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Ndarja e re administrative shton
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Në këtë numër
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ÇFARE BËMË
SOT PËR
STEBLEVËN

QEMAL ATATURKU
NGA STEBLEVA MUSTAFA
KEMAL ATATURK I
TURQISË MODERNE

ÇDO DITË TË
BALLAFAQOHEMI
ME OBJEKTIVAT E
SHOQATËS

• Shoqata Stebleva eshte
krijuar dhe themeluar nga
nje grup bashkefshataresh
steblevas me banim ne Tirane
• Në mbështetje të ligjit 7580
datë 29.07.2004 , nenet
39-53 , si dhe të ligjit 8781
datë 03.05.2001 dhe ligjit
8788 date 07.05.2001, eshte
hartuar akti i themelimit e
shoqatës “Stebleva”
• Selia e shoqatës do të jetë
Rruga Xhon Belushi,Vila 519
Tiranë
• 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 ...etj.Kohëzgjatja e
veprimtarisë së shoqatës
“Stebleva” eshtë e pa kufizuar.
• Në shoqate ka te drejtë
të anëtarësohet cdo individ
që pranon programin dhe
statusin e shoqatës dhe
paguan kuotazicionin e
caktuar. E drejta për dhenjen
e dorëheqjes i garantohet
cdo anëtari të shoqatës por
me kusht që ai të paraqesë
një kërkesë, sëpaku një muaj
para largimit.......etj
• Kryesia e Shoqates Stebleva
ka kete perberje
• Kryetar Z. Mersin Hoxha
• Sekretar Z. Arif Tamizi
Nenkryetar Z.DilaverAbazi
Z.AliFejza Koordinatore Znj.
Adela Hoxha

Nga Pavli Nikolla
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Zv.Kryetar i Unionit të
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ÇFARË BËMË SOT PËR STEBLEVËN
CDO DITË TË BALLAFAQOHEMI ME OBJEKTIVAT E SHOQATËS
Objektivat e shoqatës
• Mbrojtja e traditave, dokeve
dhe zakoneve të fshatit
• Mbrojtja e pasurive burimeve
natyrore të fshatit të njohura në bazë
të dokumentacionit të vjetër të vitit
1937
• Shndërrimi i fshatit Steblevë
në zonë turistike
• Përdorimi në dobi të fshatit
i të gjithë resurseve natyrore dhe

aseteve
• Me rrugë e mjete demokratike të sensibilizohen organizmat
përkatës qeveritare e jo qeveritare
për t’i kushtuar vëmëndjen dhe masat
e duhura zhvillimit të mëtejshëm në
përputhje me kushtet aktuale të kësaj
krahine.
• Sensibilizimi i potencialit
njerëzor e intelektual të bijve të kësaj
krahine për promovimin e inisiativave

studimore e kulturore për evidentimin
e historikut të krahinës, etnografisë e
folklorit, traditës e zhvillimit të mëtejshëm të tyre
• Sensibilizimi i opinionit publik
përnevojat 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. Ajo është organizatë
jo qeveritare
• Për zhvillimin sa më të mirë
të këtij objektivi ajo do të organizojë
dhe programe të përbashkëta me
shoqata të tjera që kanë lidhje me
veprimtarinë e saj në Republikën e
Shqipërisë dhe jashte saj, si dhe do
të mbajë lidhje me institucione që i
përshtaten objektit të saj.

QEMAL ATATURKU NGA STEBLEVA
MUSTAFA KEMAL ATATURK I TURQISË MODERNE
(Sipas studimeve të Prof.Dr.Milenko Filipovic, Kërsto Kostov dhe Njazia Limanovski)

S

teblevasit me krenari
flasin e shkruajnë,madje organizojnë dhe
aktivitete të ndryshme
në kujtim të burrave të mençur
e patriot që kanë dalë nga
fshati i tyre si Azis Lila,Vaid
Kormaku etj.Por ata kanë të
drejtë të krenohen e të tregojnë
historinë e një burri tjetër me
prejardhje nga fshati i tyre e që
la emër jo vetëm për Steblevën
e Gollobordën por dhe më
gjerë. Për njeriun që reformoi
shtetin e ri Turk dhe e modernizoi atë,Mustafa Ataturkun.
Ndoshta jot ëgjithë edinë se
ai rrjedh nga familje e madhe
e patriote të fshatit Steblevë.
Tregimet gojore të steblevasve
kanë rënë në vesh të disa studjuesve e shkrimtarve që kanë
studjuar e shkruar për trevën e
Gollobordës si Prof.Dr.Milenko
Filipoviç,Njazia Limanoski,Kërsko Kostov e ndonjë tjetër,të
cilët kujtimet e tregimtarëve
gojorë steblevasi kanë hedhur
në letër dhe së bashku me studimet e tyre kanë shkruar gjithë
historinë e këtij burri të shquar.
Sipas këtyre shkrimtarëve
ai vjen nga familja e Cenko
Mustafës nga Stebleva i cili ka
qenë gjyshi i Kemal Ataturkut.
Si shumë Gollobordas edhe
Cenko Mustafa ishte emigrant ekonomik në Selanik të
Greqisë. Dihet që dibranët e
shumica prej tyre gollobordas
kanë qëndruar në Selanik sa
kanë krijuar një lagje të tërë të
tij,të quajtur “ Pergite”. Deri në
vitin 1912 në Selanik kolonia e
emigrantëve dibranë numëronte 12000 veta.Si të gjithë këta
edhe Cenko Mustafa u stabiliziua atje duke punuar si “
Korrës bari” ( kosaç) dhe një
herë në vit kthehej në Steblevë
tek pjesa tjetër e familjes.Këtë
ritual e bënte çdo vit.Sa herë
që kthehej nga Stebleva për
në Selanik ai merrte 3-4 djem
të rinjë dhe i ndihmonte që të
sistemoheshin diku në punë që
të fitonin dhe ata ndonjë pare
për familjet e tyre. Punët që

Liman Baça nga Sebishti është
njerku i Kemal Ataturkut,
shkruan Kërsto Kostov
bënin atje ishin të ndryshme në
fillim punonin si shitës ambulant,duke shitur sheqerka,bozë
etj.Por disa prej tyre hapnin
edhe dyqane e restorante e
bashkoheshin në esnafe.
Kjo vajtje-ardhje çdo vit
nga Stebleva dhe anasjellltas
kishte shumë shpenzime e
lodhje,prandaj Cenko
Mustafa vendosi që të
mari me vete bashkëshorten
dhe dy djemtë e tij e të vendosej përfundimisht në
Selanik. Kështu idenë e
tij e bisedoi me pjesën tjetër
të familjes dhe së bashku vendosën që të largohen nga
fshati i tyre i lindjes. Cenko
Mustafa ishte njëri i respektuar
dhe e donin të gjithë. Para se
të nisej për në
Selanik ai vendosi të bënte
një darkë lamtumire,ku ftoi
miqtë e bashkëfshatarët e
tij,por i porosity të mos
këndonin se vendimin për
tu larguar nga fshati e përjetoi
me dhimbje e mall.
Miqt e bashkëfshatarët e
respektun Cenkon dhe i vajtën
në darkën e lamtumirës. Pas
dt-tre ditësh ai mblodhi placket
e paisjetmë të nevojshme,e i
ngakoi në mushka dhe u nis
për në Selanik. Atë e përcollën
gjithë fshati,i madh e i vogël
dhe i uruan gjithë të mirat për
ted he familjen e tij.
Tregojnë se në Selanik ai i rregulloi të dy djemt,u
bëri shtëpi dhe i martoi të cilët
lindën fëmijët e tyre (nipërit e
Cenko Mustafës) njëri prej të
cilëve ishte Kemal Ataturku.
Sipas shkrimtarit Kërsto
Kostov,baba ii ataturkut punonte në një punishte duhani ku
mori një sëmundje të rëndë
dhe vdiq në moshë të re,duke

lënë të birin (Kemalin) fare të
vogël dhe bashkëshorten e tij
vejushë gjithashtu shumë të re.
Kërsto Kostov është me
origjinë nga Erbeli i Maqellarës,por qysh i ri ka ikur emigrant në Sofie të Bullgarisë.
Ka lindur ne vitin 1897 dhe
vdekur në vitin 1986. Në librin
e tij “ Debar i Debarsko niz
vekovite” ( Dibra dhe rrethinat
ndër shekuj) e ka shkruar historinë e martesës së dytë të
nënës Kemal Ataturk dhe ja si
e përshkruan ai:
Siç u tha më sipër kolonia e emigrantëve dibranë u rrit
shumë,kishin shumë problem
për të zgjidhur,nuk kishin as
shkollë për fëmijët e tyre as
kishë ku të ushtronin ritet e
tyre fetare. Prandaj lindi nevoja e bashkimit të esnafeve të
vegjël në një esnaf të madh të
bashkuar. Kryetarë i këtij esnafi
u zgjodh Panajot Llazarov nga
fshati Zaborje dhe nga një pjestarë për çdo fshat u zgjodh
në këshillin e esnafit.
Kështu nga fshati Sebishtë u zgjodh Bllazhe Shaga,nga Stebleva Duko Cfarku e
kështu me rradhë nga Klenja
Todor Kuklev,nga Gjionveci
Velo Lubikov, nga Trebishti
Ivan Stojkov,nga Vernica Ilia
Maznikov e kështu me rradhë
për çdo fshat.Një nga objektivat kishin ndërtimin e një
kishe.Kishin mbledhur 14.000
groshë dhe kërkonin leje nga
yqymeti.Pitrop u zhgjodh Ivan
Pepa nga Sebishti.Por hasën
shumë vështirësi për të marrë
leje ndërtimi.
Për të marrë lejen e ndërtimit një ndihmesë të madhe
ka dhënë Liman Baça nga Sebishti i Gollobordës,orthodoks
i myslimanizuar,biznesmen i

materialeve të ndërtimit dhe
antarë i “ Beledies” (antar i
këshillit bashkiak) sidhe vëllai i
tij Rexho Baça i cili u’a dha një
shtëpi të tij orthodoksve që ta
bëjnë kishë me qera 400 grosh
në vit. ( Grosh-monedhë e asaj
kohe).
Por Liman Baça është i
përmendur për një arsye tjetër
që e bën atë baba të dytë të
Kemal Ataturkut.
“- E përmend emrin e
Liman Baçës i myslimanizuar
nga fshati Sebisht,Debarsko,
sepse nuk mund të jetë pa
interes po të tregojmë për këta
shumvjeçarë në komunën e
qytetit – (Beledia e Selanikut).
Ai është babai i dytë( njerku)
i presidentit të Republikës

Turke – Kemal Ataturk. Baba ii
Kemal Atatukrut ka punuar në
një kompani duhani. Për shkak
të një sëmundje të rëndë,ka
vdekur i ri. Gruaja i kishte mbetur vejushë me të voglin Kemal,i
cili ka linduar në Selanik. Më
vonë nëna e Kemalit është
martuar me Liman Baçën,sipërmarrës ndërtimi dhe tregëtar i
materialeve të ndërtimit. Ja nga
vjen që Gazi Mustafa Kemalpasha është Sebishti”. (Kërsto
Koskov faqe 133). Me realizimin
e kësaj martese vërtetohet jo
vetëm prejardhja biologjike e
Kemal Ataturkut nga Golloborda,por edhe nga martesa e
dytë e nënës së tij ai përsëri
ishte nga Golloborda.
(Vijon në faqen 3)
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Shkrimtari që sapo cituam
ka shkruar mjaft për emigrantët
dibran e gollobordas të cilët
sipas tij në Selanik nuk kanë
pasur konkurent.Kush kërkonte
të ndërtonte shtëpi të re,nuk
shkonte tek arkitekët ,por pyeste: - Kush e ka ndërtuar këtë
shtëpi? – Dhe shkonte tek ai
ndërtues i thoshte se dua një
shtëpi si kjo,bënte pazarin e në
fund merte çelsat e shtëpisë.
“- Në Carigrad,dibranë-specialistë nga Golloborda,kanë bërë punimet në
oborrin e Illdiz-Koshk-Dollma,për ndërtimin e të cilëve
janë dekoruar me dekorata e
medalje dhe privilegje të tjera
të Perandorisë Turke. Ata ftoheshin në festime të ndryshme
dhe ushtarake ku mbanin në
gjoks dekoratat e tyre”.( Kërsto
Kostov faqe 134, Foto).
Tregimet e tij për jetën e
punën e emigrantëve gollobordas janë të shumta por ne
menduam të ndalemi në ato
tregime që flasin për prejardhjen e Atatukut,për të treguar jo
vetëm se ai vjen nga Golloborda,por dhe historinë e tij si ka
rrjedhur deri në ditët tona. Siç u
tha dhe më sipër Liman Baçe u
bë baba i dytë i Ataturkut dhe si
njëri i pasur që ishte nuk kurseu
asgjë për rritjen e shkollimin e
tij. Ataturku ishte i zgjuar nga
natyra i prirë për artin ushtarak
dhe Akademinë ushtarake e
përfundoi me rezultate të larta.
Familja e Ataturkut ka ikur nga
Stebleva,por steblevasit nuk e
kanë harruar. Ata gjithmonë e
kujtojnë për birin e tyre.
Dihet që emigrantët gollobordas kanë punuar jo vetën
në Selanik të Greqisë,por edhe
në shtete e qytete të tjera të
botës. Ata me punën e tyre
kanë lënë emer të mirë kudo
që kanë punuar si në Stamboll,
Izmir,Ankara etj. Po përmendim

disa nga ndërtimet më në zë që
janë bërë nga dibranët e gollobordasit. Ato janë:- xhami,shkolla e lartë (gjimnzi turk),shkolla
për oficerët me konvikt,tre më
të mëdhatë qendra tregëtare
në qendër të qytetit,shëtitaren
kryesore, “ Shahin Razde-beg.
Velo Gugush od sella Steblevo
ka ndërtuar fabrikën e bojës
më e madhja në qytet dhe 40
furra buke nga më modernet të
asaj kohe. Tregohet që në rezidencën presidenciale punonin
disa ustallarë nga Golloborda.
Ata midis tyre flisni maqedonisht.Një ditë prej ditësh pa
u ndjerëështë shfaqur Kemal
Ataturku. Ai me kujdes i ka
studjuat puntorët,duke dëgjuar
gjuhën që flisnin dhe bisedat
midis tyre. Kur e panë puntorët
e lanë punën dhe e përshëndetën.
“- Nga jeni ju i ka pyetur
ai?”
“- Nga Golloborda i është
përgjigjur puntori më i vjetër.”
“- Atje ka një fshat që
quhet Steblevë?– Pyeti përsëri
Ataturku”.
“ – Po unë kam nga ai
fshat u përgjigj njëri nga puntorët.
Ataturku e ka parë me
kujdes dhe e ka pyetur përsëri:
- Ka ndonjë fshatar nga
fshati yt që mban mbiemrin
Mustafa?
- Po,ka psur dikur. Ai ka
qënë Cenko Mustafa,por para
shumë vitesh ka emigruar në
Selanik dhe që atëherë nuk ja
kemi dëgjua emrin. Në fshat
sot e kësaj dite qëndrojnë
rrënojat e shtëpisë së tij dhe ka
një arrë (niva) të madhe e cila
quhet “Cenkova Buka” – është
përgjigjur punëtori.
Pasi u mendua përsëri
Ataturku i tha ustait:
“- Kur të kthehesh në
fshatin tënd Steblevë,o njeri i
mirë,do tu thuash pleqërisë së

fshatit. Nivata “Cenkova Buka
t’ia japing ta punoj fshatari më
i varfër,ndërsa shtëpia më e
vjetër le të qëndroj,ndoshta
do të vijë ndonjë ditë. Aq tha
Ataturku dhe iku,por me gjithë
dëshirën e madhe të tij për të
vizituar fshatin e prejardhjes
së tij nuk mundi ta realizojë.
(njazia Limanski “Zburnik” faqe
30, foto).
Nazif Nura nga Stebleva
tregon:
Kemi pasur shtëpinë afër
themeleve të shtëpisë së vjetër
të Cenko Mustafës. Kur po
ndërtonin shtëpi të re,vajta të
marr disa gurë për qoshe
në muret e shtëpisë të
Cenko Mustafës,babai
që më pa më tha: Ktheji gurët e shtëpisë ku i
more. Ajo është shtëpia e
Cenko Mustafës.Gjyshi i
ataturkut ka lënë amanet
që rrenojat e shtëpisë të
mos i prekin. Në atë kohë
Stebleva ndahej në dy
Mëhalla “ Leska Malla”
dhe
“ Sellska Malla”.
Shtëpia e vjetër e Cenko
Mustafës ishte në “ Leska
Malla”.
Kështu e kanë përshkruar historinë e Kemal
Ataturkut historianët,shkrimtarët e trgimtarët gojorë.
Unë u përpoqa t’i
mbledh e t’i sistemoj
tregimet e tyre, me
dëshirën e mirë, për të
sjellë diçka të mirë në këtë
histori,qe edhe sot ka dalë
në tregimet e njerëzve.
Pavli NIKOLLA
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Një buqetë lulesh nga Stebleva
Nga Mehmet HASANI
Zv.Kryetar i Unionit të
Krijuesve Dibranë

Të shkruash për Steblevën nuk është e lehtë. A
mund të përmblidhet në një
artikull gjithë ajo histori e lavdishme, e shkruar me pendë
dhe e lyer me gjak? Është në
nderin tonë e të brezave që
do të vijnë, që këtë histori ta
kujtojmë me figurat kryesore
qe kanë sakrifikuar për identitetin kombëtar, për gjuhën
e kulturën shqipe. Është
një krenari e ligjshme, nga
lartësia e këtyre viteve, të
rikujtohen, të vlerësohen e të
nderohen gjithë ato përpjeke
të përbashkëta të patriotëve,
prindërve arsimdashës, mësuesve të përkushtuar e të
qindra nxënësve që patën
dëshirën e zjarrtë për kulturë
e dije.
Në shtator të vitit 1927
hapet shkolla shqipe në
Steblevë me mësues, intelektualin eurodit, Vahid
Kormarku. Hapja e shkollës
shqipe nuk ishte rastësi, as
nevojë thjeshtë për komunikim, por ishte një vazhdimësi
e kahershme e aspiratave të
asaj zone për gjuhën shqipe,
të mohuar historikisht nga
pushtues që nga sllavet e
deri të sundimi 500 –vjeçar
turk. Edhe pse Lufta e Parë
Botërore kishte përfshirë
botën dhe fqinjët kishin hapur
luftën për ta mohuar shtetin
shqiptar, i shpallur më 28
nëntor 1912 në Vlorën historike, ata përpiqeshin kush
e kush të rrëmbenin territore,
në veçanti serbët ishin pozicionuar në Gollobordë në
vijën ndarëse: zalli Steblevë
–Borovë –Sebisht- Zalli i
Okshtunit-Çerenec. Në këtë
situatë, kur patriotët rrokën
armët e u martirizuan në
zjarrin e masakrave serbe, si
: Vebi Balla, Hysen Destani,
Elez Koci, Hoxhë Moglica,
Vasil Pleushku, Hazis Lila,
populli hapi shtëpitë dhe i
ktheu në shkolla.
Dallëndyshja e parë,
që erdhi në pranverë ishte
shkolla e parë shqipe në
Trebisht, më 15 prill 1914, që
vitin e kaluar festoi madhërisht 100-vjetorin me mësues,
Ramiz Qatja nga Dibra e
Madhe. Më pas do të pasohet nga hapja e shkollave
shqipe në tërë Gollobordën
si : në mars 1923 në Borovë
me mësues Vahid Kormarku,
në nëntor 1923 në Ostren
të Madh, në mars 1926 në
Klenjë me mësues Hasan
Ahmeti e me vonë Ali Narazani nga Elbasani, në mars
të vitit 1929 në Gjinovec me
mësues Kamber Osmani nga
Elbasani. Lëvizja për mësimin e gjuhës shqipe kishte
nisur që në korrik 1902, kur
në shtëpinë e vet Hoxhë

Moglica u mësonte abetaren
dhe shkrimin e Rilindësve.
Më 1909, në Kuvendin e
Bellavodës (Klenjë) vendosi dërgimin e djemve nga
Golloborda në Normalen e
Elbasanit .
Stebleva ka meritën
se mbajti peshën e patriotizmit gjatë viteve 1912
-1925, ku u dogj tre herë e
u ringrit përsëri, falë patriotëve Aziz Lila, Zenel
Lama, Hajdin Gruja,
Adem Bojaxhiu. Të
gjitha këto përpjekje u
kurorëzuan me hapjen
e shkollës shqipe.
Në Obeliskun e
arsimit shqip në Steblevë, me germa të
arta të shqipes janë
skalitur dy figura madhore, dy intelektuale të
shquar të Gollobordës
e të Dibrës, me vlera
kombëtare.
Hazis Lila lindi në
vitin 1867 në Steblevë
studimet i vazhdoi ne
Selanik, Stamboll dhe
i përfundoi në Francë.
Tërë jetën ia kushtoi
përhapjes së arsimit
shqip në Ohër, Manastir e Dibër të Madhe.
Caktohet delegat i Gollobordës dhe i Berzheshtës
në Kongresin e Manastirit,
ngre flamurin e shpalljes së
Pavarësisë në Krahinarinë
e Klenjës, është iniciator i
hapjes së shkollës shqipe
në Trebisht. Indinjohet me
caktimin e kufijve të vitit 1913
dhe përjeton me dhimbje
masakrat serbe në Steblevë
e Gollobordë. Për qëndrimet
patriotike vritet në pabesi
në fushën e 30 – ës më 7
qershor 1915. Për nga vlerat është një margaritar në
gjerdanin e artë të kulturës
shqiptare. Intelektuali tjetër
është Vahid Kormarku. Lindi
në Steblevë, më 1884. Studimet i mbaroi në Selanik
e Stamboll. Për nga vlerat
intelektuale është një ikone
e kulturës shqiptare. Është
iniciator i hapjes së shkollave
shqipe në Gollobordë, duke
shërbyer si mësues deri në
Tunjë të Gramshit. U mor me
studimet e historisë në trevën
e Gollobordës, të cilat gjeten
dritën e botimit në vitin 2012
me titull “Sheshet e betejave
të Skënderbeut në Dibër në
dritën e realitetit”. Me vonë,
në shkollën e Steblevës do të
jepnin mësim Gani Kormaku
e Sabrie Pirushi, e para
femër që do të bëhet frymëzuese në rrugën e emancipimit të gruas shqiptare.
Ishin mbi 70 partizanë,
nxënës të kësaj shkolle qëu
rreshtuan në formacionet
partizane, ku mbeti i vrarë
dëshmori i parë i këtij fshati,
Islam Çaushi, emrin e të cilit
do të mbajë më vonë shkolla.
Në vitet 1936, Islam
Hoxha një intelektual tjetër
nga Stebleva do të bëhej
vazhdues i denjë i traditave
patriotike e arsimdashëse në
trevën e Gollobordës e me
gjerë. Si normalist i parë, së
bashku me figurat e tjerë,
si : Mehmet Çadri, Mustafa
Shahinaj, Gafurr Ibrahimi,
Rruzhdi Mata, Ilmi Sadiku,
kontribuoi në vendosjen e

bazave të arsimit, me aftësi
drejtuese e kualifikuese në
Klenjë. Ai do të bëhet një admirues dhe vlerësues për një
armatë të tërë arsimtarësh
në zonë.
Me hapjen e shkollës
7 vjeçare në Klenjë, në vitin
1957, nxënësit nga Stebleva,
mbasi mbaronin shkollën fillore, e vazhdonin 7 -vjeçaren
në Klenjë, kurse një grup
nxënësish të shkëlqyer u

Përgjegjës Kulture :
1.Demir Murati
2.Aferdita Kuburi
b)Mësues nga zona ,
Rrethi i Dibrës e qytete të
tjera, që shërbyen në Steblevë:
1.Mehmet Hasani
2. Halil Hoxha
3. Velo Milloshi
4.Shukri Xheleka
5.Sander Koja

Gjini (shef arsimi), Nefize
Gjini, Nexhmije Lila (Drejtoreshë e shkollës në Togëz)
2.Në Elbasan Islam Gjini (Drejtor në Bradashesh),
Rahime Gjini, Bardhyl Kormarku, Shpëtim Kormarku,
Shkëndie Kormarku, Fadil
Disha (Drejtor i shkollës industriale)
3.Në Dibër :Teuta Kormarku, Bardhoshe Kormarku,
Përparim Pirushi, Hajrie
Kormarku.
4.Në Tiranë : Sabrie Pirushi (Pine), Fatmira Pirushi (Çomo),
Fanije Hoxha (Drejtoresh e Institutit të
Kulturës Popullore), Osman Uliu, Jusuf Kuçuku,
Aishe Hoxha, Vilma Gjini, Agron Kormarku,
Lumturie Nura, Shukrie
Bushati, Zana Ferhati, Ibrime Avdiu, Zana
Pirushi (Janku), Ismail
Hamza, Sadik Avdiu

dërguan pranë konvikteve
në Shupenzë e Peshkopi, ku
me vonë do të bëhen intelektualë të spikatur, si :Osman
Uliu, Ramazan Hoxha, Ferit
Uliu, Fanie Hoxha e deri te
regjisori me vlera kombëtare
Esat Musliu.
Në vitet e para të mbas
çlirimit do të shërbenin si
mësues Izet Gruja, Xhevahir
Gruja, Fadil Shabani.
Në vitin 1959 në Sharrë të Steblevës hapet për
punëtoret shkolla 7 vjeçare
e Natës me mësues e drejtor
shkolle Zylfi Hasani, ku do
të marrin arsimin gjithë ato
punëtore e kuadro të administratës.
Në shtator të vitit 1969
shkolla 8 vjeçare “Islam
Çaushi” bëhet drejtori më
vete me drejtor shkolle Ferit
Uliu qe i dha emër shkollës
në zonë e me gjerë. Personalisht jam krenar që kam
qenë pjesë e stafit pedagogjik të kësaj shkolle.
Drejtues të shkollës:
1. Ferit Uliu
2. Selman Purde
3. Iljaz Pande
4. Halil Kurti
5. Rexhep Despoti
a)Mësues, që kanë shërbyer nga vetë fshati :
1.Violeta Caushi
2. Agron Avda
3.VeraPirushi
4. Rasim Musliu
5.Fluturie Gruja
6.Selim Murati
7.Remzije Murati
8.Shpetim Agushi
9.Nadire Bushati
10.Pellumb Uliu
11.Lumturie Bajra
12..Lefter Cfarku
13.Durak Gruja
14.Milica Cfarku
15.Emin Rade
16.Flutura Murati
Edukatore Kopshti :
1.Qamile Tamizi
2.Mirvete Gjini
3.Zylfie Murati
4.Fetie Hamza

6.Demir Lleshi
7.Zllatan Karnxha
8.Faiz Xheleshi
9.Skender Hidri
10.Hysen Osmani
11.Hakit Duka
12.Feiz Allushi
13.Shqipe Shehu
14.Shpëtim Hoxha
15.Burbuqe Disha
16.Femi Murra
17.Sulltane Voka
18.Menduh Basha
19.Liza Dine
20.Elvira Zace
21.Musa Dine
22.Femi Rrapa
23.Astrit Shahu
24.Dilaver Veliu
25.Naim Fiku
26.Esma Kazazi
27. Kozma Traja
28.Selvie Veliu
29.Ilmi Beqiri
30.Sander Budini
Në shtator të vitit 1970
hapet shkolla e Natës në
Steblevë, të cilën e vazhduan qindra vajza. Për t’i
përgëzuar asistoi ish ministri i Arsimit Thoma Deljana,
kurse nga vajzat përshëndeti
Mirvete Disha.
Në shtator të vitit 1976
hapet në Klenjë shkolla e
mesme bujqësore dhe në
vitin 1984 shkolla e mesme
e përgjithshme. Përditë, gati
100 nxënës nga Stebleva i
vazhdonin këto shkolla e me
pas Universitetin, duke dale
kuadro me aftësi të padiskutueshme në sektorët që
mbulojnë.
Nga Stebleva shërbyen
si mësues në këtë shkollë
: Përparim Pirushi, Kumrie Avda,Halil Kurti, Flutura
Musliu, Jonuz Murati, Luljeta Çaushi, Zamir Lama,
Emisjan Gjini, në Trebisht.
Edhe pse punuan në Studen,
Ismete Hoxha, Arife Hoxha,
Qerime Avda, ata mbeten
pjesë e respektuar e intelektualëve të Steblevës.
c)Mësues Steblevas që
kanë punuar në rrethet e
tjera :
1.Në Librazhd : Qazim

5.Pedagog në Elbasan : Artan Lila, Arben Gjini, Ervin Rade,
Rexhep Rade.
6.Pedagog në Tir a n ë : Ve s e l K u ç u k u , R a mazan Hoxha, Lavdie Rada,
Zhaneta Abazi, Lulieta Fejza,
Kudrete Disha. Janë me dhjetëra kuadro që kanë dalë
nga bankat e kësaj shkolle
dhe kanë lënë emër në fushat e ndryshme të kulturës,
shkencës dhe ekonomisë.
Në sektorin e drejtimit :
Ahmet Pirushi (Kryetar lokaliteti),Gani Kor-marku,Ismail
Lila, Skënder Hoxha, Ismail
Hoxha, Halit Nura, Xhevat
Lila, Aqif Mysliu, Murat Uliu,
Esat Gjini, Abdurahman Hoxha, Hyqmet Çaushi, Iljaz
Tamizi, Hatixhe Avda (deputete),Vera Hasani, Sabrie
Kurti, Abib Kormaku, Alban
Fejza (Kryetar Komune),
Ramazan Hoxha (Kryetar i
Shoqatës “Golloborda”), Mersin Hoxha (Kryetar i shoqatës
“Stebleva”), Haxhi Pirushi
(Kryetar i shoqatës “Prosperiteti dhe Golloborda”).
Në sektorin e shëndetësisë: Ferid Rada, Dilaver
Abazi, Filip Cfar-ku,Fadil
Hoxha, Mirela Hasani, Elevete Abazi,Flora Kurti, Lulzime
Kormarku.
Në arsim- kulturëshkencë : Vesel Kuçuku, Esat
Mysliu, Artan Lila, Cfetan
Zorba, Përparim Pirushi.
Në sektorin energjetik :
Gani Gjini. Në sektorin e pyjeve: Trifon Cfarku, Arif Tamizi. Në fushën e ndërtimit:
Adem Kormarku, Jakup Hoxha, Xheladin Ferhati, Esat
Disha, Zaim Lila. Në sektorin
e ekonomisë: Lefter Cfarku,
Arif Caushi, Qemal Rrada,
Abibe Çaushi, Asip Gruja,
Reshat Tamizi. Në sektorin e
diplomacisë: Hajrulla Kuburi,
Ridvan Gjini. Në drejtësi:
Islam Llapa, Mehmet Kurti.
Në polici: Hajredin Kurti,
Petrit Bushati. Në sektorin
ushtarak: Abdurahman Kormarku, Nazif Nurra, Fadil
Shabani, Fatmir Abazi, Agim
Gjini, Eduart Abazi, Hysni Disha, Rramazan Gjini, Arsim
Gruja, Fatmir Rade, Aishe
Baushi.
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Golloborda e së parës shkollë shqipe i dha Dibrës dhe
vendit shumë personalitete e intelektualë të vlerësuar
Nga FATOS DACI
Historian e publicist
Golloborda si njësi etno-gjeografike është krahinë
më vete, por bën pjesë edhe
në “Nëntë Malet” e Dibrës
(Golloborda Perëndimore).
Golloborda është një krahinë
shumë atdhetare. Shkolla
shqipe në këtë krahinë u hap
më 14 prill 1914. Bijtë e saj i
kanë bërë të pamundurën për
të mbrojtur tokën dhe atdheun
e tyre të dashur. Nuk mund të
harrohen veprat atdhetare të
Elez Koçit, Haziz Lilës, Vasil
Malalden Pelushkut, Hasan
Moglicës, Qemal Stafës, Veli
Stafës etj. të rënë për lirinë
e vendit tonë, therorë për flamurin shqiptar, të shkronjat e
abetaren shqip dhe për lirinë
e vendit të tyre. Tre nga këta,
Haziz Lila, Hoxhë Moglica dhe
Vasil Mlladen Peushku nuk
kanë as varr, sepse kufomat
e tyre i masakruan serbët dhe
bullgarët dhe nuk dihen se ku
janë.
Gollobordasit duarartë,
me djersën dhe talentin e tyre
ndërtues, kanë “qëndisur” të
gjithë Shqipërinë. ata janë të
shquat ndër shekuj si ndërtimtarë, specialist e inxhinier
pa diploma, Fama e tyre si
specialist ndërtimi i ka kapërcyer kufijtë e Shqipërisë,
aq sa mbeti dhe shprehja e
famshme: “ Po u dogj Stambolli e ndërton Golloborda, por,
po u dogj Dibra dhe kush do
t’a ndërtojë?!”
Ja disa nga veprat më të
rëndësishme që gollobordasit
duarartë kanë ndërtuar në
Shqipëri : Pallati i Kulturës
në Tiranë, Hotel “Tirana” 15
katesh, ish Komiteti Qendror,
Pallati e Kongreseve, Muzeu
Historik Kombëtar, Kombinati Metalurgjik në Elbasan,
Rafineritë e Naftës në Fier
e Ballsh, urat e mëdha të
Kukësit, Urat e Librazhdit të
Hekurudhës Tiranë-Përrenjas,
veprat e artit në hidrocentralet
e Fierzës, Komanit, Bistricës,
Vaut të Dejës etj. Dhe, le të
mos harrojmë ndërtimtarët që
stolisën edhe Përmendoren
e “Luftëtarëve të Lirisë” në
Mathuazen!
Nuk do harruar se Golloborda i dha Shqipërisë një
politikan të talentuar, gati
të papërsëritshëm, Qemal
Stafën, të parët e të cilët në
kohë të vona ranë nga Zabzuni
e u vendosën në Elbasan.
Nga 5 ministra arsimi
që Dibra i ka dhënë vendit,
dy janë gollobordas, si: Myqerem Tafaj-djalë golloborde
dhe Lindita Nikolla-nuse në
Gollobordë.
Golloborda ka nxjerr 10
“Heronj të Punës” si Trajçe
Mazniku, Millan Bogdani,
Ahmet Xhelo, Kamber Shevroja, Mehmet e Hasan Bekteshi, Jonuz Muça, Ramazan
Seferi, Sabri Caka etj. Burri i
urtë e i mençur gollobordas,
arkitekti i të gjithë veprave
ujitëse në Dibër e Mat, madje

dhe Librazhd e Kukës, njeriu i shekullit, Heroi i Punës
Socialiste Gani Tuçepi është
përfaqësuesi dinjitoz i kësaj
krahine me emër. Trajçe Mazniku me brigadën e tij ndërtoi
Pallatin e Kulturës në Tiranë,
Millan Bogdani nga Vërnica
realizoi me mjeshtri të rrallë
përmendoren e Luftëtarëve
të Lirisë në Mat’hauzen të
Austrisë në vitin 1966, Boris
Ilo Koja ka drejtuar punimet
e ndërtimit të godinës së ish
Komitetit Qendror dhe të Monumentit të Skënderbeut në
qendër të Tiranës, Gani Tuçepi ka lënë kudo në Shqipëri
gjurmët e tij ndërtimtare në
veprat ujitëse e bonifikuese,
Ramazan Seferi është laureat i Çmimit të Republikës.
Shumë të njohur, me përvojë e
kontribut të jashtëzakonshëm,
në fushën e ndërtimeve janë
edhe arkitekti Vahit Sinani,
mjeshtrit Bexhet Karanxha,
Mahmut Karanxha, Xhezair
Karanxha, Shahin Kamberi,
Shahin Ademi, Xhevat Cenaj,
Xhevat Pupuleku, Budin Budini, Mustafa Ahmeti, Beqir
Forgali, Mitre Nine, Jordan
Pleushku, Millosh e Stojan
Shulku nga Klenja, Damail
Basha, Mladem Karanxha,
Arse Steva dhe brezi i dytë:
Kolë Traja, Guzman Fila, Mitre
Koja, Sejfulla Cfarku, Hysen
Shaban Hoshafi, Vasil Fila,
Tërpo Marku, Ahmet Ereqi
nga Gjinoveci, etj. Petro Zorba ka punuar në zbukurimin
e qytetit të Sarandës. Ferhat
Çaushi, Sejfulla Cote, Habil
Kuçuku, Vasil Cfarku, etj formojnë brezin e tretë. Thanas
Pleushku, Bozhin Filoqi, Andon Budini nga Klenja; Abedin
Ereqi, Arif Dalip Shutina,
Ferhat Oshafi, Bajram Ereqi,
Ferit Basha, Filko Fila, Rex-

hep Oshafi dhe Shaban
Sefedin Shutina etj. formojnë
brezin e më të rinjve, sot
pensionistë.
Golloborda i ka dhënë
Dibrës një çetë partizane me
komandant Ahmet Camin dhe
gjatë Luftës Nacionalçlirim-

Ekzekutiv të Këshillit Popullor
të rrethit të Dibrës, Sulejman
Duka qe një nga funksionarët më të lartë të Partisë në
Dibër, Mentor Muça po ashtu
dhe në Lezhë qe drejtuesi
numër një në këtë rreth. Sulë
Duka dhe Aqif Koçi qenë sekretarë të Komitetit të Partisë
së Dibrës. Rifat Tola ishte një
ndër kryetarët më popullor e
më autoritar të Gjykatës së
Dibrës. Qemal Çadri e Nazmi
Koçi qenë shefa të seksionit
të Shëndetësisë të rrethit të
Dibrës. Studiuesi Hilmi Sadikaj qe për shumë drejtor
i Muzeut Historik të Dibrës
dhe themeluesi i tij. Drejtori
i parë i minierës së Bulqizës
qe Jorgji Traja, ndërsa Kristaq Traja qe për shumë vite
përfaqësues i Shqipërisë në
Gjykatën ndërkombëtare të
Strasburgut. Ismail Hoshafi
ka qenë këshilltar juridik i drejtuesve më të lartë të shtetit
shqiptar. Juristë të tjerë të
shquar nga Golloborda janë:
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Njazi Seferi,
Vladimir Traja, Kosta Karanxha etj. Mjekët të shquar, bij
të Gollobordës, janë edhe
Ahmet Shahinaj, Arif Hasani,
Filip Cfarku, Ibrime Mata etj.
Shefa e sekretarë në
ish Komitetin Ekzekutiv e ish
Komitetin e Partisë nga Golloborda qenë: Aqif Koçi, Tefik
Shahinaj, Shaban Sadaj, Idriz
Sadaj, Dhimitraq Janka, Fatmira Koçi, Fitim Mata, Gëzim
Koçi, Vasil Tanaj, Vera Muça,

Kimet Fetahun në shkencat
gjeologjike, Prof.dr.Petrit Zorba, docent Agim Gjini, Piktorin
e Popullit -Nexhmedin Zajmi,
Piktorin e Merituar- Bajram
Mata, regjisor e aktor si Bujar
Kapexhiu, regjisor e kineast si
Esat Musliu, arkitektin novator
të medies vizive e pronari i
Top Medias –Dritan Hoxhën,
kompozitor si Tasim Oshafi,
futbollist si Eduard Abazi e
Shkëlqim Muça, dhjetëra e
dhjetëra kampionë e Mjeshtër
të Sportit, një Nder të Sportit
Shqiptar -Fiqiri Ramën, trajner të shquar të mundjes, si:
Avni Sadiku, Ivzi Muça, Rifat
Duka, Qamil Muça, Shefqet
Karasani, Karaman Tola, Fiqiri
Rama
Dhjetëra janë autorët
gollobordas që kanë botuar
libra në prozë, poezi, studime
historike dhe libra shkollor e
universitar, si: Hilmi Sadikaj,
Ramazan Hoxha, Mehmet
Hasani, Ili Mazniku, Ismal
Rama, Besnik Rama, Ramazan Çadri, Flutura Açka,
Velo Cfarku, Hasan Shahinaj,
Lulëzim Shahinaj, Vahid Kormaku, Rruzhdi Mata, Kujtim
Boriçi, Eduard Abazi, Myqerem Tafaj, Pavli Nikolla, Cvetan
Mazniku, Fidan Marku, Arif
Shutina, Hasan Moglica-i riu,
Rakip Sinani, Bilal Salku, Zeqir
Hysa, Sulejman Zhugli, Ymer
Stojku, Kahreman Tola, Venka
Capa etj.
Me që jemi në ditën e
arsimit shqip vënë në dukje

tare Golloborda i dha vendit
70 dëshmorë, prej të cilëve
26 gjatë LANÇ, si dhe ushtrisë
shqiptare mbi 300 oficerë
të dokumentuar, pedagog e
profesor në Shkollën “Skënderbej”, Shkollën e bashkuar
dhe në Akademinë Ushtarake .
Bijtë dhe bijat e Gollobordës kanë në krye të punës
për drejtimin e rrethit të Dibrës
dhe përfaqësuesit e tyre kanë
qenë në majën e piramidë drejtuese në këtë rreth, për vite
e vite të tëra, si p.sh: Hysen
Mata qe kryetar i Komitetit

Agim Kasa etj.. Qazim Gjini
qe shef i seksionit të Arsimit
në Librazhd, ndërsa Lulzim
Shahinaj është nënkryetar
i Këshillit të Qarkut të Elbasanit.
Golloborda i ka dhënë
Dibrës dhe vendit disa
shkencëtarë, sipas fushave
të tyre, si: Profesor Dr. Ilia
Mazniku në mjekësi, Prof.
Dr.Ramazan Çadri në shkencat e edukimit, Prof.Dr. Sulejman Zhuglin në mjekësi,
doktor Besnik Rama-po në
shkencat e edukimit, Profesor

se Golloborda i dha trevës
së vet e Dibrës dhjetëra mësues të shquar e të hershëm,
ndër normalistët e Parë të
Elbasanit, të cilët mund të
konsiderohen si pishtarë të
vërtetë të arsimit shqip, si:
Vahit Kormaku, Islam Hoxha,
Mustafa Shahinaj, Mehmet
Çadri, Hamit Muça, Sefedin
Hasani, Iljaz Pupuleku, Osman Muglica, Shaban Ostreni, Tefik Balla, Selman Koçi,
Idriz Biba, Hamid Muça, Zylfi
Hasani, Muharrem Kurti, Osman Uliu etj. etj. etj.
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ANITA GRUDA, BIJA E STEBLEVËS QË NDERON SHQIPËRINË NË SH.B.A.
Është i admirueshëm
formimi ushtarak i Anita Gruda,
lindur në Steblevë me gradën
nën togere.
Mbaron akademinë ushtarake “Skënderbej” në vitin 2008,
njëkohësisht vazhdoi studimet
në degën elektronike, fakulteti
i Teknologjisë së Informacionit
në Universitetin Politeknik të
Tiranës.
Diplomohet në tetor të
2011 dhe vazhdoi vitin e fundit në Akademinë Ushtarake.
Gjatë vitit 2013 zhvilloi kursin
bazë të oficerit në specialitetin
e ndërlidhjes dhe emërohet në
detyrë komandant në agjencinë
e sistemeve të ndërlidhjes dhe të
informacionit.
Në 20 kursantët nga ministria e Mbrojtjes vazhdon kursin
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vazhdon kursin në gardën
kombëtare të Neë Jearsyt, ku

diplomohet me sukses “Black
Eagle 001”.Pas kthimit, komandohet me detyrën instruktore
pranë Akademisë së Forcave
të Armatosura për përgatitjen e
kontigjentit të dytë “Black Eagle
002” .
Vitet e fundit janë një
brez i tërë studentësh, brenda
dhe jashtë Shqipërisë, që kanë
mbaruar shkëlqyeshëm dhe
punojnë, duke u integruar shumë
mirë në komunitete dhe shtete
me emër.
Mirënjohja i takon popullit arsimdashës të Steblevës,
mësuesve që kontribuan në vite
dhe lartësuan këtë përmendore
të arsimit, ku brezat do të përulen me krenari e do të nderojnë
kohë pas kohe këtë vatër të patriotizmit, të kulturës e të gjuhës
shqipe.
M.Hasani

Suksesi i Përparim Gollit e ka emrin vizion

P

ërparim Golli u lind
në Borovë të Dibrës.
Fëmijëria e tij ishte
si e të gjithë bashkëmoshatarëve të vet. Ai ishte i
detyruar të bënte disa orë më
këmbë për shkuar në Klenjë
për të vazhduar shkollën e
mesme, të cilën e kreu me rezultate shumë të mira, sepse
i kishte vënë si synim vetes
që të bëhej dikush në jetë.
Me mbarimin e shkollës
së mesme, mes vështirësive
të kohës, të cilat, asokohe,
ndjeheshin tek secili, ai nuk
e ndali rrugën e dijes. Kërkoj
të vazhdonte studimet e larta
dhe kërkesa iu pranua. Ky
qe një fat i lumtur për të. E
drejta e studimit i doli për
inxhinieri ndërtimi. Edhe në
shkollën e lartë Përparimi
qe një student shumë i mirë,
djalë korrekt dhe i edukuar, që dinte të ndërtonte
marrëdhënie shumë të mira
me shokë e pedagog. Përparimit i takoi që Fakultetin
e Inxhinierisë së Ndërtimit ta
përfundonte në vitet 19901995, pikërisht atëherë kur
në Tiranë dhe në Shqipëri
ndodhi përmbysja e madhe
e komunizmit, atëherë kur
lindën marrëdhëniet e reja
ekonomike e shtetërore, se
erdhi demokracia e shumë
pritur. Në këto situata Përparimi nuk mund të rrinte
indiferent, dhe nuk qëndroi
sehirxhi. Ai përqafoi proceset demokratike dhe luftoi
për realizmin e aspiratës
shqiptare.
Fillimi i punës, pas diplomimit qe një moment gëzimi
për të. Atij, në vitin 1996,
nga pushteti demokratik iu
ngarkua detyra e kryetarit të degës së Trajtimit në
Ndërmarrjen e Trajtimit të
Studentëve nr.2 në Tiranë,
detyrë të cilën e kreu me
korrektësi, siç di Përparimi
t’i kryejë të gjithë punët që
i ngarkohen, apo i merr përsipër.
Në vitin e trazuar 1997

Në vitin e trazuar 1997 mori
përsipër detyrën e inxhinierit
supervizor të autorizuar
nga “A.D.C.- Studio” për
ndërtimin e objektit 9- 10 kate
në Rrugën “Abdyl Frashërit”Tiranë. Që nga ky moment për
të nisi të marrë udhë ëndrra
e tij djaloshare për t’u matur
me qiejt, si një vizionar i
vërtetë që është. Më pas, në
vitet 1998-1999 qe Drejtor
i Përgjithshëm i kantierit të
ndërtimit për ndërtimin e
objektit me funksion tregtar
dhe banimi 5 kate në “Rrugën
e Elbasanit”, Tiranë.
mori përsipër detyrën e inxhinierit supervizor të autorizuar nga “A.D.C.- Studio”
për ndërtimin e objektit 910 kate në Rrugën “Abdyl
Frashërit”-Tiranë. Që nga ky
moment për të nisi të marrë
udhë ëndrra e tij djaloshare
për t’u matur me qiejt, si një
vizionar i vërtetë që është.
Më pas, në vitet 19981999 qe Drejtor i Përgjithshëm i kantierit të ndërtimit
për ndërtimin e objektit me
funksion tregtar dhe banimi 5
kate në “Rrugën e Elbasanit”,
Tiranë. Më pas kreu detyrën
e Drejtorit të Përgjithshëm të
kantierit për rikonstruksion e
Ministrisë së Rinisë, Kulturës
dhe Sporteve –Tiranë, një
bashkëpunim i Qeverisë me
Coperazione Italiana-Tiranë,
me investim të kësaj ministrie.
Me qenë se qe i diplomuar për inxhinieri ndërtimi

dhe se kishte fituar një përvojë goxha të madhe në fushën
e ndërtimeve shumëkatëshe
vendosi t’i kushtohet kësaj
fushe, por tashmë si administrator dhe pronar.
Ky qe hapi më i guximshëm qe mori Përparimi,
por qe dhe hapi më vizionar.
Udha që nisi vërtetë nuk ishte
e lehtë. Ajo rrugë kërkonte vullnet, vendosmëri dhe
përkushtim. Dhe këto cilësi
nuk i mungonin Përparim
Gollit. Prandaj nisi marshimin e gjatë në fushën e
ndërtimeve shumëkatëshe
me funksione banimi, zyrash,
tregtie etj.
Por një ndërmarrje kaq
e madhe nuk mund të bëhej
e nuk mund të mbahej më
këmbë pa qenë në rregull me
ligjet dhe shtetin. Prandaj, në
qershor 1999 mori licencat
e projektimeve dhe të zba-

timeve pranë Ministrisë së
Transporteve dhe Telekomunikacionit, krijoi Shoqërinë
Ndërtuese “PËRXHOLE”
sh.p.k. Import –Export, si administrator dhe ortak i vetëm
i kësaj shoqërie.
Që nga kjo kohë Përparim Golli ushtron me sukses të plotë biznesin e tij
në fushat e mësipërme
si Drejtor i Përgjithshëm
Teknik dhe administrator
i shoqërisë “PËRXHOLA”
sh.p.k. në realizimin e ndërtimeve në fusha të ndryshme
shoqërore, si apartamente
banimi, vila, dyqane etj. Kantieret e ndërtimit të vizionarit
dibran “Përparim Golli janë
gjithandej në Tiranë, si te
Fresku në Qesarakë, te
Rruga “Sami Frashëri”, në
Kamëz etj. Cilësia e ndërtimeve në objektet që realizon
dhe hedh në treg Përparimi

është shumë e lartë.
Apartamentet e banimit
të ndërtuar nga kjo shoqëri janë shumë komode,
janë ndërtuar me parametrat
bashkëkohor dhe të banosh
në to të duket vetja si princ
i vërtetë. Vilat që ndërton
kjo shoqëri nuk kanë të krahasuar për nga pamja dhe
funksioni, tamam për mbretër
e sheikë.
Po ashtu dhe dyqanet
që ndërton PERXHOLA”
janë shumë funksional. Të
gjitha këto objekte shiten
me çmime konkurruese në
treg. Gjithçka te “PERXHOLA” është punë dhe sukses.
Perparim Golli është edhe
ndërtues i hidrocentraleve
mbi zallin e Borovës me
shtrirje nga fshati i lindjes
Biorovë deri në Cerenec,
njeri prej te cileve është në
prag të përfundimit.
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Flora ne Ekosistemin Natyror Shebenik-Jabllanice, Park Kombetar

EKOSISTEMI I STEBLEVËS

Pjesa e ruajtur dhe më e rëndësishme e pashfrytëzuar deri tani ndodhet në Steblevë
Përgatiti Agron MEKSHI
Vendndodhja gjeografike .
Parku Kombetar Shebenik-Jabllanice eshte
pjese e biokoridoreve te brezit te gjelber
Ballkanik.
Parku kufizohet
• Ne veri me rrugen e fshatit Borove , Zalli
Klenjes, Shkembi i Shqipes .
• Ne lindje kufizohet me FYROM.
• Ne jug kufizohet me qafen e Polices,
M.Kryqi Met, Qafa e 6-Lisit, Maja e Skures.
• Ne perendim kufizohet me Maja e Skures
,Lumi Bushtrice, M.V.Plakes, RR.Kembesore Buzgare, Hotolisht, L. Katund, Rruga
auto Dorez, Ura Lunik, vazhdimi i rruges
se Dibres.
Siperfaqja sipas perdorimit te territorit
ne Park eshte:
Siperfaqen totale e Parkut
33927 ha
Siperfaqe pyjore
Ahu
		
Dushku
Bredhi
Pishë e zeze
Arnen
Siperfaqe kullosore
Ujore
Shkembore
Urbane
Bujqesore

24045 ha
18265 ha
3100
ha
245
ha
555
ha
30
ha
6760
ha
44
ha
617
ha
138
ha
2323
ha

Funksionet kryesore te perdorimit te territorit:
1.Zona qendrore (Z.Q)
Me siperfaqe 14046 ha perfshin habitate
natyrore pyje natyrore te vjeter, kullota,
liqene akullnajore, burime ujore lumejt
dhe habitatet ne afersi te tyre, percaktohet
si zone me vlera te larta per natyren dhe
biodiversitetin.
Funksionet dhe veprimtarite ne zonen
qendrore.
Ruajtjen e biodiversitetit
Sigurimin e nje zone natyrore te pa shqetesuar

Siperfaqe te konservimit strikt te natyres
Kryerja e studimeve kerkimore – shkencore
ne zbatim marrveshjeve qeveritare dhe
konventave nderkombetare.
Ndalohen te gjitha veprimtarite qe bien
ndesh me funksionin e saj.
Lejohen veprimtari te per qellime studimore
shkencore vizitat e guidat nga studiues e
student vetem ne vende te percaktuara,
kulla vrojtimi etj.
2. Zona e perdorimit te qendrushem
-Me siperfaqe 5 253 ha perfshin territoret e
caktuara,kryesisht hapsiren gjografike ndermjet zones tradicionale dhe asaj qendrore
kryesisht pyjet e dushkut,kullotat ne afersi te
qendrave urbane,sherben si zone buferike.
- Ajo duhet te perdore skema me ndikim
minimal ne mjedisin natyror ,masa specifike
per konservimin e pyllit,riperteritjen e tij dhe
shmangur e kontrolluar erozionin dhe te
permiresoje hidrologjine
Funksionet dhe veprimtarite e zones jane:
•
Zona mund te lejoje nje aktivitet te
gjere edukativ
•
Mundesi rekreacioni
•
Respektimi vlerave, ekologjike,pejsazhin anatyror ,kulturor te ekosistemit
•
Veprimtari agroturistike pa cenauar
natyren dhe biodiversitetin .
•
Veprimtari biznesi ne se ato
perputhen me strategjine e zhvillimit te
qendrueshem.
•
Veprimtari per shetitje,hipizem
,ciklizem,aktivitete te tjera rekreative e
turistike si dhe pershtatja e banesave tradicionale te banoreve vendas per akomodim
per turistet
•
Kampingjet mund te lejohen ne
zonat e percaktuara sipas rregullave.
•
Lejet per qellime studimi.kerkimi
shkencor,trainimi,aktivitete monitorimi
•
Ndalohen veprimtarite social
-ekonomike qe jane ne kundershtim me
statusin e zones dhe pa miratim nga organet kopetente .
3. Zona rekreative (Z R)
Me siperfaqe 2209 ha perfshin territoret e

caktuara per tu perdorur si vende pushimi e
argetimi per vizitoret ditore,te perhershem,turistet,dhe qendrat e banuara.
Krijon mundesi per ekzistencen e veprimtarive ekoturistike, dhe zhvillimit urban
teqendrushem.
Funksionet dhe veprimtarite e zones jane:
• Kryerja e aktiviteteve ne kuader te
edukimit ,ekoturizmit ne menyre qe te respektoje funksionet e zones,vlerat ekologjikete pejsazhit vlerat kulturore etj.
• Lejohen veprimtari ekonomike publike e
private ekoturistike te qendrushme nen
monotorimin e organeve kopetente,duke
respektuar kontrollin mjedisor,planifikues,masterplanet studimet urbanistike dhe
miratimin e tyre nga KRRTRSH.
• Menaxhimi pyjeve ekullotave behet ne
baze te planeve te menaxhimit dhe eshte I
detyrueshem per zbatim nga pronaret publik
ose private.
• Lejoet hapja e rrugeve te reja dhe mirembajtja e rrugeve ekzistuese ne fuksion te
qellimit zones dhe miratimit nga organet
kopetente.
• Veprimtari te ndaluara jane : ndryshimi
dhe levizja e mbuleses bimore,marrja e
materialeve inerte,shpimet apo crregullimi
burimeve ujore,tharja e liqeneve,mocaleve
,grumbullimi mbetturinave mbetje teknologjike e urbane
• Ndalohet zhvillimi structures turistike pa
studim dhe miratimin e infrastructures inxhinjerike etj.
•
Zona e kullotave alpine.
•
•
Kjo zone shtrihet mbi zonen e ahut
deri ne lartesine 2244 m mbi nivelin e detit.
•
Karakteristike e kesaj zone eshte
mungesa e pyllit.Ajo perbehet kryesiht
nga bime barishtoredhe pak shkurreza,sic
jane Dellinja alpine (Juniperus nana)driada
tetepetaleshe(Driada octopetala) ,tureza
(Globularia bellidifolia) etj.
•
Speciet kryesore jane ato barishtore te familjes Graminaceaea (Gramore)
si flokezi (Poa alpina e P. ursina),Fleumi i
alpeve (Phleum alipe),pirrgjaksja (Sesleria

nitida ),bishtpeleza(Fastuca varia)e F.sulcata,pendkaposhi (Stipa pennata), koeleria
( koeleria splendus), antoksanta (Anthoxanthum odotratum),barimza (Agrostis vulgaris
);te Familjes Papilionaceaea (Bishtajore) si
terfili i alpeve (Trifolium alpestre ),thuepula
(Lotus corniculatus),astragali (Astragalus
depresus);te F.Compositaea (Kompozitore)
si kamashena (Hierarcium seriocophyllum
, H.valdsteinii),shmanga (Crepis alpestris
),kokoceli (Centaaurea hyanaldii),asteri
(Aster alpinus ),pelini (Artemisia eriantha ) ,F.
Rosaceae ,(Trendafilore) zorreca (Potentilla
apenina ),F. Campanulacea rotundifolia dhe
C. albanica ), F .Crucifere (kryqore ,Arabesi
(Arabis alpina),F. Ericacea (Shqopore ),si
rrusharusha (Arctostaphyllos alpinus ),
sanza (Gentiana lutea ) ,salepi (Orchis sp.),
Çaji malit ( Sideritis raeseri),Rrush guresh
(Sedum serpentini ) etj.
•
Ne vende te sheshta me
nje fare shtrese toke e me lageshti mesatare
me ph.acid takohet xhufka (Nardus stricta
),vlera ushqyse e se ciles eshte e dobet dhe
kafshet nuk e hane (ose e hane pak ne raste
thatesire te mungeses madhe ushqimeve
te tjera me te dobishme per blegtorine).
• Mbulesa bimore e kesaj pjese eshte e
hapur ,e ulet dhe relativisht e rralle,prandaj
edhe vlera ekonomike e ketyre kullotave
eshte e paket .
• Per sa pershkruam me siper del mjaft qarte
se zona eshte e pasur me bime endemike
te rralla ,te kercenuara reliket te cilat jane
trajtuar ne pikat e mesiperme.
• PK “Shebenik –Jabllanice” ka ekosistem
te rendesishem qe perfaqesojne strukturen natyrore te vegjetacionit dhe jane
pjeserisht te ruajtura mire ,ku nje pjese
prej tyre mund te konsiderohen si pyje te
virgjer (pyje te
• ahut ,ose te perzier me bredh te bardhe).
• PK Shebenik - Jabllanice ofron mundesi
te mira per komunitetin qe jetojne atje
,shkencetaret ,nxenesit,studentet ambjentalist,alpinistet,etj e cila jep mundesi shume
te mire per te arritur qellimet e tyre.
(Vijon në faqen 8)

KERKESE
Per ndalimin e ndertimit te ujesjellesit te Bashkise Lbrazhd ne zonen qendrore
te Parkut Kombetar “Shebenik -Jabllanice”
Shoqata “Stebleva” mbështet
kërkesën e shoqatës “Qarrishta” dhe jemi kundra marrjes së ujit në Furrat e Zeza, Kusarr
Te nderuar Zoterinj!
Midis Bashkise Librazhd dhe Komunes
Qender Librazhd eshte lidhur akt-marreveshja nr 272prot. date 29.03.2012,me
objekt perdorimin e burimit te ujit ne vendin
e quajtur Kusar mbi fshatin Qarrishte per
furnizimin me uje te pijshem qytetin Librazhd
dhe Komunen Qender Librazhd. Kjo marreveshje e lidhur mes paleve eshte e pa
miratuar me vendim te keshillave perkates
dhe me kryesore nuk eshte marre miratimi
i banoreve te fshatit Qarrishte i cili e perdor
kete burim ujor per vaditjen e tokave ne
perdorim te tyre.
Kjo marreveshje prek dhe interesat
e banoreve te fshatrave Koshorisht,Letem
dhe pjese te fshatit Zgosht.
Mbi bazen e kesaj marreveshje Bashkia Librazhd ka hartuar projektin,ka konkuruar me kete projekt dhe e ka fituar ate me
donacion te qeverise Zviceriane ne vleren
mbi 1 milion euro.
Pasi njihen me kete situate disa banore
te fshatit Qarrishte ne muajin Mars te ketij viti
irealizuan nje takim me kryetarin e Bashkise
Librazhd ku kerkuan ndalimin e ndertimit
te ketij Ujesjellesi per aresyet e mesiperme
.Krytari I Bashkise e argumentori kete
ndertim me marreveshjen e lidhur midis dy
njesive vendore. Nga informacionet e marra
ne vazhdimesi ky projekt jo vetem nuk eshte
ndaluar, por bashkia Librazhd ka prokuruar
fondin ka shpallur fituesin dhe eshte ne afatet ligjore te lidhjes se kontrates . Nisur nga
kjo situate me date 19.04.2015 eshte mbledhur ne Librazhd shoqata “Qarrishta”me
perfaqeaues nga fshati Qarrishte dhe nga
qytetet Librazhd,Prrenjas,Elbasan,Durres
dhe Tirane.
Ne kete takim ishin pjesemarres dhe n/

prefekti i Librazhdit z. Enver Koçi dhe kryetari
I fshatit Letem z. Ryzhdi Burufi.
Ju bejme me dije se shoqata “Qarrishta eshte krijuar me vendim te gjykates
nr 647. date 25.04.2003,ku ne themel te
aktivitetit te saj nder te tjera ka edhe: Ruajtjen,zhvillimin,e pasurive te kesaj zone
si ujrat,pyjet,kullotat dhe cdo vlere tjeter
natyrore te fshatit.
Ne kete takim u kerkua me force nga
te gjithe pjesemarresit,ndalimi I zbatimit te
ketij projekti,pasi krijon shume probleme per
banoret e fshatrave Qarrishte,Letem,Koshorisht dhe Zgosht si dhe per Parkun
Kombetar”Shebenik - Jabllanice” Ky burim
eshte perdorur nga banoret e fshatit Qarrishte prej mese 80 vjetesh per vaditjen e
tokave bujqesore. Ne te eshte ndertuar
kanali vadites ne vitin 1930 nga banoret e
fshatit me ndihmen e mjeshtrave te kohes
te cilet kane rrezikuar jeten duke u lidhur
me litar per hapjen e kanalit ne shkemb
dhe vendosjen e lugjeve te drurit,ku njeri
nga mjeshtrat ka humbur jeten.
Banoret e kane paguar me florin dhe
jete ndertimin e ketij kanali per te mbijetuar
ne ate zone te veshtire dhe me klime te
ftohte.
Marrja e ketij burimi nga Bashkia
Librazhd,do te beje te pamundur jetesen
e ketyre banoreve ne fshat,pasi ata nuk
mund te vadisin tokat e tyre duke I detyruar
te largohen nga keto vendbanime.
Ekosistemi natyror “ShebenikJabllanice eshte shpallur park Kombetar
me V.K.M nr 640 date 21.05.2008 dhe ka
nje siperfaqe te pergjithshme prej 33927
ha I cili ndahet ne kater zona ruajtjeje dhe
administrimi.
a)Zona qendrore me siperfaqe 14066
ha,ku habitatet kryesore natyrore kane

vlera te larta per natyren dhe biodiversitetin,ne kete zone zbatohet shkalla e
pare e mbrojtjes qe siguron nje teritor te
pashqetesuar
b)Zona e perdorimit te qendrueshem me siperfaqe 5253 ha ,ku perfshihen
habitate pyjore e kullosore pothuajse
natyrore,qe sherben dhe si zone buferike.
Ne kete zone zbatohet shkalla e dyte e
mbrojtjes
c) Zona rekreative me siperfaqe 2209
ha e cila per pejsazhin dhe vlreat turistike e
kulturore qe mbart zbatohet shkalla e trete
e mbrojtjes.
d) Zona e perdorimit tradicional me
siperfaqe 12420 ha ku mundesohet vazhdimi I veprimtarive tradicionale dhe ekonomike,zbatohet shkalla e katert e mbrojtejs.
Bashkia Librazhd ne hartimin e ketij
projekti per ndertimin e ujesjellesit nuk ka
marre aspak ne konsiderate statusin e kesaj
zone. Burimi Gurra e Kusarit qe kerkohet te
perdoret per uje te pijshem nga bashkia Librzhd ndodhet ne zonen qendrore te parkut
Kombetar”Shebenik-Jabllanice”qe siguron
nje teritor te pashqetesuar,ku zbatohet shkalla e pare e mbrojtjes.
Mbeshtetur ne ligjin nr 8906 date
06.06.2002”Per zonat e mbrojtura” neni
5,pika 2 shkronjat a,b,c,dhe g thuhet:
Ne zonen qendrore te parkut ku zbatohet shkalla e pare e mbrojtjes jane te ndaluara: prerja e drureve dhe shkurreve,perdorimi
I kimikateve,ndertime te cdo lloji,levizje me
mjete motorike te cdo lloji…….etj.Gjithashtu
ne nenin 6 (Parku Kombetar) jane te ndaluara veprimtarite e percaktuara ne piken
nr 2 ,shkronjat a,b,d,f,gj etj qe jane pjese e
punimeve te ndertimit te ketij ujesjellesi.
Ky ujesjelles kalon ne nje gjatesi prej
rreth 20 km ne parkun Kombetar dhe

prek zonen qendrore,zonen e perdorimit
te qendrueshem dhe zonene e perdorimit
tradicional,ku nuk lejohet te kryhet asnje
lloj ndertimi.
Shoqata “Qarrishta” per te mos penguar zbatimin e ketij projekti ne sherbim te
banoreve te komunitetit sygjeron marrjen
e kesaj sasie uji nga burime te tjera me te
aferta me qytetin, jashte zonave te ndaluara
te parkut dhe qe nuk prek interest e banoreve te fshatit
Sa me siper kerkojme:
Ndalimin e menjehershem te ndertimit
te ketij ujesjellesi per keto aresye:
1. Burimi natyror Gurra e Kusarit
sherben per vaditjen e tokave bujqesore per
fshatrat Qarrishte,Koshorisht,Letem dhe nje
pjese te tokave te fshatit Zgosht.
2. Burimi ndodhet ne zonen qendrore
te parkut Kombetar”Shebenik-Jabllanice,dhe marrja e tij eshte ne kundershtim me
ligjin nr 8906 date 06.06.2002”Per Zonat e
Mbrojtura” .
3. Procedura e ndjekur nga perfaqesuesit e njesive vendore (akt-marreveshja)
eshte e pa miratuar nga keshillat perkatese(bashkiak dhe komunal).
4. Nuk eshte marre mendimi I banorevete fshatrave qe preken nga ky ndertim .
5. Nuk eshte marre mendimi I specialisteve te sherbimit pyjor dhe administrates se parkut Kombetar “Shebenik-Jabllnice”
Kemi besim te plote se institusionet
pergjegjese do te marrin ne considerate
kerkesen tone deri ne zgjidhje perfundimtare
te problemit.
Per shoqaten “Qarrishta”
Kryetari I Shoqates
Mehmet Biçaku
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EKOSISTEMI I STEBLEVËS
Përgatiti Agron Mekshi

(Vijon ng faqja 7)
Bimet mjeksore e mjaltese
Ne ekosistemin natyror Shebenik –Jabllanice ka rreth 82 % e llojeve te bimeve mjeksore e mjaltese te Shqiperise nder me kryesoret jane: Boronica,salepi,caji malit,bari
veshit,gentiana,lisra,zhumbrica,lulebalsami, mijefleteshi,aguliçja,firi mashkull,bari

uzos, barzemre,gjuhenusja,xhirrokulli,
thundermushka,gjethedelli,hithra, mjedra
,manaferra,violat,fierigurit,lulekuqja, shpatorja,kamomili,murrizi,kulumbria,trendafili
eger,bliri,molle e ger, gorrica, vodhezat,
vidhi malit,meshtekna,dellinja e kuqe dhe
e zeze, gjebi ariutetj.
Bimët në rrezik zhdukje
Ekostemi natyror shebenik – Jabllanice

permbledh rreth 36% te flores Shqiptare,por
disa perarsye te ndryshme
jane ne rrezik per tu zhdukur , sikurse
jane :Tisi,meshtekna ajdesi alpeve,ajshja,venja,kulumbria,shtogu zi,plepi
eger,melleza,shkoza e bardhe,frasheri
bardhe,vodhezat,verriri zi,vidhi, bliri,krekeza,arneni,rrobulli,zambaku shqiptar,
sanza, salepi, ramonda serbica, narcisi
poetic,boronica, fieri mashkull, xherrokulli,l

ulebalsami, pinguikula,rrushi alpeve,
fshikekarta, luletogezi,caji malit, sedum
serpentini etj.
Masat qe duhen marre :
- Monitorimi vazhdueshem i gjendjes se
tyre ne terren
- Ndalimi grumbullimit tyre per cfardolloj
arsyeje.
- Mbrojtja strikte e habitateve te perhapjes
llojeve.
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