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KTHIMI I PLOTË
I PRONAVE
DHE ZHVILLIMI I
AGROTURIZMIT,
DY DREJTIMET
KRYESORE TË PUNËS
SË SHOQATËS
“STEBLEVA”
Kohët e fundit Shoqata ” Stebleva “
mblodhi anëtarët e saj që përbëjnë
shumicën e komunitetit, për ti njohur
me zhvillimet e fundit për punën me
kthimin e pronave. Pjesëmarrësit
u njohën me hipotekat e gjetura
të pronave të bashkëfshatarëve
steblevas në arkiva të ndryshme dhe
në Arkivin e Shtetit.
Të shumta kanë qenë përpjekjet e
Shoqatës Stebleva dhe të kryetarit të
saj Mersin Hoxha tek ATP (Agjensia
e Trajtimit të Pronave ) për mos lejimin
e dhënies së pronave të Steblevës për
kompensim të të tjerëve , josteblevas.
Kthimi i pronës tek i Zoti ka qenë
dhe mbetet detyra kryesore e kësaj
shoqate, e cila e ka treguar me vepra
se është në mbrojtje të pronave, të
kulturës dhe të traditave të zonës.
Nga ana e saj Shoqata Stebleva u bën
thirrje të gjithë banorëve të Steblevës
kudo që ndodhen pa dallim bindje
politike dhe fetare të kontribojnë për
Steblevën, të mbështesin Shoqatën
në veprimet e saj në mbrojtje të
interesave të komunitetit steblevas.
Ndërtimi i xhamisë së fshatit, ndërtimi
i kishës së fshatit tregon se ky
komunitet nuk njeh dallim fetar. Ai ka
jetuar dhe jeton në bashkësi me njëri
tjetrin duke e ndihmuar njëri tjetrin dhe
duke qenë bashkë në gëzime dhe
hidhërime.
(Vijon në faqen 2)
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NJOFTIM
Njoftohen të gjithë banorët e Steblevës, kudo që ndodhen,
të paraqiten tek Bar-Kafe “Stebleva” (Abib Kormaku) për
të tërhequr dokumentet e pronësisë të viteve 1935-1945.
KRYESIA E SHOQATËS “STEBLEVA”

FALENDERIM

Falenderojmë Z. Ramazan Nazif Rade për
sponsorizimin e numrit 33 të gazetës “Stebleva”

Pasioni, kurajo, sakrifica, keto jane vlerat qe inspiruan ne krijimin e Mobilerise “AJAX”.
Rezultatet e kenaqshme fillestare çuan shume shpejt ne konsolidimin e ketij realiteti komercial.
Koha dhe eksperienca i kane treguar firmes cilat jane nevojat reale te klienteles kundrejt
produkteve: cilesi e bukuri.
Zgjerimi i showroom-it ne ambjentet e godines ne autostraden Tirane - Durres, nje strukture
me nje siperfaqe prej 2300 m² e inaguruar ne vitin 2006 i pergjigjet pikerisht kerkesave dhe
shtimit te tipologjive te arredimit per cdo ambient shtepiak.
Per t`i shtuar suksesit – sukses, biznesit – biznes, Mobileri “AJAX” ka zgjedhur po ashtu
partnere te suksesshem.
Autostrada Tirane-Durres km 7,Tirane, Albania, Tel: 042 406 601, Fax: 048 301 757,
Cel: 068 20 67 602, info@mobileriajax.al
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Datë 17.01.2017
KËRKESË
DREJTUAR: MINISTRISË SË PUNËVE TË JASHTME
MINISTRISË SË PUNËVE TË BRËNDSHME

Bazuar në ligjin nr.139/2015, datë 17.02.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 8, paragrafi i dytë, si dhe neni 64, pika “a, “Për
Kompetenca të Kryetarit”:
Duke marrë në konsideratë kërkesat e vazhdueshme të banorëve të Njësise Administrative Steblevë dhe shoqatës ‘Stebleva’,
për mbrojtjen e interesit të zhvillimit të turizmit në zonën e Parkut
Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë”, rritjen e shkëmbimeve dypalëshe
mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, kërkojmë hapjen e pikës së kalimit
kufitar në vendin e quajtur “Piramida 30”, fusha e Llakavicës.
E lokalizuar në një nga pikat më kyce të Parkut dhe që mund
të lidhë drejtpërsëdrejti këtë zonë, me qytetin e Strugës (23 km)
dhe Ohrit, besojmë se do të ketë një impakt mjaft pozitiv, në zhvillimi të turizmit familjar (bujtinat), promovimim e vlerave lokale

dhe shkëmbimeve kulturore. Në bazë të informacioneve që kemi,është tentuar dhe nënshkrimi i një marrëveshje, nga një komision
dypalësh ndërqeveritar, e vitit 2003, por që nuk është zyrtarizuar.
Për aryet e lartpërmendura, shpresojmë në angazhimin tuaj për
vazhdimin e procedurave të mëtejshme, për hapjen e kësaj pike kalimi kufitar, me qëllim rritjen e lëvizjës së turistëve nga të dyja vendet
dhe mundësisë së zhvillimit ekonomik të komunitetit, pranë Parkut
Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë”
Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.
KRYETARI I BASHKISË
KASTRIOT GURRA

Shumë mirë që
KTHIMI I PLOTË I PRONAVE DHE ZHVILLIMI I AGROTURIZMIT,
DY DREJTIMET KRYESORE TË PUNËS SË SHOQATËS “STEBLEVA” bëhen investime,
(Vijon nga faqja 1)
Një drejtim tjetër shumë i rëndësishëm
për komunitetin tonë, për zhvillimin dhe
përparimin e tij është zhvillimi i agro
turizmit, ekoturizmit dhe infrastkturës
së zonës.
Prandaj zëri i komunitetit të dëgjohet
më shumë në njësinë administrative,
në Bashkinë Librazhd, në Prefekturën
e Qarkut dhe deri në Kryeministri.
Asnjë pikë uji e kësaj zone të mos

shkojë dëm dhe të mos u jepet të
tjerëve pa u plotëesuar nevojat e
komunitetit, asnjë pëllëmbë tokë të
mos u jepet të tjerëve që nuk e kanë
pronësi, asnjë copë pyll të mos ndjehet
jetim, asnjë fidan të mos pritet, asnjë
kafshë e egër të mos gjuhet në zonën
tonë sepse ato janë pasuria jonë, të
cilën duam ta shtojmë dhe ta bëjmë
sa më produktive.
Gazeta të shkojë shtëpi më shtëpi dhe

të përçojë zërin tuaj. Falenderojmë
bijtë e Steblevës , të cilët e kanë
sponsorizuar gazetën “STEBLEVA’ ,
e cila është zëri juaj.
Nëpër internetit dhe rrjeteve sociale
të përhapet dhe të propogandohet jo
vetëm gazeta, por çdo veprimtari dhe
shqetësim i komunitetit. Vetëm kështu
ne do ti bëjmë shërbimin më të mirë
STEBLEVËS, vendlindjes sonë të
dashur.

PARKU KOMBËTAR “SHEBENIK-JABLLANICË”,
NJË NDËR MË TË BUKURIT NË VEND
Ekosistemi natyror Shebenik-Jabllanicë, ku natyra “i
ka shpëtuar” dorës shkatërruese të njeriut është një ndër
parqet kombëtare shqiptare
nga më të mëdhenjtë. Parku
Shebenik-Jabllanicë, njihet
si një ndër më të bukurit në
vend. Ai shtrihet në pjesën
lindore të rajonit të Librazhdit dhe përfshin malet me
të njëjtin emër kufizues me
Maqedoninë.
Ky park, gati i virgjër, ka
një inventar të pasur si për
sa i përket florës rreth 1800
specie dhe faunës gjithashtu shumë të pasur ende pa
studiuar mirë, quhet ndryshe
vendi i një mijë e një burimeve të ujit.
Një zonë më bidiversitet
të lartë të florës e faunës
është edhe Zona e Steblevës e cila shtrihet mes
bukurive përrallore të natyrës
me shumëllojshmëri të
shkurreve, drurëve të lartë
e bimëve mjekësore, me
specie të rralla të faunës si
rruqebulli, kaprolli, zardafi,
ariu, ujku, dhelpra etj…ku
meritë në ruajtjen e vlerave
të natyrës kanë edhe banorët
e kësaj zone.
Stebleva një zone me
karakteristika të vecanta ku
përmëndim: bashkëjetesën
fetare, dy gjuhësia gjë që
i jep një vlerë të vecantë,
promovimi i vlerave nëpërmjet turizmit familjar ku banorët
kanë filluar të ngrenë infrastrukturën e nevojshme për
zhvillimin e tij. Kulinaria zë
një vënd të veçantë pasi
promovohen me fanatizëm
produktet organike të zonës
siç është edhe patatja e cila
kultivohet gjërësisht në zonë.

Një festë tradicionale
është edhe ajo e luleve,
(Shëngjergji), e cila organizohet çdo vit në datën 6 Maj
nga banorët e zonës duke i
dhënë një zë të veçantë kësaj
dite. Bukuri i shtohet zonës
edhe nga Fshati Llangë ( Fushë Studë) ku shikon një liqen
mjaft piktoresk, ku pamja që

të rrethon të krijon idenë e një
ballkoni të bukur pranveror ku
mund të kundrohet më së miri
e gjithë pamja spektakolare e
Liqenit, që të mbërthen e s’të
lë të largohesh.
Si vlerë e shtuar e
zonës është edhe qëndra
e vizitorëve e cila shërben
si qëndër informacioni për

të gjithë Parkun Kombëtar
“Shebenik-Jabllanicë”, festimi
i ditës së tijë i cili organizohet
çdo 21 Maj nëpërmjet panaireve të cilat promovojne vlerat
natyrore e traditën e zonës.
Aty pranë gjendet “Shpella e
Akullit”, “Shpella e Kosharishtit (Eremite)” e shek II dhe
të III, e kohës së sundimit Bi-

por të ruhet
edhe mjedisi

Siç dihet në zonën e
Steblevës po bëhen investime të rëndësishme për
komunitetin dhe më gjërë
si ndërtimi i Hidrocentralit
të Steblevës, rruga e re e
Steblevës etj.
Por krahas investimeve të
bëhet kujdes për ekologjinë, për ruajtjen e mjedisit,
për ruajtjen e florës dhe të
faunës, mbi të cilat zhvillohet turizmi i kësaj zone
që është në hapat e parë
dhe po ecën me shumë
ngadalësi dhe mundim për
shkak të pengesave burokratike dhe problemeve të
mbartura të pronës.
Të bëhet kujdes që të mos
dëmtohen peshqit dhe
gjallesat e lumit të Steblevës gjatë ndërtimit të
Hidrocenralit, pemët dhe
bimët e rralla gjatë ndërtimit
të rrugëve etj.
zant. Shumë pranë Shpellës
së Akullit gjendet dhe fusha e
Letmit, e cila është përdorur
për kullotën e bagëtive nga
banorët e zonës. Një lëndinë
disa qindra hektarë dhe me
një shumëllojshmëri lulesh
duke filluar nga më i rralli dhe
më i bukuri, Narcisi poetic
(bardha, bather e eger),
janë përcaktuar tre specie
endemike, dhe disa te tjera
subendemike.
Në fshatin Zgosht mund
të vizitosh një ndër xhamitë
më të vjetra të zonës, e cila
zanafillën e saj e ka rreth 300
vite më parë, i vetmi objekt
që i rezistoi sistemit komunist.
Brënda parkut gjenden mbi
14 liqene akullnajore të vegjël
me bukuri madhështore, të
cilët ndodhen në një lartësi
mbi 1600 metra mbi nivelin
e detit. Janë gjithashtu tre
lumenj që rrjedhin përmes
zonës së Parkut me një
gjatësi prej 22 km, përfshirë
në veri lumin e Borovës ujrat
e të cilit derdhen ne lumin
Drin, lumin e Qarrishtës që
bashkohet me lumin Rrapun
dhe në jug lumin e Bushtricës qe bashkohet me lumin
Shkumbin.
ADZM Elbasan
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SHKOLLË MASIVE E VALLEVE TË RËNDA BURRASH TË STEBLEVËS
(Nga libri me shkrime publicistike “Rrjedhës së Drinit të Zi” të shkrimtarit dhe publicistit Velo Cfarku)
Golloborda është një zonë me
vlera e pasuri të mëdha kulturore.
Janë për tu vlerësuar ato etnokulturore ku vlejnë për tu përmendur
këngët dhe vallet tradicionale.
Vallet e kësaj krahine janë
pjesë e ceremonialit të dasmave,
në ditën e verës, në ditën e Shën
Gjergjit, në festat familjare si dhe
në festivalet lokale, kombëtare e
ndërkombëtare, veçanërisht në
festivalet ballkanike.
Objeksion i këtij shkrimi
është nxjerrja në pah e një ane të
veçantë të traditës për vazhdimësinë e mbajtjes gjallë të valleve të
rënda të burrave e trasmetimit të
tyre në brezat pasardhës. Kjo
traditë është kthyer në një shkollë
të “detyrueshme” për brezat e rinj.
Kënga dhe vallja gollobordase ka vendin dhe
meritat e saj në folklorin e Dibrës. Në Dibër vallet
e rënda nuk kanë emërtim, me përjashtim të
zonës së Gollobordës apo të ndonjë zone tjetër,
ku disa valle kanë marë emrin e krahinës, apo të
ndonjë virtuosi të veçantë. Kjo krahinë trashëgon
një një album të pasur vallesh interesante si burrash dhe grash ku më të dëgjuarat janë fshatrat
e Trebishtit , Ostrenit të Madh, Ostrenit të Vogël,
Klenjës, Lejçanit, Tuçepit, Vernicës etj.
Stebleva qëndron në krye të traditës së valleve popullore me një shkollë dy shekullore.
Karakteristikat e artit të folklorit koreografik të
valleve të burrave të Steblevës
Vallet e burrave janë valle epike të trimërisë.
Ata ndahen në dy grupe; në valle dyshe të
burrave dhe në valle masive. Por ka gjithashtu
edhe valle të përziera popullore. Në dasma vallja
dyshe kërcehet në konakun e burrave ose në
sheshe. Në kulmin e gëzimit tingujt e cyrles e të
daulles marrin melodinë “Pasha Kajde” ku dallon
dridhja e thuprës që fton valltarët për kërcim
për vallen e rëndë dyshe. Të bie në sy pamja e
valltarëve të cilët kanë një pompozitet për tu admiruar. Në këto valle ka një rregull të caktuar , që
duhet të zbatohet nga valltarët sepse në të përfshihet cikli i 12 valleve të varjanteve të ndryshme.
Vallja dyshe e burrave të Gollobordës është
trojks, tetë pjesë e gjinisë epike. Karakterizohet
nga një ritëm i shtruar e ndërprerës vende vende
, veprime stoike me plastikën e trupit, ku tregohet
trimëria, burrëria e qëndresa.

E veçanta e këtyre valleve është se i pari
kërcen dhe i dyti e mban atë. Pasi mbaron vallen
i pari, ndryshojnë rolet. Në pjesën e parë valltarët nisin kërcimin të bashkuar. Në momentin
e prezantimit ata bëjnë një hyrje të shkathët dhe
të bukur. Pjesa e parë përfshin tre valle të shkurtëra. Pas kësaj fillon pjesa e dytë e valleve. Ata
kapen dorë për dorë e kështu fillon vallja e rëndë
që egzekutohet me mjeshtëri të rrallë. Egzekutohen me rradhë Valle Ostrençe, Dervençe, Qemane e Nizamçe, Imerbuziçinato, vallja e lepurit,
elbasançe dyshe dhe deri në mbylljen e ciklit.
Vallja dyshe ka një teknikë të lartë kërcimi
dhe kërkon valltarë klasi, të zotë dhe të përgatitur. Ka ritëm të shtruar, pozicione të ndryshme statike, rrotullime të trupit në vend, ulje me
rrotullime të shpejta mbi njërën këmbë dhe mbi të
dyja vetëm ulje, shprehje me mimikë të fytyrës të
forcës dhe të trimërisë.
Bisedë me Abib Kormakun,
njohës i apasionuar i vlerave
etnokulturore të Steblevës
Me Abib Kormakun kontaktet i kemi të shpeshta sidomos këtu në Tiranë , prej 20 vjetësh,
sepse mblidhemi gollobordas e steblevas tek
kafja e tij, tek kafja e Abib Kormakut siç i themi
ne.
Çdokush që kontakton Abibin mbetet
shumë i kënaqur sepse ai rrezaton kulturë
dhe dashuri njerëzore. Është njeri që ecën me
kohën. Bisedon me të gjithë dhe me albumin e
tij fotografik me foto nga vendlindja , njerëz dhe
natyrë, tërheq vëmëndjen e të gjithëve.

Që në fëmijërinë time të herëshme më
kanë tërhequr bukuritë natyrore të krahinës
dhe vlerat njerëzore e kulturore të saj,
sidomos ceremonitë e dasmave, këngët
dhe vallet e saj. Prandaj në vijim të punës
sime studimore dhe të shkrimeve të mia për
krahinën e intervistova, bashkëbisedova me
Abibin sepse ai është një minierë e vlerave
etnokulturore të krahinës sonë. Ai është një
arkiv i gjallë dhe unë doja që ky arkiv të
hapet dhe tu transmetohet brezave që do të
vijnë.Ai ka ruajtur në celuloid dhe në kamera dasmat dhe traditat e zonës. Abibi është
edhe një bletar i apasionuar.
Sipas kujtesës së Abibit, të Ismail Lilës
dhe të tregimtarëve të tjerë gojorë që kemi
kontaktuar dhe që kujtojnë për sot dhe 150
vjet më parë në Steblevë ka “funksionuar”
një shkollë e valleve të burrave.
Po e ndajmë në periudha kohore për ta
bërë më të perceptueshme nga publiku.
Gjatë periudhës së viteve 20-30 të shekullit
të kaluar kërcimtarë të shquar kanë qenë:
Sali Gjini, Sadik Murati, Sorbin Cfarku,
Shaban Kuçuku, Bajram Agushi, Hasan Avda,
Qerim Shabani, Abdurrahman Hoxha, Seladin
Ferati, Ahmet Tamizi, Ahmet Gaxha, Zenel Lila,
Sabedin Bushati, Jonuz Disha, Sali Bajra, Vangjel
Rajku, Petrush Zorba, Ajdin Gruja, Medil Gjerani,
Imer Gjini, Abil Kucuku.
Të periudhës së viteve 50-60 të shekullit të
kaluar
Emin Murati, Jonuz Gjini, Ismail Uliu, Dalip
Murati, Xhevat Lila, Qamil Gjini, Demir Nura, Ivan
Cfarku, Fatmir Abazi, Tafil Kormaku, Ferat Ferati
(Lila), Abdurrahim Kormaku, Iljaz Tamizi, Mustafa Hoxha, Rexhep Uliu, Ferit Bushati, Shahin
Tamizi.
Të periudhës së viteve 70-80 të shekullit të
kaluar
Sali Hoxha, Fatmir Kurti, Osman Disha, Baki
Rade, Demir Murati, Mihal Cfarku, Selim Murati,
Sabedin Bushati, Jusuf Kurti, Astrit Gjini.
Tradita vazhdon… Ka kërcimtarë të sotëm
20-25 vjeçarë të apasionuar pas valleve të rënda
të burrave të Steblevës që lehtësisht mund të
evidentohen.
Duke ju kërkuar ndjesë për ndonjë harresë të
paqëllimshme sepse numri i kërcimtarëve është i
shumtë, besoj se studiues të tjerë do të vazhdojnë ta çojnë më tej punën studimore për visaret e
kësaj krahine të shquar për trimëri dhe kulturë.

Ja cilët ishin djemtë e Gollobordës që shkuan në
Shkollën Normale të Elbasanit në tetor të vitit 1909
Në muajin tetor 1909
Hoxhë Hasan Sheremeti
(Muglica), mblodhi tek
Ujë i Bardhë, në Fushë
të Klenjës përfaqësuesit
e disa fshatrave të
Gollobordës dhe iu
kërkoi që prej çdo dere
të parisë së Gollobordës
të dërgohej nga një djalë
në Normalen e Elbasanit.
Atdhetarët gollobordas u
treguan të gatshëm dhe
nga gëzimi se fëmijët e
tyre do të arsimoheshin në
gjuhën shqipe shprazën
dhe pushkë. Autoritetet
ushtarake turke në
qytetin e Dibrës së Madhe
të informuar për këtë
mbledhje, dërguan major
Can Aliun nё krye tё një
batalion që të arrestonte
Hoxhë Muglicën dhe krerët
e tjerë gollobordas, që
morën pjesë në tubimin
e Fushë Klenjës. Por dhe
gollobordasit nuk qëndruan
duarlidhur, por rrokën
armët dhe zunë vende kyçe:
Sulë Hoxha dhe Sulë Lila,
me njerëzit e tyre, kapën
kreshtën dhe Grykën e
Borovës; Rakip Hoxha

me vëllezër zuri rrugën e
Klenjës; vetë Hoxhë Muglica
me nipat e kushërinjtë
kapi Qafën e Destilës; Kurt
Balla, Abdi Sallaku, Shaqir
Sallaku, Fehrat Hoxha,
Tafë Hysa, Muharrem
Lika etj., dolën në majën e
Broshnikut që kontrollonte
Grykën e Zepishtit. Lufta u
ndez në grykën e Borovës,
aty ku kishin zënë vend
Sulë Hoxha e Sulë Lila me
forcat e tyre vullnetare.
Pas katër orë luftimesh
fuqia turke thyhet. Gjatë
tërheqjes nga radhët e
tyre pati disa të vrarë e të
plagosur. Fuqia turke, pasi
u ngjit në Klenjë, kaloi në
fshatin Trebisht, Hotishan
e ra në Oranik(Shehër)
të Dibrës,aty ku kishte
komandën.Turqit, pasi u
riorganizuan, provuan dhe
një herë të hakmerreshin
kundër gollobordasve
atdhetarë, por patën të
njëjtin fat si dhe katër ditë
më parë.
Hoxha i madh i
Gollobordës, Hasan
Muglica, e vazhdoi

Foto e panjohur dhe e papublikuar
Hoxhë Hasan Moglica (Personi me Nr 2 dhe me mjeker) në burgun e
Turqisë, “Jedin Kuke” Stamboll, së bashku me Ago Jegenin, Qamil Dacin
dhe Tefik Tërshanën. (Sipas studimit të Historianit Moisi Murra)
misionin e tij historik,
përgatiti dhe nisi
për në Normalen e
Elbasanit djelmoshat:
Osman Muglica, Azis
Muglica; Qazim, Mexhit
dhe Destan Lika; Nun
Bedinin, Rexhep Kurt
Ballën, Sulejman Kurt
Ballën, Selim Osman

Hysën e Hajdar Hysën.
Kjo ngjarje tregoi se
atdhetarët gollobordas
e shihnin çështjen e
arsimimit në gjuhën
shqipe si një ndër çështjet
madhore të kombit
dhe se ishin gati të
sakrifikoheshin, ashtu
siç dhe bënë. Ç’është e

vërteta, Hoxhë Hasan
Muglica, i përkrahur dhe
nga Hoxhë Kurt Balla e
Osman Hysa, që më 1893
kishte hapur një shkollë
shqipe në Okshtun, të
cilën, pasi u kthye i biri,
Osmani, nga Normalja
e Elbasanit, e mbajti të
hapur derisa vdiq.
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Në fëmijëri, qenia më e dashur për fëmijët ishin gjyshet,
jo vetëm për përkushtimin e
tyre ndaj nipave dhe mbesave,
po edhe se na tregonin shumë
përalla, shpesh herë dhe historitë
e vërteta ku ato shpesh përloteshin tek i tregonin, ne i përjetonim si përalla. Tani që jemi
rritur na vjen keq që nuk patëm
mundësinë t’i regjistronim apo ti
shkruanim këto ngjarje të vyera
që bëjnë historinë e familjeve, të
fiseve tona, dhe më tej historinë
e këtij populli të shumëvuajtuar
dhe fisnik.
Ngjarja që tregonte shpesh gjyshja ime, është shumë e
dhimbëshme, një histori e vërtetë
që meriton të ngrihet në art dhe
të shkruhet një roman i madh,
apo një skenar i rrallë për film,
“Oskar”. Por unë sot do t’a tregoj
fare thjeshtë, ashtu siç e rrëfente
gjyshja ime.
Ehhh… moj të keqen nëna,
i fillonte tregimet gjyshja ime e
mirë me emrin Fatime, të cilës
shkurt i thoshin Fata.
-Kur unë isha vajzë e re aty
tek të katërtmbëdhjetat, vazhdonte rrëfimin ajo, -në fshatin
tonë ishte koha e zisë së bukës,
qenë vitet e para të shekullit të
njëzetë. Vëllai im i madh tetëmbëdhjetëvjeçar Hamzai, të cilit
i kishte rënë barra e rëndë e
halleve të familjes, punonte në
Jabllanicë bashkë me djem të
tjerë të Steblevës. Kish shkuar të
punonte e të fitonte ca para, jo
vetëm për të ndihmuar familjen,
po edhe se ishte një djalë i fejuar
dhe do të martohej së shpejti.
Ndodhi që kishte kohë që
s’kish ardhur dhe ne kishim
prerë edhe ditën e dasmës, do
ta martonim atë vjeshtë. Ndaj i
dërguam lajmin pas disa djemve
të fshatit që punonin me të. Po
afrohej dita e dasmës, edhe dy
javë kishim mbetur dhe ai s’po
dukej gjëkundi. Të shqetësuar
pyesnim njerzit që shkonin e vinin, ata me vështirësi na treguan
se Hamzai ishte sëmurë. Lajmi na
erdhi nga një bashkëfshatar, se
Hamzai ishte në gjëndje të rëndë
nga epidemia e kolerës që bënte
kërdinë në ato kohë.
Të dëshpëruara pa masë unë
së bashku me nënën time Zylfie,
morëm rrugët për në Jabllanicë. Babai im Emini kishte vite i
vdekur.
Ku se kërkuam vëllanë, nuk
lamë rrugë e degë e breg, e s’e
pamë gjëkundi, në të ngrysur
dikush me keqardhje u afrua
duke n’a thënë se e kishin
strehuar në xhaminë e fshatit.
Hoxha i fshatit një njeri i mirë, i
ndritë shpirti ku ka rënë, e kish`
parë djalin të ri, të rrëzuar në
oborrin e saj dhe e kishte futur
brenda.
Mbritëm në Xhami, sa po na
pa vëllai, dyllë i verdhë në fytyrë
e i drobitur nga sëmundja, foli
vetëm dy fjalë me buzët e bëra
plagë nga ethet: - “Erdhe nënë, sa
shumë të kam pritur”. Mbështeti
kryet në prehërin e nënës e dha
shpirt… Ato çaste për ne ishin
fundi i botës. Vajet dhe kujet
tona të pa shpresa, do ti ndalonte
ndërhyrja e prerë dhe humane e
hoxhës, që rahmet i pastë shpirti,
na tha:- “ Pushoni se po e morën
vesh, do vinë e do e marin e do
ta djegin trupin e tij në gropën e
gëlqeres, e s`do të keni një varr
ku ta qani, ndërsa kështu do ta
varrosim diku e do ta dini ku e
keni”.
E gdhimë vëllanë e vdekur
dhe pa zbardhur mirë agimi e
varrosëm aty pranë Xhamisë
fshehurazi, dhe u larguam duke
qarë e lebetitur. Rrugës, në kthim
donim të hidheshim nga greminat
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e brigjet e lumejve që rrjedhin
atyre anëve. Unë mbaja nënën
kur ajo donte të hidhej nga greminat, e lusja të mos vdiste se ku
do të më linte mua vetëm në mes
të udhëve. Dhe kur unë ç’mendesha nga dhembja e madhe, dhe
pyesja nënën, se ku po shkonim
ne pa vëllanë, si do tu thonim në
shtëpi se Hamzai kishte vdekur.
Ajo e gjora më shtrëngonte në gji
të më mbronte mua nga ndonjë
gjëmë tjetër. Nëna qante dhe
vuante edhe për nusen e re që se
gëzoi dot. E kështu në një dëshpërim të thellë shpëtuam pa u
gremisur gjëkundi duke mbajtur
njëra tjetrën. Buzë një përroi
pamë ca koçanka misri dhe
zgjata dorën të marr një se më
kish marrë uria.
Kur në të dalë të Jabllanicës,
na dolën përpara disa njerëz në
karvan me kuaj të ngarkuar, me
të zotët përpara dhe me një grua
të moshuar hypur mbi kalë. Dy
kuajt e tjerë ishin të ngarkuar me
mallra vinin nga larg. -Ç`farë e
mirë ju ka sjellë në fshatin tonë
moj motra, nga vini e ku shkoni
kaq të dëshpëruara? Foli burri që
mbante kalin nga frerët.
Me shpirt ndër dhëmbë të
trishtuara e të lodhura dhe pa
ngrënë asgjë, mezi mbaheshim
në këmbë, u treguam hallin dhe
fatkeqësinë që na kish` ndodhur.
– Kjo gjëmë që na ka ndodhur ne,
mos i ndodhtë as hasmit o udhëtarë të mirë. Foli nëna, ndërsa
unë strukesha pas saj.
Të prekur shumë nga sa
dëgjuan, ata me shumë lutje e
vështirësi na kthyen nga rruga
dhe na morën në shtëpinë e tyre.
Ndenjëm aty atë natë. Njerëzit e
mirë, na mikpritën me gjithë të
mirat, bënë gjithçka që mundën
për të na ngushëlluar. Klime
Lekovski, quhej i zoti i shtëpise,
një burrë zotni fisnik dhe fjalë
pak. Velika e bukur dhe bujare
qe zonja e shtëpise, ata kishin
një djalë të vetëm që quhej Zafir,
dhe i ngjante babait të tij si dy
pika uji, si dhe katër vajza po aq
te mira si vetë prinderit e tyre.
Eftinka, Jovanka, Duka, dhe
Donka, e sikur të mos mjaftonte
e gjithë kjo mikpritje e rallë, ata
na dhanë me vete aq sa mund të
mbanim, dy thasë me grurë, dhe
u nisëm për udhë, duke e falenderuar pa masë familjen e madhe
të Jabllanicës, që na u gjend në
momentin më të vështirë të jetës.
Erdhëm në shtëpi pa vëllanë, u mblodhën fshati e plasi
vaji dhe kuja, por më kot, asgjë s’na ngushëllonte nga kjo
gjëmë. Po duhej t’i pëvisheshim
punës, të rimëkëmbnim tokën,
e të mbillnim misër dhe grurë
të ushqeheshim, siç thashë më
parë, ishte kohë zije, arat dhe
kopshtet ishin djegur.
Mikpritja humane e miqve
të panjohur u mbeti në mendje grave dhe atyre që i dëgjuan.
Ndaj një ditë të dyja ato, Fata me
të ëmën, do të niseshin per të
parë varrin e vëllait. Me vete do të
merrnin kemishën më të bukur të
pajës që ishte punuar tek terzitë
(mjeshtrat) në Bitola, e që nëna
ja kish` lënë për pajë Fatimes. –
S`kemi tjetër gjë më me shumë
vlerë se kjo, është këmishë e
rrallë. Këmishën e bukur, ja kishte sjellë daja, nënë Zylfijes peshqesh, e ajo se kishte veshur më,
përveçse ditës së dasmës, pastaj
ja la të bijës, ishte shumë e bukur, e punuar prej liri dhe hojat
i kishte të punuara me gjilpërë, e
qëndisur tek jaka dhe mëngët me

(Tregim për një

motivet më të bukura popullore
të krahinës me penj mëndafshi.
- Këtë do t’ua shpiem miqve,
ty do të bëjë një tjetër më të bukur, më tha nëna. –Mirë, shumë
mirë, nuk dua tjetër vetëm të
shpërblehemi sado pak me ata
njerëz aq të mrekullueshëm, që
na ngrohën pak shpirtin atë natë
të tmerrëshme kur humbëm
vëllanë. Kështu i fola unë nënës,
e cila u lehtësua pak nga fjalët
e mia. Isha vajzë e vetme, e më
kishte pikë të dobët. Tregonte
dhe vazhdimisht fshinte lotët që
rridhnin çurg, gjyshja ime e mirë
Fatime.
E kështu nëna Zylfije dhe
Fata, u nisën për në Jabllanicë.
Pasi hynë në xhaminë e fshatit, u lutën dhe qanë tek varri i
vëllait. Më pas shkuam tek miqtë
e paharuar. Mbrritën në muzg,
kishin udhëtuar gjithë ditën që
në agim.
Miqtë u gëzuan dhe i mikpritën me shumë dashuri, por
këmbënguljes së dy grave për t’ju
dhuruar këmishën e bukur nuk
u shpëtuan dot.
Kur u larguan miqtë përsëri i
dhanë shinikët me grurë e misër, ishte e pa mundur të mos i
mernin.
Kur u kthyen të nesërmen
në shtepinë e tyre, duke hedhur
misrin në hambar, ata panë në
fund të thesit kemishën e pajës
mbështjellë me një qese pëlhure
të bardhë.
- Do ta kenë harruar tha
nëna e menduar, se kanë parë

dhe kanë hedhur shinikun me
misër sipër.
-Mos u mërzit nënë. Do t’ja
shpiem kur të shkojmë herën
tjetër te varri i Hamzait. Foli Fata,
si për të qetësuar disi trishtimin
e nënës.
Pas tre muajsh, kur nënës
i ishin mbledhur lotët lëmsh në
grykë, do të niseshin përsëri të
shkonim në Jabllanicë, ku së
pari do të ndalonin në Xhaminë e
fshatit, do vendosnin pak ujë dhe
bukë, e pasi do të derdhnin lot
mbi varrin e fshehtë të Hamzait,
frymën do ta mbanin tek miqtë e
tyre të veçantë.
Sapo hymë tek porta e
shtëpisë së madhe, u përshëndetëm me miqtë e dashur, Klime
Lekovskin, Velikën, birin e vetëm
Zafirin, si dhe vajzat e mrekullueshme, Eftinka, Jovanka, Duka,
dhe Donka, u ishin bërë si njerëz
të gjakut të tyre.
Nëna ime, Zylfija pasi u
përshëndetëm me të gjithë, do
të nxitonte ti thosh të zonjës së
shtëpisë:- Velika e dashur, kishit
harruar këmishën në fund të shinikut me misër.
- Jo moj motër, nuk e kemi
haruar, por ne nuk shkëmbejmë
ndihmën vllazërore me asgjë,
këmishën e futem ne në thes, është e juaja, miqësia nuk paguhet.
-Të keqen të kam shpirt moj
Velika, mos ma mer per keq, unë
s`ju shpërblehem me jetën time,
e jo me një këmishë, po mos ma
ktheni, unë dhe vajza do ja u
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rrëfim të vërtetë)

lemë juve si kujtim të një miqësie
të paharuar që do rojë për tërë
jetën.
Kështu thanë e kështu bënë.
Këtë herë s`kishte më kuptim
kundërshtimi i tyre. Miqtë e mirë
të Jabllanicës, pa harruar të na
përcillnin plot e përplot me ç`ka
mundën, mbajtën kësaj here
këmishën e bukur të pajës…
Do të kalonin disa vite, dhe
gratë nuk do të shkonin më aq
shpesh në Jabllanicë, kohë të
vështira, mikpritja e miqve dhe
bujaria e tyre do ti stepnin disi
ato. Ekonomia e fshatit të tyre të
bukur Steblevë, do të ndryshonte
për mirë, dhe do të kishin shumë
punë. Por mirësia dhe bujaria e
të dy palëve do të ishte e gdhendur në historinë e jetës së tyre.
Një ditë pa pritur e pa ditur,
në shtëpine e tyre erdhen miqtë
e paharuar, bashkë me lajmin e
gëzuar se një nga vajzat e Klime
Lekovskit, Jovanka, ishte martuar në Klenjë tek Milloshët,
pra në qëndrën e krahinës së
tyre, shumë afër me Steblevën.
Gjithashtu miqtë kishin sjellë dhe
disa dhurata të begata, e midis
tyre dhe këmishën e bukur të
pajës.
-Eshtë kismeti yt Fata ta
gëzosh, e ke kujtim nga të parët e
tu, ne e ruajtëm me dashuri dhe
fanatizëm, ti tashmë qënke dhe e
fejuar e së shpejti do martohesh,
ta mbash me shëndet kujtimin e
nënës tënde.

- Vërtet që daja im ma kishte
bërë me gjithë zemër, shtoi Zylfija
por edhe unë me gjithë zemër
j’au dhashë, po nejse do gjejmë
një gjë më me vlerë se ju e keni
tepëruar, na turpëruat me bujarinë tuaj, ndaj dhe rralluam të
vinim, ju s`pranoni as dhe një
shpërblim.
Jovanka me të shoqin, Efrem
Milloshin në Klenjë, ngritën një
mulli buzë lumit të fshatit, degë
e lumit Drin i quajtur “Reka”.
Në këtë mulli bluanin tashmë
shumë fshatra, madje edhe nga
Jabllanica vinin të bluanin, deri
sa u mbyllën kufijtë. U bë mulli me nam në tërë krahinën, jo
vetëm se bluanin shumë mirë,
por familja me tradita të rralla
e bujari te pa shoqe, ndihmoi
shumë familje në nevojë edhe
në luftra edhe në paqe, mulliri
punonte pa pushim natë e ditë
për vaki e dasma.
Tashmë Jovanka dhe Fata,
ishin si motra, takoheshin
shpesh dhe flisnin për shumë
gjëra bashkë. Një ditë, tek u
takuan në mulli, dy si motrat,
folën e qanë hallet e treguan për
familjet e vajzërisë së tyre.
Në bisedë e sipër Fata mëson
se tek prindërit e Jovankës në
Jabllanicë tani në prag pranvere,
kishte ngordhur kau i murmë
dhe kish’ mbetur vetëm njëri, dhe
nuk mund t’i mprehnin dot qetë e
të lëronin arat. Jovanka tregonte
pa asnjë paramendim për problemin në familjen e saj, pa ditur

ç`farë kishte kurdisur në mendje
Fata.
Ajo shkoi me vrap në
shtëpinë e të jëmës, dhe i tregoi
asaj dhe vëllait të vogël, Sadikut,
se si qëndronte puna. Dhe Sadik
Murati, djali i shkathët dhe bujar
aq deshi, vajti në haurin e kafshëve, tërhoqi për brirësh demin
e vogël asgën, i cili nuk përmbahesh nga forca dhe energjia e
tij, pasi Sadiku e kishte ushqyer
dhe stërvitur për merak. I hypi
gomarit terhoqi demin pas litarit
dhe shkoi në Jabllanicë, drejt e te
miqtë e tyre.
–Ju kam sjellë një dhuratë,
këtë do ju lutem mos ma ktheni
se më ka lodhur shumë, është
shumë i fuqishëm e se mpreh dot
me qetë e tjerë, thote ai për të
justifikuar disi vendimin e tij të
prerë.
Miqtë u çuditën shumë dhe
shprehën habinë e tyre :- Po ti
sikur të kesh parë në ëndër që na
ka ngordhur kau bre burrë.
Të dy palëve u ndrisnin sytë
nga kënaqësia që sillte dashuria
midis miqsh të vërtetë.
Demi i racës që kishte rritur
Sadiku, ishte shumë i fuqishëm
dhe i papërmbajtur, por për çudinë e të gjithëve, ai u mpreh vete
në kularin e zgjedhës tek obori
i miqve, sikur ta dinte misionin
e tij. -”Zot i madh i ujdis punët
vetë.” thosh herë pas here gjyshja
ime Fatime. U çuditën të gjithë!
Sadiku u gëzua pa mase pasi
demi, që ai kishte rritur me aq
kujdes, po bënte një mrekulli, që
e kishte menduar tërë jetën.
Ah!. Po ku të linin jabllanicarët, ata kthehen pas disa
muajsh me një mëz të bardhë
hergjele. –Miku erdhi me gomar
mendoi Klimja i zoti shtëpise. Pa
tjetër s`do të ketë pasur një kalë.
Ne kemi dy, dhe një mëz tashmë.
Po ja shpie tani në prag vjeshte
do ti duhet.
Dhe kështu bëri, ja shpuri
Sadikut këtë kalë të bukur të
bardhë me të cilin punuan dhe
me të, u martuan të gjitha nuset
e fshatit për shumë vjet.
Unë, kur shkoja në fshat
gjatë verës, aq shumë kisha
dëgjuar për këtë kalë të bardhë,
sa e mbaja mend shumë mirë,
sidomos në dasma kur merrnim
nuset, jo vetëm pësë nuset e
dajave të mi, por nuset e të gjithë
fshatit. Edhe tani vonë sa herë
që shihja limuzinën e bardhë që
rinte parkuar tek kolonat, e porositej nga çiftet që martoheshin,
me kujtohej kali i bardhë Dori.
Një kalë i bardhë që ndriste, ecte
ngadalë si kalë mbretëror e tunte
lehtë kokën sikur përshëndeste
këdo që i delte përpara.
Kjo miqësi e gjatë e forcuar më pas nga i gjithë fisi dhe
brezat, me ecejaket e tyre, midis
Jabllanicës dhe Steblevës do të
vazhdonte deri në mbylljen e
kufijve hermetikisht për dekada
të tëra.
Por gruaja e bukur e mrekullueshme me emrin Jovanka që
ishte martuar tek Milloshet në
Klenjë, do të bënte të munduar
që ta vazhdonin e ruanin këtë
miqësi gjithë jetën e deri më sot.
Ajo lindi dy djem, Vladimirin
dhe Vasilin dhe tre vajza, Ristana, Bozhana dhe Ivana. Ndërsa
Fatimja e martuar në Stebleve
me Ahmet Lilen do të lindin pesë
djem, Elezin, Abilin, Ramazanin,
Xheladinin, Ferhatin dhe një
vajzë, Hatixhen dhe do të jenë
tërë jetën shoqe të ngushta me
Bozhanën dhe Ivanën. E djemtë do kishin miqësinë me njëri
tjetrin. Vladimiri do të lindëte, tre
vajza Stojanka, Borjanka, Vangja
dhe dy djem, Luanin dhe Ilia Milloshin. Ilia është në Durrës mar-
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tuar me Gjinovefen mjeken dhe
gruan e mrekullueshme, sjellja e
saj në familje qe si të ishte bija e
tyre dhe i deshi shumë ata njerez
të mrekullueshëm që siç thotë
populli në këto raste, deshën
vetveten, pasi ishin të tillë për tu
dashur dhe respektuar. Vasili do
lindë tre djem, Fidani, Efremi,
Elvini.
Kështu dhe femijët e tjerë, do
të krijonin familjet e tyre. Dhe
Ivana do t’ë lindëte fëmijët e saj
ndër të cilët, Jovankën e re, që
është kopja e gjyshes së saj, Jovanka Milloshit. Edhe pesë djemtë dhe vajza e Fatës do të lindin
femijët e tyre. Sadiku gjithashtu
do të martohej e trashëgohej me
shumë vajza dhe një djalë Eminin, i cili njërën nga vajzat do e
quajë Zylfie, një vajzë e dashur
dhe e dhemshur, si gjyshja e saj
Zylfije Murati. E kështu zinxhiri i
një miqësie të paharuar që jeton e
do të tregohet e trashëgohet brez
pas brezi ndër vite dhe shekuj,
pasi te dyja fiset u mbushen plot
e perplot me djem dhe vajza,
niper e mbesa, dhe vazhdojnë të
shtohen e trazhegohen nga viti
në vit, duke punuar e jetuar në
qytete të ndryshme të Shqipërisë
por edhe jashtë vendit, duke
ruajtur miqësinë dhe mbështetur
njeri – tjetrin në çdo rast. Stojanka jeton me Paridin prej vitesh në
Greqi dhe do ti gjendej pranë si
motër Adelinës, vajzës së vogël të
Hatixhes e cila mbeti e ve me dy
jetime në moshë shumë të re.
Kjo histori e treguar shumë
herë me lot në sy, nga gjyshja ime
e mirë Fatime, më qe dukur si
përallë, por lotët e gjyshes do më
bindnin për të vërtetën, prandaj
kishte mbetur e regjistruar në
trurin tim e pacënuar.
Po ku janë Milloshët ? Këtë
do të ma tregonte daja im, Xheladin Ferhati, i cili në një kuvend të krahinës tonë të quajtur
Gollobordë, krahinë me vlera të
rralla njerzore e natyrore. Xhelo,
fëmija i pestë i Fatimes. Mik dhe
shok i mirë me Ilia Milloshin nga
Klenja, i cili tashmë jeton në Durrës, është dhe anëtar i Keshillit
Bashkiak të rrethit, biznesmen i
ndershëm, një njeri i respektuar
me një familje të mrekullueshme.
Daja im, do të ma prezantonte duke më thënë: -Mbesë
e dashur, a e di ti kush është
ky njeri…? E pa besueshme
për mua në ato çaste. Njihesha
prej kohësh me këta njerëz dhe
gëzoja respekt për ta, por nuk e
dija se ishin pasardhesit e miqve
tanë shekullorë pasi mirësia dhe
thjeshtësia e Milloshëve i kalon
përmasat e madhështisë. Duke
më thirur kujtesën daja im, Xhelo, shtoi se:- Miqësia jonë është
mbi njëqind e ca vjeçare dhe e
paharueshme, prandaj për të,
duhet të shkruash një roman.
Ndoshta dhe një roman, por
së pari j’ua tregova thjesht dhe
shkurt, si dhe pse mbijetuan popujt në të gjitha kohët e vështira.
Sigurisht, nga dashuria dhe
egzistenca e këtyre njerëzve të
mrekullueshëm që vazhdojnë traditën e zinxhirit të miqësisë dhe
dashurisë njerëzore.
Mirënjohje dhe nga unë brezi
i katërt dhe brezat që do vijnë, ti
ushqejmë me këtë dashuri midis njerëzve dhe popujve, duke
pasur dashurinë në mes do të
kemi edhe begatinë, harmoninë
dhe paqen. Asgjë dhe askush,
as feja, as kufinjtë e as politika,
as luftrat, nuk mund të ndalojë
dashurinë dhe miqsinë midis
njerësve dhe popujve.
Kjo është dhe duhet të jetë
motoja për një Ballkan të bashkuar, në harmoni dhe paqe,
për në Europën e bashkuar, pasi
shpirti human nuk njeh kufi.
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U PËRURUA LIBRI “MUSTAFA QEMALI,
DJALI NGA STEBLEVA E DIBRËS, QË U BË
ATATURK” I AUTORIT RAMAZAN HOXHA
Kohët e fundit, në
sallën “UNESKO” të Muzeut Historik Kombëtar, në
Tiranë, në prani të qindra
pjesëmarrësve, banorë të
Gollobordës, qytetarë të
Tiranë, intelektualë të njohur dhe personalitete të
fushës së letrave, u përurua libri më i ri kushtuar
figurës më brilante dhe
më të shquar të shekullit XX, Mustafa Qemalit,
Ataturkut, i autorit Ramazan Hoxha. Ky libër
trajton në një mënyrë
krejt të re origjinën e Ataturkut, e cila, sipas autorit dhe shumë dëshmive
të tjera është Stebleva e
Gollobordës së Dibrës dhe
nuk është Koxhaxhiku.
Gjithashtu, në këtë libër
autori argumenton me
fakte e dëshmi se babai i
Ataturkut nuk është Ali
Rizai, por është Beqir
Canka, i cili ka lindur në
Steblevë të Dibrës dhe
është larguar prej këtu së
bashku me 16 familje të
tjera   kur ishte 11 vjeç.
Ali Rizai është vetëm
njerku i Mustafa Qemalit, me të cilin nëna e tij,
Nuk është aspak e
lehtë t’i përkushtohesh
një tematike në themel të
së cilës qëndron Mustafa
Qemal Ataturku i madh, i
cili radhitet plot dinjitet me
udhëheqësit më të shquar
e më të mëdhenj të botëror
të kohës së vetë. Nuk është
e lehtë të shkruash një libër
për këtë burrë shteti të madh
të kalibrit botëror jo vetëm
përse për të janë shkruar
e botuar edhe qindra libra
tjerë, filma dhe artikuj, por se
Ataturku ka gjetur qytetarinë
e tij në historinë turke e
botërore dhe në mendjen
e turqve të djeshëm dhe të
sotëm. Tek turqit dhe të tjerët
të lidhur me historinë turke
të Mesjetës deri më 1923,
Ataturku, i cili transformoi
plotësisht perandorinë e
kohës, Turqinë e sulltanëve
dhe të Kalifatit dhe themeloi
Turqinë moderne, tashmë
nga viti i largët 1923 e shpallur Republikë, ka zënë vend
ashtu si ai është publikuar
deri më sot. Ndaj të argumentosh ndryshe nga ç’është
thënë e shkruar për të deri
më sot, nuk është fort e lehtë, por nuk është e pamundur. Dhe studiuesi Ramazan
Hoxha vërtetoi se edhe kësaj
sfide mund t’ia dalësh. Ai na
solli një libër të ri kushtuar
kësaj figure kaq të madhe
e brilante si Ataturku, libër
që nuk është konfiguruar e
nuk është shkruar ashtu si të
tjerët deri më sot. Ramazan
Hoxha nuk e ka për he-rë
të parë t’i përkushtohet një
sipërmarrje të vështirë, por
jo të pamundur. Ai e shkroi
dhe e botoi këtë libër, pas
një përvoje të tij jo të vogël
në fushën e botimeve, pas
një eksperience jo të zakontë
në punën me komunitetin,
kur ai jo vetëm ishte njohur me plot botime të tjera
kushtuar këtij personaliteti
me përmasa botërore, por
edhe i kishte studiuar ato me

Zybejdja, bijë e Sebishtit
të Gollobordës, u martua
pas vdekjes së burrit të
parë.
Kjo veprimtari u organizua nga Unioni i Krijuesve Dibranë dhe shoqata atdhetare –kulturore
“Golloborda-Haziz Lila”.
Aktiviteti u çel nga studiuesi Mehmet Hasani-nënkryetar i Unionit të Krijuesve Dibranë. Fjala e
rastit u mbajt nga Fatos
Daci, historian e publicist,
kryetar i Unionit të Krijuesve Dibranë dhe anëtar
i Përhershëm i Akademisë
Amerikano-Shqiptare të

Shkencave dhe Arteve.
Rreth vlerave të librit
folën z.Esat Musliu-regjisor i njohur dhe “Mjeshtër
i madh” dhe z.Kadri Dauti-studiues dhe nëndrejtor i Arkivit të Forcave të
Armatosura të Republikës
së Shqipërisë. Në fund të
pranishmit i përshëndeti
edhe autori i librit,
z.Ramazan Hoxha.Për të
pranishmit u shfaq filmi
dokumentar i titulluar
“Origjina e vërtetë e
Ataturkut”, realizuar nga
Fatos Daci.Në fund, nga
autori u shtrua një koktej
për të gjithë të pranishmit.

STUDIUESI RAMAZAN HOXHA IA DOLI TË TRAJTOJË
BINDSHËM ORIGJINËN E MUSTAFA QEMAL ATATURKUT
përgjegjësi, kishte bërë
krahasimet dhe analizat
mes tyre, kishte mbajtur
plot shënime dhe kishte
dalë në përfundime, pse
jo ndryshe me ata, të
cilat i sjell në këtë libër
të ri të tij.
Kur themi ndryshe
nuk është fjala për jetën
dhe veprën. Jeta dhe
vepra e këtij burri të
madh është ajo e pranuar deri më sot, pavarësisht nga mënyra se si
atë e paraqet njëri apo
tjetri autor, apo si e ka
paraqitur edhe vetë historiografia zyrtare turke
në raport me ta. Njëri
libër i shkruar për jetën
dhe veprën e Ataturkut
mund të jenë ndryshe
nga tjetri vetëm përsa
u takon detajeve apo
mënyrës së renditjes,
por jo në themel. Thelbi
i problemit është një,
qoftë dhe ai i paraqitur
në versionin zyrtar.
Por, edhe përsa i
takon këtij këndvështrimi
studiuesi Hoxha me stilin, ekzigjencën dhe bagazhin e tij
kulturor paraqet risi, e mban
lexuesin të mbërthyer faqe
për faqe të librit, edhe pse
për të mund të jenë elementë me të cilat lexuesin janë
qasur dhe më parë. Ndodh
kështu sepse zoti Hoxha e
ka shkruar librin e tij jo vetëm
me plot pasion, por edhe
me një metodologji cilësore
profesionale,sipas kritereve
shkencore, mbështetur në
një bibliografi të pasur dhe
në fakte e dokumente të shumta, por me një art fjale të
admirueshëm dhe me seriozitetin maksimal për të mos
i lejuar vetes gabime, qoftë

edhe të paqëllimshme, të
cilat do të rëndonin imazhin
dhe pozitën e kësaj figure
qartësisht të dallueshme.
E reja dhe e veçanta
e librit të zotit Ramazan
Hoxha qëndron tek problemi
i origjinës së Ataturkut të
Madh, e cila, deri më sot,siç
mendon autori,në mënyrë të
qëllimshme apo të paqëllimshme, mbart edhe mister, ka
vakuume e paqartësi. Këto
paqartësi, apo manipulime të
qëllimshme, për fat të keq i
takojnë problemit numër një
të biografisë së çdo njeriu:Nga ishte dhe i kujt ishte?
Për të dalë në versionin
të cilin autori e paraqet në
këtë libër nuk ka harxhuar
pak energji, nuk ka harxhuar

pak kohë, mund dhe
djersë, pasi ka punuar
me dekada për këtë
qëllim. Ai ka analizuar
me laps në dorë të gjithë versionet e derisotme lidhur me origjinën
e Mustafa Qemalit;
ka lexuar, rilexuar
e studiuar të gjitha
versionet që jepen nga
autorë turq, bullgarë,
maqedonas, shqiptarë,
grekë etj. Pasi i kalon
në sitën e tij të imtë,
zoti Hoxha paraqet
mendimin e tij ndryshe
me shumë nga autorët
e deri sotëm.
E reja dhe kërshëria e këtij libri është
se autori Ramazan
Hoxha me plot gojë
thotë e shkruan se
origjina e Ataturkut
të Madh është nga
Stebleva e Dibrës, nga
është edhe vetë ai. Ai
argumenton se kush
ishte gjyshi, kush ishin
kushërinjtë, ku i kishin
të parët e tij tokat e pronat,
ku ishin themelet e trojeve
vjetra të paraardhësve të
Ataturkut, ku ishte çezma, ku
ai kishte pirë ujë etj.
Për të vërtetuar prejardhjen shqiptare, veçmas
dibrane e gollobordase të
Ataturkut,autori sjell plot dëshmi dhe fakte. Nga mënyra
se si e argumenton këtë
problem serioz, jo dosido, që
lidhet me jetën e Ataturkut
të madh, është bindës. Me
bindje zoti Hoxha dëshmon
se babai i tij nuk ishte Ali
Rizai, që njihet deri më sot,
pasi ai ishte vetëm njerku i
tij, pavarësisht se edhe në
dokumente zyrtare ashtu
është manipuluar, por është

Beqir Canka nga Stebleva e
Dibrës.
Se të parët e Ataturkut
janë nga një rajon i Dibrës e
pranojnë edhe vetë biografët
turq, por ata, duke mos
dashur të pranojnë faktin se
Turqinë moderne e themeloi
një huaj, një shqiptar, thonë
e shkruajnë se ai vend nga
ata pranojnë se ishte prejardhja e Ataturkut, na qenka
populluar nga një pakicë
turke, e ardhur nga Konja.
Madje, para dy vitesh, vetë
qeveria turke rikonstruktoi
shtëpinë e Ataturkut në
Koxhaxhik të Dibrës, si për të
dashur t’i japin qytetari hiles
së tyre se, po nga Dibra ishte
Ataturku i madh, por ishte
nga ky Koxhaxhik, ku ka
qenë një garnizon i Perandorisë, ku ka jetuar edhe një
pakicë turqish konjarë!, duke
e shmangur qëllimisht vetëm
2 km në vijë ajrore vendorigjinën e vërtetë të Ataturkut
nga rajoni i Gollobordës.
Këtë pretendim zoti Hoxha
e rrëzon me argumente të
pakontestueshme, duke mos
u paraqitur si një zë folklorik,
si një amator që ashtu ia do
mendja e tij. Argumentet që
autori sjell ngjizen pazgjidhshmërisht me përfundimin,
ata të befasojnë, por nuk
mund t’i injorosh.
Mendimi ynë është se
zoti Hoxha jo vetëm ka guxuar, por ia ka dalë. Ataturku
i madh, sipas zotit Hoxha,
nuk ka asnjë prejardhje tjetër
përveçse asaj shqiptare,
sepse ai ishte nga Stebleva
e Dibrës. Por, zoti Hoxha nuk
është një zë i vetmuar. Këtë
e deklarojnë edhe sot, me zë
të lartë, i madh e i vogël nga
Golloborda.
FATOS DACI
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LIBRI “U RRITA ME LOTËT E NËNËS” I AUTORIT ADEM
KORMAKU NJË PËRJETIM I PLOTË DHE ARTISTIK
Kohët e fundit në sallën
e madhe (“Franceze”) të
Muzeut Historik Kombëtar,
në Tiranë, në prani të qindra qytetarëve të Tiranës,
Dibrës, Gollobordës dhe
viseve të tjera, u përurua
libri “U rrita me lotët
e nënës” i autorit Adem
Kormaku. Fjalën e rastit
e mbajti z.Kujtim Boriçi,
redaktor i librit, shkrimtar e
gazetar i shquar.
Më pas, rreth vlerave të librit folën zotërinjtë
Ramazan Hoxha, studiues,
kryetar i shoqatës atdhetare –kulturore “Golloborda
–Haziz Lila”, z.Myfit Lulo-ish inxhinier e funksionar i
lartë i ndërtimtarisë; z.Velo

Cfarku-ish kryeredaktor i
gazetës “Ushtima e Maleve” dhe autor i disa librave;
z.Ferit Fixha-shkrimtar e
poet i njohur, korrektor i
librit; znj.Nexhi Bahushi-poete nga Stebleva, si dhe
përshëndeti Prof.Dr. Ilia
Mazniku.
Që të gjithë folësit
vlerësuan lart vlerat historike të librit, si dhe evidentuan vlerat e larta qytetare
e profesionale të inxhinier
Adem Kormakut, të këtij njeriu të mirë, ish kuadër i lartë
në fushën e ndërtimeve dhe
tanimë dhe të një shkrimtari,
i cili nëpërmjet kujtimeve të
tij solli për lexuesit një libër
me vlera të larta historike

NGA KUJTIM BORIÇI*
Një libër që reflekton dashuri,
mirësi, respekt për punën dhe njeriun
e sakrificës. Ngjarje të jetuara që
lidhen pazgjidhmërisht me vendlindjen e tij Steblevën, personazhe
të thjeshtë e mjeshtër duarartë që
ngritën vepra monumentale në
Shqipëri e jashtë saj, pa çka se në të
shumtën e rasteve mbetën anonimë.
Homazhe e respekt për qindra e
mijëra punëtorë, specialistë, inxhinierë e drejtues që materializuan artin,
shpirtin e tyre në kantiere ndërtimi,
në hidrocentrale e kudo ku i kërkoi
interesi i atdheut, me shpirt sakrifice,
pa i rënë gjoksit, por dhe pa përfituar
për vete, me bindjen se i shërbenin
shoqërisë. Ndjenjën e krenarisë dhe
respektit për specialistët shqiptar
që ndërtuan memorialin e Lirisë në
kampin e Mat’hauzenit në Austri duke
mahnitur specialistë e mjeshtër të
njohur evropian. E mbi të gjitha, pasurinë shpirtërore e ndjenjat humane,
zemërgjerësinë dhe modestinë e një
prej specialistëve e drejtuesve më të
mirë të vendit në fushën e ndërtimtarisë, që në çfarëdo rrethane të jetës
e të punës, nuk ka bërë kurrë kompromis me dinjitetin, por ka kërkuar
e ka bërë gjithmonë të mirën… Këto
i gjen të dokumentuara e të thëna
rrjedhshëm, me ndjenjë, dashuri e
pasion në librin “U rrita me lotët e
nënës…” të autorit, inxhinierit asistent të mirënjohur Adem Kormaku.  
Duke qenë ndër të parët që njoha
e përkraha dëshirën e autorit për të
hedhur në një libër pjesë të ditarit,
kujtimeve dhe dokumente që ruante
ndër dekada, përballë një ngurrimi
nga ana e tij, që u desh kohë të
shmangej, duke u njohur hap pas
hapi dhe me procesin e punës mbi
këtë libër nga ana e tij, si dhe duke
pasur një eksperiencë të gjatë si
njeri i letrave por dhe si redaktor,
dua të evidentoj që në fillim se me
këtë libër, autori Adem Kormaku na
ka dhënë shpirtin e tij, na ka dhënë
fragmente të kontributit të brezave të
ndërtuesve që ri ngritën Shqipërinë,
ndërtuan objekte kapitale që do u
rezistojnë shekujve, na ka dhënë
modelin e dashurisë për nënën që
na ka sjellë në jetë, na ka dhënë
domosdoshmërinë e dashurisë dhe
mirënjohjes për familjen, të afërmit,
shokë e miq, pa të cilën kushdo në
këtë tokë nuk mund të jetë komod,
nuk mund ta shijoj e përjetoj atë me
gëzimet, brengat, hallet e mundimet. Autori na ka dhënë gjithashtu
dhe mesazhin e qëndrese njerëzore
përballë fatkeqësive, faktin se kjo
qëndresë bën të mundur të mbijetosh
dhe kur mbetesh jetim që në moshën
6 muajsh e rritesh me stërmundim
mes 6 vëllezërve e motrave, duke
ngjitur shkallët e jetës e duke u integruar me dinjitet në shoqëri. Adem
Kormaku ka ditur të lejë gjurmë me

dhe edukative.
Është meritë e zotit
Adem Kormaku, që
nëpërmjet faqeve të librit
të tij nuk mbeten anonimë
projektuesit e realizuesit
duarartë të godinave
kryesore të kryeqytetit, siç
janë ndërtesa e PTT, ish
hoteli 15 katësh-sot Hotel
“International”, Pallati i
Kulturës, Galeria e Arteve në
Tiranë etj.,si dhe memoriali
i luftëtarëve shqiptarë në
Mat’hauzen, vepra këto
që janë produkt i mendjes
dhe djersës së ndërtuesve
të talentuar dibranë e
gollobordas dhe bashkë me
to edhe të inxhinier Adem
Kormakut.

Adem Kormaku sjell një libër interesant,
që ngre në piedestal njeriun e punës

artin e ndërtuesit në ngritjen e Pallatit të Madh të Kulturës në Tiranë,
në Galerinë e Arteve, në ndërtimin e
kompleksit të ambasadës kineze, sot
Ministria e Jashtme e Shqipërisë, në
ndërtimin e Hotel-Arbëria, sot Ministria
e Drejtësisë, në ndërtimin e hotelit
për kinezët, sot Drejtoria e Policisë së
Shtetit etj…
Në ndërtimin e 15 katëshit, në
ngritjen e bazamentit të Luftëtarëve të
Lirisë në Mat’hauzen; ka fituar mirënjohje e vlerësim dhe si drejtues nga
qindra punëtorë, teknikë, inxhinier,
nga drejtues e institucione më të larta
shoqërore e shtetërore. Pra, inxhinier Adem Kurmaku, në profesionin e
tij, në jetë ka qenë gjithmonë i suksesshëm. Por sapo nis e lexon faqet
e para të librit e shkon në fund të tij,
bindesh se po i suksesshëm është
dhe në cilësinë e këtij libri të shkruar
me ndjenjë. Ka shumë për të thënë
për librin e Ademit, por unë mendoj të
evidentoj shkurt disa nga veçoritë që
mendoj se e rendisin këtë libër ndër
më të mirët e kohëve të fundit në
llojin e vet.
Së pari, çdo kapitull e çdo
pjesë e këtij libri, qoftë ngjarje,
personazh apo vlerësim, është
shkruar natyrshëm, me ndjenjë, larg
lakmisë për të folur apo shkruar
me superlativa, por ashtu thjeshtë
e rrjedhshëm, gjë e cila të bën
për vete, të josh dhe të imponon
respektin për njeriu e thjeshtë,

punëtorin që harron të kthehet në
shtëpi por rri dhe natën për të betonuar bazamentin e objektit, pa çka se
mund e duhej të ishte pranë familjes.
Së dyti, kujtimet e dëshmitë
e përmbledhura në faqet e këtij
botimi, janë pjesë e sakrificave të
një brezi e të një kohe të vështirë,
ku idealizmi i njerëzve, fryma e
dashurisë dhe kolektiviteti, ishin e
mbetën promotorë të fuqishëm që
sfiduan vështirësi të shumta, duke
dhënë kështu një pasqyrë me vlerë
për brezat e sotëm e ata që do të
vijnë më pas.
Së treti, si njeri modest por
dhe i përgjegjshëm, Ademi ka ditur
të sjellë në libër shumë personazhe,
kolegë të tij, mjeshtër të njohur,
artistë me famë deri dhe njerëz të
takuar rastësisht, ashtu siç janë, por
gjithmonë, duke qëmtuar, parë dhe
evidentuar tek ata të mirën, duke
qenë aleat me ‘të (përpjekjet për
të mirën) në rrugën e vështirë të
punës së përbashkët në ndërtimin e
veprave të shumta që i kanë mbetur
vendit. Kjo tendencë mbizotëruese
që haset në çdo kapitull apo pjesë
të librit, evidentohet natyrshëm dhe
te karakteri i autorit në punë e jetë,
ku gjithmonë, e ka vlerësuar si më
të domosdoshmen qenien njeri, para
se të jetë punëdhënës apo drejtues.
Pikërisht, në këtë status, ai i ka parë
kyçin e suksesit, por dhe dështimit të
përkohshëm diku…

Së katërti, i gjithë libri, përshkohet nga ndjenja për të mirën, të
bukurën, të dobishmen e pozitiven
dhe aty ku ajo ndoshta nuk është
prezent ashtu siç duhet apo siç e
dëshiron autori. Ky këndvështrim,
duke ndikuar direkt apo indirekt në
ndërgjegjësimin e njerëzve (që janë
dhe personazhe real të librit), ka
sjellë përmirësim të raporteve në
punë, jetë e mjedise ku autori ka
qenë protagonist, drejtues, apo dhe i
barabartë me punëtorët e thjeshtë.
Së pesti, libri evidenton dukshëm lidhjet e autorit me vendlindjen,
bashkëfshatarët, bashkë krahinorët,
njerëzit e afërt apo shokët e udhëve
të jetës. Në një farë mënyre, me
modestinë e tij, më shumë me
qëndrimin dhe sjelljen e tij se sa
fjalën, ai na sjellë modelin se si duhet
dashur, si duhet të jesh që të të duan,
si mund të bësh për vete e ta kesh në
krah dikë.
Së gjashti, mendoj se duhet
evidentuar dhe modestia e autorit për
këtë produkt (librin), e cila theksohet
që në faqen e parë e deri në mbyllje.
Ai, ndonëse thotë se kujtimet, dokumentet e përmbledhura në këtë libër
i ka shkruar për tu lënë fëmijëve, të
afërmve e të njohurve, copëza jete
të dekadave që ai ka mbi supe, në
fakt, libri në tërësi është shumë më
tepër se kaq. Lexuesi do të shikoj se
Ademi ka qenë specialist apo drejtues në disa vepra shumë të rëndësishme, që nuk janë pak, por krenaria e ndërtimtarisë në Shqipëri, e si të
tilla, për ‘ta edhe rreth tyre, ne sot,
por dhe brezat që vijnë, duhet të dinë
apo të kenë të dokumentuar jo vetëm
projektet, por dhe punën e gjallë që
është bërë për materializimin e tyre,
sakrificat e mijëra njerëzve që bënë
gjithçka për ti ngritur ata në këmbë.
Mendoj, se në këtë drejtim, ai ka
dhënë ditka me vlerë për shoqërinë.
Si në çdo libër, dhe ky duhet
të ketë mangësi, e kjo është normale. Por ky libër, është një ‘pasaportë’ tjetër për vendlindjen e
autorit, për Gollobordën, Dibrën dhe
armatën e madhe të ndërtuesve
me të cilët autori ka punuar dekada
të tëra. Është njëkohësisht edhe
një homazh apo mirënjohje për
dhjetëra apo qindra specialistë apo
inxhinierë të ndarë nga jeta, por që
kanë lënë mundin e djersën e tyre
në këto vepra kapitale që sot janë
pasuri kombëtare. Por libri i Ademit
“U u rrita me lotët e nënës…”, është
gjithashtu dhe një kontribut për publicistikën e këtij lloji. Cilido lexues, i
çfarëdo niveli qoftë, kur ta mbaroj së
lexuari, do të më japë të drejtë…
*Publicist, shkrimtar
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