " Çfarë po bëni?" Miqtë i thanë :" Ne nuk
duam të ngrohemi me dru vakëfi,i kujtdo
qoftë, vakëfi është vakëf!"Që nga ajo ditë
fqini i vakëfit jo vetëm që nuk preu asnjëherë
dru por as karthije të rrëzuara nuk mori.
Vakëfi "Sveta Nedela"(Vetria Buka")
(Shën e Djela) Është një nga vakëfet shumë
të rëndësishëm që e rrethojnë Steblevën
.Gjendët në Lindje të saj , në sheshet e
Vollnishtës .Ka burim uji shërues ka dhe ahe
të mëdhenj.Vendin e rreh era shumë prandaj i thonë dhe "Ahet e Erës".
Vitet e fundit Steblevasit e kanë
pastruar,sistemuar, e rregulluar mirë. Lagjia
Leska e fshatit në shekuj në Shën Gjergj
është mbledhur ketu, mysliman e ortodokse,
ku kanë kënduar e vallëzuar gjithë ditën. Kjo
traditë vazhdon dhe sot..Tregojnë, se cdo të
dielë Maji, këtu vinin nga fshati dhe nga fshatra të tjerë për të kërkuar shërim (lanin fytyrën, pinin ujë, linin diçka dhe kur iknin
mbushnin ujë dhe e merrnin me vete.) Shumë
kalimtare aty kanë ndaluar (dhe ndalojnë),
kanë shkuar tek burimi janë larë, kanë pirë
ujë dhe kemi mbushur për të marrë me vete.
Disa vjet më parë dy steblevas më treguan
këtë ndodhi: Këta shkonin vazhdimisht për
të pushuar nën hijet e drurëve në lëndinat
pranë vakëfit. Një ditë, nga ana e Klenjës
vinin dy gra dhe siç mësuam, vinin nga një
fshat i "Ravna Gores". Njërën prej grave kishte disa ditë që e kishte zënë lemza. Kur
kaluan pranë na përshëndetën dhe na pyetën për Vakëfin. Sic duket dikush i kishte

drejtuar për aty. U thamë që Vakëfi ishte aty
afër duke ia treguar edhe me dorë.Gratë shkuan tek burimi. U lanë, pinë ujë dhe u ulën
për të pushuar. Neve po i ndiqnim veprimet e
tyre. Mbasi u ngritën dhe u ulën dy-tri herë.
Gruas filloi ti rrallohej lemza. U ngritën dhe u
ulën dhe dy herë,gruas i pushoi lemza.Gruaja
u ngrit dhe la dicka mbi cezmë. Aty qëndruan rreth dy orë. Në fund u ngritën, u lanë,
pinë ujë dhe mbushën dy shishe që i morën
me vete.
U përshëndetën me burimin dhe me
ahet duke u përkulur e duke vënë dorën në
zemër dhe u nisën për tu kthyer.Kur kaluan
pranë nesh na përshëndetën. Edhe ne i përshendetëm duke i uruar shëndet dhe rrugë
të mbarë. Ne mbetëm të habitur gjithë ditën.
Gruaja erdhi me lemzë tek Vakëfi dhe iku pa
lemzë!Atë ditë këtë ndodhi ia treguam shumë
vetave në Steblevë dhe shumë të
Vakëfi "Na Izvor"
Është një vakëf tjetër i Steblevës, në
Lindje të saj në Vollnisht. Ky burim herë ka,
herë nuk ka ujë. Thonë se kur ka ujë në
Steblevë nuk ka ujë në Modric dhe anasjelltas. Legjendat, por dhe tregimet e njerëzve,
sidomos të ushtarëve që i kanë parë thonë
se: tek burimi para se të dali uji dy deshinjë
ndeshen me njëri-tjetrin. Kur zhduken deshinjtë del uji. Ky vakëf është mbi lagjen "Leska"
të Steblevës në lindje të saj. Edhe këtu ka
Lisa.
Vakëfi "Koja Shuma"
Në këtë rast i gjithë mali "Koja Shuma"
që për mendimin tim është "Kojova Shuma",
është Vakëf dhe shumë i fortë. Ngrihet në
Verilindje të fshatit direkt mbi lagjen "Sellcka
Malla".Për këtë vakëf tregojnë se: Kur njerëzit
ktheheshin nga arat e livadhet e tyre përtej
vakëfit, nga rruga që kalon nëpër vakëf, sa
dilnin prej tij shkundnin këmbët. Këtë gjë e
bënin dhe në afërsi të shtëpisë, se mos kanë
sjellë ndonjë gjë (gjeth, bar ,ashkla,etj) nga
vakëfi dhe pa dashur ta shkelnin në shtëpi e
të sëmureshin.Tregojnë së (A.M) , donte te
hapte një vijë uji në shpatin e malit, por gjatë
punës ai u sëmur dhe Vetë fshati kishte vendosur (nuk i dihet se kur e ka marrë këtë
vendim), që në këtë mal (vakëf) të mos pritej
as lëndë drusorë as gjeth. Për këtë vakëf
gjithashtu tregojnë: Në vitet 1946-1947 në
ndërtesat e hotelit të Vait Kormakut dhe të
Botores u sistemuan disa ushtarë. Në dimër
ata mbetën pa dru. Kërkuan leje në fshat
dhe fshati dha leje që të prisnin në një qoshe
të vakëfit. Ushtarët shkuan dhe prenë disa
drurë. Donin të prisnin edhe disa të tjerë,
por nuk mundeshin. Dicka i shtynte nga
mbrapa. Ata ikën me vrap. I lanë edhe ato
që kishin prerë. Këtë ngjarje ushtarët vetë
ia treguan fshatarëve.
Ky material u shkrua mbi bazën e
intervistave dhe bisedave me:
1-Martin Rajku
2-At Theodor Pleushku
3-Ferit Pirushi
4-Abdurrahman Hoxha
5-Tanas Mazniku
6-Velika Mazniku (Capa)
7-Abib Kormaku
8-Trifon Cfarku
9-Qiro Cota
10-Rrafe Cfarku
Intervistoi: Cvetan Mazniku
Përgatiti: Trifon Cfarku
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EJANI SHIJONI UJIN E
KRISTALTË
TË 87 BURIMEVE NE
FSHATIN STEBLEVE
• STUDESHNICA
4 burime
• GORNE LIVAGJE
1 burim
• MURXHINONA
3 burime
• GUMNISHA
2 burime
• IDRIZOENE
1 burim
• DRAPO LIVAGJE
3 burime
• KORMAKOE PADINJE 1 burim
• RADUC
1 burim
• ORMANON RADUC 1 burim
• GROBON VATERNIK 1 burim
• GORNI CORVENIKUTELL 2 burime
• BAJRAMOV IZVOR
1 burim
• CAMUROVO
2 burime
• GORISHQENA
1 burim
• PANCEF IZVOR
3 burime
• BOGDANICA
1 burim
• ORVENIK
1 burim
• ONGJELONO GORNO KUTLE
1 burim
• ZARKONO MALOF TRAP 1 burim
• GJINOV IZVOR
1 burim
• DUKINA MLLAKA
1 burim
• OSOJ SELLSKA MALLA 2 burime
• KOJA SHUMA
1 burim
• BUCE
1 burim
• DOLEC
1 burim
• HOXHOI BREGOI
1 burim
• CERESHINJE
1 burim
• IZVORCENO PIRUSHOVO 1 burim
• KLLABA
1 burim
• GORNA VODA
1 burim
• TERZICA
1 burim
• KUSHQECE
1 burim
• BUNARON(A.HOXHA) 1 burim
• MUSLIOVI IZVORI
1 burim
• JAMINKA
1 burim
• RADIN TRAP
1 burim
• DULOVO IZVORCE 1 burim
• RASADISHA
1 burim
• NA IZVORON VLLONISHTA 1 burim
• OXHOVO IZVORCE 1 burim
• VETRI JABOLLKA (VAKOFNA)
1 burim
• RAJKOF IZVOR
2 burime
• GOZDON
1 burim
• DULOF IZVOR
1 burim
• CEREPNA BRAZDA 1 burim
• ALKA MLLAKA
1 burim
• GORNO MLLACE
1 burim
• PERCE MLLACE
1 burim
• GJINOF KUTELL
1 burim
• SUVI TRAP
3 burime
• KE TONIT VODANA 1 burim
• POPOJCA
1 burim
• KALLKAN
3 burime
• BELION KAMEN
1 burim
• VISHARICA
2 burime
• OXHOF KAMEN
1 burim
• LAPENE (G.ZEZE)
1 burim
• CORNION KAMEN
1 burim
• DOLLGANA PADINA 2 burime
• KUSAR
1 burim
• GORNI DRAGAN
2 burime
• MEGJU KOLLKOJI
1 burim
• STRATOR
2 burime
• KICOF IZVOR
1 burim
• DOBRI KUTLI
1 burim
• PETAR KOLONO
1 burim
• CANKOA BUKA
1 burim
• DOLLNI DRAGAN
2 burime
• IZVORJINE CFARKOVI 2 burime
• IZVORCENO ABAZOVD 1 burim
• BELION KAMEN
1 burim
• BELLA REKA
1 burim
• GRUJOI OMBARI
1 burim
• DEBELLOV IZVOR
1 burim
• BORJE
1 burim
• KORKOLEC
1 burim
• UTOF KAMEN
1 burim
• MAHMUDOVO
1 burim
• MLLAKENE
1 burim
• PIRUSHONO
1 burim
• ULIONO
1 burim
• FEJEZOFCI
1 burim
• ZORBOJCA Siper
1 burim
• ZORBONO
1 burim
• MERSOJCA
1 burim
• DISHOV TRAP
1 burim
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Harta e 87 burimeve të Steblevës

Adresa e redakisë: Rruga "Xhon Belushi" Mbas Institutit të Fizikës Bërthamore, Vila Nr 519, Tiranë. Tel. 0695168173.
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