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• Arsimi kallaratas zanafillën e tij e ka në mars 1916, 
në formën e kurseve që zhvilloheshin në shtëpinë 
e Dushan Seit Jonuzajt në Shesh të Fierit me mësues 
patriotin Telo Duro Zhibajn.

• Më vonë, për t`iu larguar syve të pushtuesve italianë 
që nuk lejonin të bëhej mësim shqip, shkolla që 
funksiononte në formë kursi, u zhvendos në Povël, në 
konakët e Maliq Boshit.

• Zyrtarisht, shkolla shqipe në Kallarat u çel më 20 tetor 
1916 në shtëpinë e Qamil e Zenepe Toçes, e njohur 
nga Drejtoria e Arsimit Gjirokastër.

• Mësuesi i parë i shkollës në Kallarat ka qenë Jaho Hodua 
nga Borshi dhe pak muaj më vonë Musa Sinani (Këlliçi) nga 
Fterra.

• Nxënësit e parë që u ulën në bankat e shkollës kanë qenë: 
Ruzhdi Lame, Lilo Habilaj, Izet Bushaj, Azbi Asllani, 
Hasan Selami, Abaz Shako, Shahin Jonuzaj, Demir Lato, Veledin Rjepaj, Dalan Haxhiu, Ferik Strataj, Shuko Karrabollaj, 
Hasan Qejvanaj, Hasan Shamo si dhe Hamdi dhe Izet Hasko nga Golemi, të cilët, pas djegies së fshatit të tyre nga grekët 
më 1913, erdhën në Kallarat.

Faqe 5

MË 14 - 15 GUSHT 2021 NË KALLARAT U ZHVILLUA
 "TAKIMI I BREZAVE"

ORGAN PERIODIK I SHOQATËS  K / A “KALLARATI” 
Viti i 18-të i botimit, nr. 105, Qershor 2021 , Çmimi 50 L

www.kallarati.com; E-mail: gazetakallarati@yahoo.it     
Kryeredaktor:  Seit Jonuzaj

Ec ngado, Kallaratin mos e harro!

Faqe 3 - 5

Gëzuar
 festat e nëntorit!

28 nëntorin “Ditën e Flamurit Dhe të Pavarësisë”
Dhe 29 nëntorin, “Ditën e çlirimit të shqiPërisë”

... Kryesia e Shoqatës Kallarati falënderon të gjithë 
pjesëmarrësit, banorët vendas, të ardhurit nga çdo 
qytet i Shqipërisë dhe emigrantë, në mënyrë të veçantë 
të rinjtë e të rejat, që e gjetën mundësinë dhe morën 
pjesë, biles edhe jashtë parashikimeve tona. Kjo 
tregon dhe shpreh dashurinë që kallaratasit kanë për 
vendlindjen dhe origjinën e të parëve të tyre, Kallaratin. 
Falënderojmë banorët dhe pronarët e bizneseve private 
dhe të gjithë ata që u angazhuan për pritjen dhe krijimin 
e kushteve të përshtatshme për takimin.Një falënderim 
të veçantë atyre që bënë të mundur sponsorizonim dhe 
realizimin e këtij takimi, sidomos për koncertin e ditës së 
shtunë, vëllezërit  Arjanit e Hektor Rjepaj, Bako Xhaferaj 
etj. ...

20 TETOR 1916 - 20 TETOR 2021, 105 - VJETORI I ÇELJES 
SË SHKOLLËS SË PARË SHQIPE NË KALLARAT

“Jetimët”, POEMA E 
PANJOHUR E NJË HEROI 
19-VJEÇAR KALLARATAS, 
MUMIN SELAMI

Nga  MSc. ALBERT HABAZAJ

(Ribotim me rastin e 79 - vjetorit të rënies së Heroit të 
Popullit Mumin Selami, marrë nga gazeta “Dita”, 16 
korrik 2016)

 Kaq është poezia. 16 vargje me 
rima të mbyllura, që janë dhe të 
pasura, ku vargu i parë rimon 
me të katërtin dhe i dyti me të 
tretin, sipas skemës abba, që i 
japin muzikalitet poezisë. Pa u 
futur në morfologjinë poetike, 
vjersha “Jetimët” është 
drithëruese si realizim për 
gjetjen dhe mesazhet që jep. 

Është një pikturë e gjallë në vargje, që në një trajtë 
tjetër, krejt të veçantë na vjen si reminishencë 
poetike  e skulpturës “I urituri”, [veprës së parë të 
të madhit Odhise Paskali (Torino, 1924), njërës nga 
kryeveprat e skulpturës shqiptare].

Faqe 6-7

KUJTOJMË 
SIHAT TOZAJN 
NË 20 -VJETORIN 

E NDARJES 
NGA JETA

GURËGDHENDËSI, AGIM KALLARATI I
DORËZON KYEMINISTRIT, ZOTIT EDI RAMA, 
NJË NGA PUNIMET E TIJ ARTISTIKE

Sihati gjatë gjithë jetës së tij, manifestoi vetitë 
dhe virtytet më të larta si njeri me familjen, 
bashkëpunëtorët, eprorët, vartësit e deri te 
njerëzit e thjeshtë, duke qenë gjithmonë pozitiv 
në trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve edhe kur 
ato ndonjëherë ishin të pazgjidhme. Ai ishte njeri i 
dashur, i kudondodhur, i përkushtuar, i pakorruptuar, 
i besës, por edhe i humorit. Shtëpia e tij, kudo ku 
punoi e banoi ishte e hapur dhe e mirëpritur për të 
gjithë bashkëfshatarët e tij kallaratas por jo vetëm. 
Sot ndihemi krenarë për këtë figurë, pasi në çdo 
prezantim që bëjmë e kur na pyesin nga je, nëse 
u themi nga Kallarati, menjëherë do të thonë: “Po 
qenke nga fshati i Sihat Tozaj”. Njerëz të tillë që 
me punën e sjelljen e tyre njerëzore arrijnë të 
simbolizojnë dhe identifikojnë fshatin e origjinës 
së tyre edhe pse të rrallë ekzistojnë, siç është edhe 
Sihat Tozaj. Faqe 7

Faqe 7
 Gjatë vizitës që kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Edi Rama bëri në Otranto, më 3 shtator 2021, me rastin e 30 
vjetorit të eksodit shqiptar në Itali dhe përurimit të skulpturës "Kateri i Radës”, ashtu si shumë emigrantë shqiptarë që 
patën mundësi të shihnin e takonin kryeministrin e tyre, edhe Agimi e pati një fat të tillë, jo vetëm ta takonte së bashku 
me bashkëshorten Dushin, por t’i dhuronte atij një punim artistik, bërë me dorën e tij, dhuratë e cila u prit me mjaft 
kënaqësi nga kryeministri. Kjo dhuratë simbolike për kryeministrin, aq më tepër një artisti të kësaj fushe, nuk erdhi 
ashtu fare rastësisht, pasi Agimi ka vite që e ushtron këtë zanat me mjaft pasion e dëshirë, pasion që fillesat e tij i ka që 
në vogëli në vendlindjen e tij në Kallarat. 
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Në Francë ikim për të surprizuar, 
sërish De Biazi si Kapelo

KRYESIA E SHOQATËS “KALLARATI” FALENDERON GJITHË ATA INDIVIDË DHE 
SUBJEKTE QË BËNË TË MUNDUR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E “TAKIMIT TË 

BREZAVE"

Një takim brezash e konceptuar dhe realizuar ndryshe nga herët e tjera, një takim dinjitoz 
brezash, falë organizimit, falë sponsorizuesve dhe mbi të gjithë falë pjesëmarrësve të 
shumtë, në veçanti të rinjve, gjë tregon se dashuria për vendlindjen, dashuria për origjinën 
e të parëve nuk njeh kufi.Ashtu siç ishte njoftuar para dy muajsh nëpërmjet rrjeteve 
sociale nga Kryesia e Shoqatës , në datat 14 & 15 gusht në Kallarat, në një atmosferë tepër 
festive u zhvillua me sukses "Takimi i Brezave". Në këto dy ditë në sheshin para lapidarit, 
buçitën si asnjëherë tjetër këngët dhe vallet popullore, si dhe këngët labe. Kryesia e 
Shoqatës Kallarati falënderon të gjithë pjesëmarrësit, banorët vendas, të ardhurit nga çdo 
qytet i Shqipërisë dhe emigrantë, në mënyrë të veçantë të rinjtë e të rejat, që e gjetën 
mundësinë dhe morën pjesë, biles edhe jashtë parashikimeve tona. Kjo tregon dhe shpreh 
dashurinë që kallaratasit kanë për vendlindjen dhe origjinën e të parëve të tyre, Kallaratin. 
Falënderojmë banorët dhe pronarët e bizneseve private dhe të gjithë ata që u angazhuan 
për pritjen dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për takimin. Një falënderim të 
veçantë atyre që bënë të mundur sponsorizonim dhe realizimin e këtij takimi, sidomos për 
koncertin e ditës së shtunë, vëllezërit  Arjanit e Hektor Rjepaj, Bako Xhaferaj etj. Padyshim, 
falënderim ekstra u takon këngëtarëve  dhe orkestrantëve, prezantueses së takimit, të 
rinjve, të cilët nëpërmjet muzikës, këngëve dhe valleve popullore i dhanë këtij takimi 
ngjyrat dhe emocionet e një feste të rrallë.

 MBRËMJA E SË SHTUNËS, NJË NATË E MAGJISHME 
PËR TË GJITHË

Organizimi i takimit të brezave në mbrëmjen e të shtunës 
në sheshin para lapidarit, ku buçiti kënga popullore nën 
muzikën e orkestrës fierake në organo nga zoti Ernest 
HOXHA nga Mallakastra dhe në klarinetë nga zoti 
Alket SEITAJ nga Fieri dhe këngës labe, ishte padyshim 
zgjedhja më e bukur e grupit organizator, ku këngëtarit 
Gjergj Leskaj me emocione iu dha mundësia të këndojë 
para bashkëfshatarëve të tij, këngët e tij tashmë të 
njohura si: "Jam bir nga Labëria"; "Moj Eleni"; "Vashëzo 
moj Engjëllore"; "Bijtë e Shqipërisë"; "Do t'ia marrim 
këngës"; "Qengji i urtë pi dy nëna";  "Vajzat e Hoxhës"; 
"Vetëm ti kërkomë",  të kënduara prej tij live.
Këtij grupi iu bashkua fare mirë edhe një këngëtar tjetër, 

i cili e ndezi edhe më tepër atmosferën e festës. Gjithashtu edhe grupi lab "Pavarësia", 
pjesë e së cilit ishte edhe Andon Begaj, sjell nga Vangjel Ribaj e bënë edhe më tërheqëse 
këtë natë. Si asnjëherë tjetër në këtë shesh gjatë gjithë natës u këndua, u kërcye, por edhe 
u ngrit dollia, shoqëruar me mishin e pjekur sipas traditës.
Mbrëmja e të shtunës, përveç muzikës live, ishte e konceptuar sipas një skenari të 
veçantë, e ndërthurur me këngë të kënduara nga kallatatasit, të cilat u ndoqën të incizuar, 
nëpërmjet altoparlantit të fuqishëm të orkestrës.
Do të dëshironim - theksoi prezantuesja- që sonte mes nesh të ishte edhe Evgjeni Jonuzaj 
ose Gjena siç jemi mësuar ta thërrasim me këngën e saj "Djepi ynë burim floriri", fituese 
në festivalin folklorik të Gjirokastrës. Por  pjesëmarrësit le ta ndjekin këngën e saj "Djepi 
ynë burim flori" të incizuar. Gjithashtu ju ftoj një duartrokitje për Gjenën e cila me siguri 
na ndjek nga Londra.
Kësaj mbrëmje, siç theksoi edhe prezantuesja, i mungonte edhe këngëtari Renato Hoxhaj, 
i cili kohët e fundit së bashku me Simon Leskaj kanë kënduar një këngë shumë të bukur, 
e cila është bërë hit "Kallarat o fshati ynë",  këngë e cila ka lidhje me takimet e brezave, 
zhvilluara në Kallarat.
Në mungesë të tyre, kënga u ndoq e incizuar, dhe u dëgjua me emocione, sikur të ishte 
live. Me interes për lexuesit është edhe teksti i saj, mjaft i goditur, nga poeti i mirënjohur 
i Labërisë dhe miku i Kallaratit, i ndjeri Feti Brahimi.

Bogonicë o mali ynë
Me krye sipër te retë
Hape gjoksin, hape gjinë
Priti se po të vijnë djemtë...

 Në vijim të koncertit të mbrëmjes së të shtunës, 
prezantuesja, Ajseda, vuri në dukje faktin se "Kallarati, 
ashtu si çdo fshat i Labërisë ka patur grupin e vet 
artistik, trashëguar nga kohët më të hershme deri në 
ditët e sotme. Në gjysmëshekullin e dytë të shekullit 
XX, kënga kallaratase u përpunua artistikisht, duke u 
ngritur në një nivel më të lartë. Për këtë, një ndihmesë 
e meritë të veçantë ka dhënë biri i këtij fshati, mësuesi 
dhe mbledhësi i folklorit, Llambro Hysi. Për vlerat e tij, 
grupi mori pjesë në Festivalin Kombëtar Folklorik të 
Gjirokastrës në vitin 1983, duke u vlerësuar me çmime 
nga juria e festivalit. Gjithashtu mori pjesë edhe në 
festivale ndërkombëtare, si në atë të Kanës (Francë) në 
vitin 1989, duke konkurruar në mes të 50 grupeve 

folklorike. Në vitin 1995  me nismën dhe realizimin e drejtpërdrejtë po të Llambros dhe 
sponsorizim të Birçe Ribaj u krijua grupi folklorik “Bogonica”, këngët e të cilit u filmuan në 
Televizionin Publik Shqiptar dhe sot i kemi si pasuri e rrallë si: “Hëna që del në Bogonicë”, 
“Luan ç’luan hënëza”, “Mëngjes për mëngjes”, “Një trimi”, “O bo bo djemtë mbi 
dete”, “Vjen lumi trubull o”, etj.
Për kënaqësinë e të pranishmëve u ndoq e incizuar kënga "Hëna që del në Bogonicë", 
marrës Myzafer Laçaj, kthyes Zeqo Hoxhaj, kënduar nga grupi.

  Një bir tjetër i shquar i Kallaratit, i njohur 
brenda e jashtë vendit, është padyshim Hyso 
Xhaferaj, këngëtar i Ansamblit Shtetëror të 
Këngëve dhe Valleve Popullore, i Grupit 
“Zadeja’, grupit “Antea”, Këngës Magjike dhe i 
shumë grupeve të tjera, që me zërin e veçantë 
të kthyesit me grykë, me të drejtë vlerësohet 
sot si një nga këngëtarët më virtuozë të këngës 
labe dhe asaj të përpunuar.
"Gur Xhevairi" do ta cilësonte Hyson, poeti i 
madh i Labërisë "Nderi i Kombit", i ndjeri Lefter 
Çipa. Për arsye të angazhimeve të tij artistike 
jashtë vendit, pjesëmarrësit ndoqën të incizuar  

"Këngën e Nënës", kënduar nga Hyso Xhaferaj dhe "Mjeshtrja e Madhe" këngëtarja e 
mirënjohur e këngës popullore, Irini Qirjako
Ashtu si në gjithë Labërinë dhe më gjerë, kënga labe në Kallarat ka qenë dhe është 
pjesë e jetës. Ajo ka qenë dhe është e pranishme në çdo vatër të saj, në çdo rast gëzimi 
familjarë, dasmash, raste festash e përvjetorësh të ndryshëm, festivale takime të grupeve 
folklorike të zonës dhe më gjerë. Përveçse si grup, kënga labe, ashtu si në shumë zona të 
Labërisë edhe në Kallarat është kënduar edhe individualisht (monofoni) nga një njeri në 
raste gëzimi, lindjes së një fëmije, por edhe në momente kritike të jetës, të dëshpërimit 
apo të vuajtjes. Kënga shpesh u jepte atyre kurajë dhe shpresë për të ardhmen. Rasti i 
këngës së Zeqos dhe Evgjenisë e vërteton më së miri këtë fakt. Dhe pas këtyre fjalëve të 
prezantueses në sfond u dëgjua tashmë kënga e mirënjohur "Ç'u këput një këmbë mali", 
fitues edhe ky në festivalin folklorik të Gjirokastrës.
Prania në këtë mbrëmje edhe e mjaft emigrantëve kallaratas, të cilët pas viteve 90-të 
ikën jashtë vendit për një jetë më të mirë dhe mundësi më shumë për fëmijët e tyre, e 
bëri edhe më tërheqëse këtë natë. Megjithëse larg Kallaratit, si në Greqi, Itali, Francë, 
Spanjë, Belgjikë, Angli e deri në Kanada e Amerikë, ata mendjen dhe shpirtin e kanë në 
vendlindje, në Kallarat. Të gjithë të ardhurit në këtë takim, por edhe ata që nuk mundën 
të ishin u përshëndetën me këngën; "Vajtim për kurbetin", kënduar nga Zeqo Hoxhaj, 
Evgjeni Jonuzaj dhe Vasil Sera, shoqëruar me fyell nga Vendim Kapaj.
E ndërsa ora ofron me mëngjesin, në shesh kërcehet, këndohet e pihen dollitë sipas 
zakonit, të cilët të kënaqur me përmbajtjen e kësaj nate me të vërtetë të veçantë, 
prezantuesja Ajsada duke falënderuar pjesëmarrësit, theksoi se, "Besoj se kënduam e 
kërcyem dhe kaluam një mbrëmje të veçantë dhe tani erdhi momenti dhe koha ta që 
këtë aktivitet ta mbyllim për sonte, pasi në orën dhjetë do të jemi përsëri bashkë me 
pjesëmarrës edhe të tjerë që do të vinë nga rrethet, por edhe të ftuar.

 NJË TELEFONATË NGA LONDRA

Ndërsa koncerti ishte duke vijuar, grupit organizator i vjen 
një telefonatë nga larg. Mundohemi mes zhurmës të 
saktësojmë telefonuesin. Ajo  është Gjena nga Londra, e cila 
kërkon të përshëndes nga larg këtë takim. Midis të tjerash 
ajo theksoi "Të dashur bashkëfshatarët e mi të shtrenjtë! Të 
dashur anëtarë të shoqatës atdhetare e kulturore "Kallarati" 
që me aktivitetet që organizoni mbani të ndezur dashurinë 
tonë për vendlindjen, Kallaratin! Të dashur bashkëmoshatarë 
dhe kolegë këngëtar e këngëtare! Jam në dijeni të plotë të 
organizimit të kësaj nate të veçantë, aty në Morrëzen tonë të 
bukur, e cila sot dhe nesër pret në gjirin e saj bijtë dhe bijat 

e tij, ashtu siç di të presë nëna fëmijët e vetë. Do të kisha shumë dëshirë të isha sonte 
aty mes jush, të këndoja krah Gjergjit me të cilin jemi rritur dhe që këndon aq bukur. Të 
këndoja me Zeqon me të cilin veç të tjerash na lidh festivali folklorik i Gjirokastrës, i cili 
na bëri të njohur atë me këngën "Ç'u këputë një këmbë mali" dhe mua me këngën "Djepi 

MË 14 - 15 GUSHT 2021 NË KALLARAT 
U ZHVILLUA "TAKIMI I BREZAVE"

(Fjalime, mbresa, përshtypje dhe refleksione nga ky takim)
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Intervistoi Besnik GJONBRATAJ

Në Francë ikim për të surprizuar, 
sërish De Biazi si Kapelo

ynë burim floriri", dy këngë monofoni, të cilat na i dhuroi mësues Llambro Hysi, të cilit 
i jemi mirënjohës dhe nëse është aty pjesëmarrës e përshëndes në veçanti. Të këndoja 
me Hyson si dikur, por kësaj radhe ai si një artist i vërtetë i Ansamblit të Këngëve dhe 
Valleve Popullore, që këndon aq bukur krah mjeshtrave të mëdhenj të këngës popullore 
Irini Qirjako etj. Të këndoja me Myzaferin, Andonin, Renaton, Simonin, Ladin e shumë të 
tjerë si dikur me grupin Bogonica. Të këndoja me të gjithë ju të pranishëm në atë shesh 
para lapidarit, se kënga labe nuk është pronë vetëm e jona por e të gjithë ju kallaratasve, 
të moshuar, të rinj e të reja, e gjithë Labërisë.
Do të kisha shumë dëshira për sonte, por për kohën e shkurtër dhe masat anti COVID, qe 
e pamundur. Ju siguroj se herë tjetër do jem pranë jush. Ftoj me këtë rast gjithë kolegët 
e mi këngëtar kallaratas, Hyson, Renaton, Simonin, Myzon, Andonin, mbi të gjithë Zeqon 
etj të bëjmë diçka "bio" për Kallaratin, pse jo një grup të përbashkët, sponsorit besoj nuk 
do të na mungojnë. Kallarati e meriton këtë.
Për kënaqësinë time dhe respektin ndaj gjithë juve të pranishëm aty, ju përshëndes nga 
Londra me melodinë e këngës time "Djepi ynë burim floriri". Faleminderit! Thank You!

 PËRSHËNDETJE E VEÇANTË E ARTISTIT TË POPULLIT, 
LUFTAR PAJO

Artisti i Popullit, Luftar Pajo, edhe pse jo kallaratas, 
këtë mbrëmje u konsiderua pjesë e jona. I rritur mes 
miqsh kallaratas në qytetin e Fierit, së bashku me 
pjesëtar të fisit Strataj në Fier, ai me shumë dëshirë, jo 
vetëm mori pjesë në këtë takim, por nuk kishte si mos 
të dilte para mikrofonit dhe të bënte një përshëndetje 
të veçantë, siç di vetë ai. Pasi falënderoi për punën e 
bërë në organizimin e shkëlqyer të këtij takimi patriotik 
e kulturor, u ndal në vlerësimin e disa prej figurave më 
në zë të Kallaratit, të cilët e kanë bërë atë të njohur, 
brenda e jashtë vendit, ngriti një dolli për të gjithë 

banorët e Kallaratit, duke dhënë mesazhin "Mos e harroni fshatin". Artistin, Luftar Paja, e 
falënderojmë për pjesëmarrjen e Tij dhe i urojmë jetë e shëndet, por edhe krijimtari, pasi 
arti nuk njeh moshë dhe koha e sotme ka nevojë edhe për kontributin e artistëve të këtij 
kalibri si Luftar Paja.

 FESTA VAZHDON EDHE NË DATËN 15 GUSHT 2021

Ashtu siç ishte parashikuar, në ditën e dytë të takimit 
të brezave erdhën shumë bashkëfshatarë të tjerë nga 
qytete të ndryshme, pse jo edhe emigrantë, të cilët në 
orën 10:00 e mbushën sheshin para lapidarit si asnjëherë 
tjetër. Kishin ardhur të rinj, të reja, si dhe të moshuar, 
ku do të veçonim, zotin Seit Jonuzaj e Abaz Dautaj, 
të cilët me pjesëmarrjen e tyre në një moshë të thyer, 
ngelen burim frymëzimi për brezat e rinj për ta dashur 
vendlindjen, e plot të tjerë edhe nga fshatrat fqinje.
Ceremonia filloi me ekzekutimin e Himnit Kombëtar 
të Republikës së Shqipërisë dhe ngritjen e flamurit, 
vendosur në një shtizë enkas për këtë qëllim pranë 
lapidarit kushtuar dëshmorëve të luftës antifashiste 

nacionalçlirimtare të fshatit.

 KRYETARI I KËSHILLIT TË FSHATIT, ZOTI 
HETEM RIBAJ URON MIRËSEARDHJEN

Ndërmjet të tjerash në fjalën e tij, Hetemi u 
shpreh: "Në emër të gjithë banorëve të Kallaratit, 
si përfaqësuesi i tyre në këshillin e fshatit, kam 
nderin dhe kënaqësinë t’ju uroj të gjithëve 
mirë se erdhët në këtë takim brezash! Mirë se 
erdhët në fshatin tuaj, ku u lindët, u rritët dhe u 
shkolluat, por që aktualisht mund të ndodheni 
me punë dhe banim anembanë atdheut! Mirë 
se erdhët, ju të rinj e të reja, që, edhe pse nuk 
keni lindur në këtë fshat, ndiheni krenarë që 

është fshati i prindërve, gjyshërve apo i stërgjyshërve tuaj! Mirë se erdhët, ju emigrantë 
kallaratas, që për arsye ekonomike dhe për një jetë më të mirë jetoni e punoni anembanë 
botës, ju që keni provuar dhe ndier më shumë se kushdo se sa e shtrenjtë është dashuria 
për vendlindjen! Mirë se erdhët ju që nuk jeni kallaratas, por që diçka shumë e shtrenjtë  
shpirtërore  e miqësore ju lidhë me të.

 Në këtë urim mirëseardhjeje, padyshim që 
falënderimi shkon për ftuarit, pjesëmarrjen e 
të cilëve e konsiderojmë vlerësim për fshatin 
tonë Kallaratin, e në mënyrë të veçantë për 
banorët që banojnë këtu. Nuk mund të lë pa 
falënderuar edhe të gjithë bashkëfshatarët e 
mi, me të cilët zgjohemi çdo mëngjes, 
punojmë, qajmë hallet dhe gëzojmë së bashku.
Mbrëmë, si asnjëherë tjetër buçiti kënga e 
vallja duke kaluar një natë të mrekullueshme, 
ku do të veçoja birin e këtij fshati, tashmë edhe 
këngëtar, Gjergj Leskaj dhe dy instrumentistët 

që e shoqëronin Ernest Hoxha dhe Alket Seitaj, si edhe gjithë ata që kënduan labçe sipas 
traditës tonë dhe e bënë këtë natë shumë të bukur.
Uroj që edhe sot, edhe pse në kushtet e të nxehtit, së bashku, të kalojmë momente të 
bukura e të gëzueshme, duke gjetur si çdo herë tjetër mikpritjen dhe bujarinë kallaratase 
- përfundoi fjalën e tij - kryetari i fshatit, Hetem Ribaj.

 KRYETARI I SHOQATËS KALLARATI, ZOTI 
KASTRIOT KARABOLLI PËRSHËNDETI 
TË PRANISHMIT NË TAKIMIN E 
BREZAVE

Zoti Kastriot pasi falënderoi pjesëmarrësit 
në këtë takim brezash, u shpreh: "Është 
kënaqësi për mua si kryetar i shoqatës të 
jem këtu midis jush dhe t'iu përshëndes. 
Falënderoj gjithë ata kallaratas dhe jo 
kallaratas, por që janë të lidhur shpirtërisht 
me Kallaratin, burra dhe gra, të rinj e të 
reja që sot keni ardhur në këtë aktivitet të 

rëndësishëm të quajtur takim brezash.
Në intervistën e dhënë para dy muajsh për gazetën Kallarati, me të drejtë më shtrohej 
pyetja: "A do të kemi këtë vit takim brezash", Kjo ishte një pyetje me vend, e cila më 
bëhej vazhdimisht në takime me bashkëfshatarët, në rrjete sociale dhe në telefonata 
të ndryshme. Përgjigja ime ishte, "Po do mblidhemi" dhe ja ku u mblodhëm. Ja ku jemi 
sërish bashkë, të ardhur pothuajse nga të gjitha vendet ku kallaratasit punojnë e jetojnë.
Ndryshe nga herët e tjera me kërkesën e shumë të rinjve këtë takim e organizuam në dy 
pjesë. Dje në mbrëmje kryesisht të rinjtë, por edhe të moshuar e kaluan natën nën tingujt 
e muzikës popullore dhe këngës labe pikërisht në këtë shesh, ku buçiti kënga dhe vallja si 
asnjëherë tjetër.
Nga 2016 po bëhen gati pesë vjet pa u mbledhur, për të cilën edhe unë si kryetar kam 
përgjegjësinë time morale. Po cilat kanë qenë arsyet? Mendoj se dy kanë qenë arsyet 
kryesore:

 E para rruga e dëmtuar, e katandisur si mos më keq prej 
vitesh, e cila nuk të bënte të merrje mundimin për në 
Kallarat, as atyre që kishin arsye për të ardhur, pa le të 
tjerët për qejf. Më në fund kjo gangrenë për të gjithë ne 
pati një dritë jeshile. Asnjë nga qeveritë e mëparshme, 
edhe pse premtonin shumë duke shfrytëzuar edhe 
patriotizmin e një krahine të tërë, nuk qenë në gjendje 
ta ndërtonin këtë rrugë, u desh vetëm një kryeministër 
si Edi Rama dhe qeveria e tij që ta premtonte dhe 
realizonte brenda tre vjetësh ndërtimin e kësaj rruge 
sipas standardeve të kohës, rrugë e cila së shpejti do na 
lidhë me bregdetin, ashtu siç në fakt nga ka lidhur me 
Kurveleshin e Sipërm. Për këto arsye dhe larg çdo 
ngjyrimi politik duhet që të gjithë të mëdhenj të vegjël 
ta falënderojmë kryeministrin Rama dhe t'i japim  nga 
ky shesh një duartrokitje të fortë.
Nëse më përpara për të ardhur në Kallarat duheshin tre 

orë lodhje e rraskapitje, tani mjaftojnë 40 minuta për punë e qejf. E ku ka më mirë! Rruga 
veç të tjerash, sjell zhvillim, kulturë, mirëqenie, rruga është jetë. Nuk do jenë të paktë ata 
që do fillojnë investimet në turizëm, agrikulturë, vreshtari, blegtori etj në gjithë zonën, 
përfshi edhe Kallaratin me një pozitë gjeografike mjaft të veçantë.
Arsyeja e dytë, mendoj se ka qenë pandemia e shkaktuar nga COVID-19 dhe kufizimet 
e vendosura, një pjesë e së cilave vijojnë ende. Por siç jeni në dijeni nga kjo sëmundje 
e pamëshirshme pati edhe humbje jete, duke përfshirë edhe kallaratas, ku gjej rastin 
t'u shpreh familjeve të tyre ngushëllimet në emër edhe të shoqatës. Në kujtim të gjithë 
bashkëfshatarëve tanë të ndarë nga jeta kohët e fundit nga sëmundjet e ndryshme, 
përfshirë edhe pandeminë COVID-19 Ju ftoj të mbajmë një minutë heshtje.

 Më tej kryetari në fjalën e tij se takimi i 
sotëm le të shërbejë edhe si një farë 
llogaridhënie e shoqatës, si dhe një 
moment i marrjes së përgjegjësive 
dhe detyrave për të ardhmen.
Gjatë këtyre viteve të veprimtarisë 
së saj, shoqata ka zhvilluar një sërë 
aktivitetesh me karakter historik, 
patriotik e kulturor. Ndër to do të 
veçonim organizimin dhe zhvillimin 
e takimit të brezave, përkujtimin e 
veprës së  dëshmorëve, bërjen e dy 
filmave dokumentar për Kallaratin; 
sjelljen e eshtrave të patriotit Miftar 
Aliu nga Selcka e Gjirokastrës në 

vendlindjen e tij në Kallarat; organizimin dhe zhvillimin e përkujtimit të 100 vjetorit të 
qëndresës së kallaratasve ndaj andardëve grekë më 1914; 100 vjetorit të çeljes së shkollës 
së parë shqipe më 1916, propozimin për emërtimin e disa rrugëve në Vlorë me emra 
figurash të njohura nga Kallarati, të cilat sot janë bërë realitet; promovime librash me 
karakter historik e kulturor nga autorë kallaratas; hapja e një faqeje të veçantë interneti; 
propagandimi i veprimtarive të shoqatës në median e shkruar dhe elektronike për 
Kallaratin, etj.

MË 14 - 15 GUSHT 2021 NË KALLARAT 
U ZHVILLUA "TAKIMI I BREZAVE"

(Fjalime, mbresa, përshtypje dhe refleksione nga ky takim)
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 Intervistoi Besnik GJONBRATAJ

MË 14 - 15 GUSHT 2021 NË KALLARAT 
U ZHVILLUA "TAKIMI I BREZAVE"

(Fjalime, mbresa, përshtypje dhe refleksione nga ky takim)
 Gazeta Kallarati gjatë këtyre viteve ka 

luajtur një rol të rëndësishëm në 
bashkimin e kallaratasve kudo që 
ndodhen. Sot ajo shënon numrin 104 të 
botimit. Nisma e kohëve të fundit për të 
sponsorizuar çdo numër të gazetës nga 
individë të veçantë, jep garanci për vijimin 
e saj edhe në të ardhmen. Mendoj se 
është zgjidhja më e mirë që kemi bërë, 
por kjo na detyron të rrisim cilësinë e saj, 
të botohen shkrime më cilësore dhe të 
afrohen figura të njohura të fushave e 
profesioneve të ndryshme, të cilët 
Kallaratit nuk i mungojnë. Ndihemi krenar 

kur mësojmë për arritjet e shumë intelektualëve më në zë kallaratas brenda e jashtë 
vendit, kohët e fundit edhe të rinj, për shkrimet dhe daljet e tyre në media, të cilët nuk 
përfaqësojnë më vetëm Kallaratin, por Shqipërinë.
Tashmë pas viteve 90-të, kallaratasit i gjen në çdo cep të Shqipërisë dhe anembanë botës. 
Megjithatë, sa më shumë largohen vitet që janë larguar nga fshati, aq më tepër është 
rritur dashuria dhe malli për Kallaratin dhe dëshira e kurioziteti i tyre është të dinë sa më 
shumë për Kallaratin. Për të bërë të mundur një gjë të tillë në ndihmë të tyre vjen edhe 
uebsajti ëëë.kallarati.com i hapur për të gjithë, në të cilin janë hedhur mjaft materiale që 
flasin për prejardhjen dhe historinë e Kallaratit, materiale me karakter patriotik e kulturor 
dhe një sërë rubrikash për sportin, arsimin për figura të shquara kallaratase e më gjerë.
Në mënyrë të veçantë sot, si urë komunikimi të shpejtë midis bashkëfshatarëve kudo që 
ndodhen, shërben rrjeti social i feisbukut të shoqatës, i cili tashmë nuk është më pronë 
vetëm e të rinjve, por edhe më të moshuarve.

 Për vitin 2021 e në vazhdim  parësore për 
shoqatën do të jenë: Përfundimi i 
historikut të fshatit; përkujtimi i ngjarjeve 
historike të fshatit; përkujtimi i 
përvjetorëve të rënies së dëshmorëve; 
përkujtimi i figurave të shquara në 
periudha të ndryshme të historisë; 
përsosja e mëtejshme e përmbajtjes së 
botimit të gazetës Kallarati; zhvillimi i 
takimit të brezave; festimi i festave të 
Flamurit dhe të Çlirimit, etj.
Duke folur për mbështetjen financiare 
të shoqatës, Kastrioti në fjalën e tij 
falënderoi gjithë ata individë kallaratas 

që kanë ndihmuar shoqatën financiarisht 
dhe në të mira materiale në vite, si: 

 Aranit Rjepaj, Selman Memushaj, Ylli 
Shakaj, Shkëlqim Leskaj, Andon Leskaj, i 
ndjeri Idajet Toçaj, Selam Jonuzaj, 
Lavdosh Jonuzaj, Miri Ribaj, Xhevdet 
Demiraj, Bako Xhaferaj, Skënder Jonuzaj 
dhe blegtorët e fshatit Hekuran Ribaj, i 
ndjeri Sami Davaci, Muhedin Qejvanaj, 
Blerim Xhaferaj, Ladi Kondi, Lame Shakaj, 
etj, shfrytëzoj rastin nëpërmjet këtij 
takimi t'u bëjë thirrje gjithë atyre që kanë 
mundësi financiare, të kontribuojnë në 
këtë drejtim. Çdo qindarkë e dhënë nga 
secili do të ishte një ndihmë e madhe për 
mirëfunksionimin e shoqatës dhe 
kryerjen me nder të misionit që i është 
ngarkuar që me themelimin e saj.
Ndërsa për Takimin e Brezave të kësaj 

radhe falënderim të veçantë për financimin e aktivitetit kulturor i takon biznesmenit 
kallaratas me aktivitet në Tiranë, zotit Aranit e Hektor Rjepaj, si dhe z. Bako Xhaferaj, të 
cilët së bashku, por edhe të tjerë për krijimin e ambientit festiv kaq të bukur në qendër 
të fshatit.
Duke përfunduar fjalën time, dëshiroj të përcjell te të gjithë bashkëfshatarët e mi 
kallaratas dhe jo vetëm mesazhin: "Qëndroni të bashkuar rreth shoqatës tonë, si i vetmi 
organizim shoqëror i  paanshëm! Duajeni vendlindjen Kallaratin dhe vendin e origjinës 
të të parëve Tuaj! Kudo që të shkoni quajeni veten  kallaratas dhe shqiptar! Kudo dhe 
kurdoherë ju shoqëroftë motoja jonë: "Ec ngado, por Kallaratin mos e harro!- përfundoi 
fjalën e tij kryetari i shoqatës.

 NË DITËN E TAKIMIT TË BREZAVE, 
NASIP TOZAJ FESTON 85 - VJETORIN 
E LINDJES NË KALLARAT

Ditëlindje e veçantë. Në ditën e Takimit 
të Brezave në Kallarat, Nasip Tozaj 
festoi në mes familjarëve, miqve dhe të 
afërmve, 85 vjetorin e lindjes, pikërisht 
në Kallarat, aty ku u lind dhe u rrit. 
Kryesia e Shoqatës Kallarati dhe të gjithë 
të pranishmit në këtë takim, i uruan 
Nasipit "Jetë sa më të gjatë e të lumtur"! 

Vlerësim e Mirënjohje për kontributin e tij ndaj vendlindjes dhe shoqatës!

 DY FJALË PËR AJSEDA KAME HYSAJ, PREZANTUESJA E 
TAKIMIT TË BREZAVE NË KALLARAT

Nëse prezantimin e aktivitetit me rastin e 100 vjetorit 
të qëndresës së Kallaratit nga andardët grekë në vitin 
2014 do ta bënte Gerta Demiraj dhe atë të 100 vjetorit të 
çeljes së shkollës së parë shqipe në Kallarat në vitin 2016, 
Anxhela  Hysaj, takimin e sivjetëm të brezave e bëri një 
tjetër vajzë kallaratase, Ajseda Hysaj një vajzë e thjeshtë, 
simpatike, nxënëse e shkëlqyer e vitit të dytë në shkollën 
e Mesme të Vranishtit.
Ajseda ishte prezantuesja e "Takimit të Brezave" në 
Kallarat më 14 &15 gusht 2021, e cila me dashamirësi 
iu përgjigj kërkesës tonë për të qenë pikërisht ajo 
prezantuesja e takimit. 

 Si për herë të parë, duke sfiduar edhe emocionet në 
raste të tilla, Ajseda me zërin e saj të ëmbël e të qartë 
bëri një prezantim dinjitoz, duke rritur vlerat e takimit. 
Si çdo fëmijë e nxënës i kësaj moshe edhe Ajseda ka 
ëndrrat e saj për jetën dhe sidomos për profesionin që 
do të zgjedhë në të ardhmen. E pse Ajseda të mos i 
përkushtohet në të ardhmen profesionit të bukur të 
artit! Mbase ky angazhim, jo krejt i rastësishëm, por i 
rekomanduar nga një profesioniste e mësimdhënies, 
pikërisht nga mësuesja e talentuar, Violeta Xhaferaj, do 
t'i shërbejë Ajsedës për zgjimin e ëndrrave në këtë 
fushë të bukur, duke u bërë një aktore, apo gazetare e 
mirë!
Duke e falënderuar Ajsedën për angazhimin e saj në 
këtë takim brezash, i urojmë suksese në rrugën e saj 

të dijes!

 MENDIME E REFLEKTIME PËR 
ORGANIZIMIN E ARDHSHËM TË 
TAKIMIT TË BREZAVE

Takimi i brezave për këtë vit u mbyll 
me sukses. Po çfarë mësimesh 
dhe përvoje nxjerrim për t’i patur 
parasysh në takimet e ardhshme?
Takimi i brezave për këtë vit, u 
ideua dhe u realizua me sukses, falë 
organizimit, sponsorizuesve dhe 
mbi të gjitha pjesëmarrësve. Këtij 
takimi nëpërmjet fb iu bë jehonë 
para dhe sidomos pas përfundimit. 
Komentet dhe mendimet e 

shprehura në rrjetet sociale nga komentuesit e shumtë është se kësaj radhe u krijua 
një eksperiencë e mirë, sidomos me programin e mbrëmjes së ditës së shtunë, cila 
duhet shfrytëzuar dhe përsosur më tej në vitet në vazhdim. Duke marrë në konsideratë 
mangësitë e vërejtura, por edhe ndonjë eksperiencë e mirë nga fshatrat fqinj, bashkërisht 
duhet të vendosim për disa gjëra si:

•	Të  përcaktohet përfundimisht nëse takimi i brezave duhet organizuar çdo vit, apo në 
çdo dy vjet.
•	Të përcaktohet që në fillim të vitit data e zhvillimit me qëllim që gjithsecili të planifikojë 

lejen vjetore, sidomos emigrantët jashtë vendit.
•	Takimi i brezave të zhvillohet vetëm një ditë në mbrëmje, ditë e shtunë, mezi i gushtit.
•	Të krijohet komisioni drejtues i festës me përfaqësues nga këshilli i fshatit dhe organizata 

të tjera në fshat, përfaqësues nga kryesia e Shoqatës, përfaqësues nga degët në rrethe 
dhe të emigrantëve jashtë vendit, përfaqësues të biznesmenëve, etj.
•	Të hartohet një program gjithëpërfshirës, duke patur parasysh pritjen, ndriçimin, zbukurimin 

e ambientit,  programin artistik, mbështetjen logjistike nga subjektet private, etj.
•	Të llogaritet kostoja e përgjithshme financiare dhe me zëra, si dhe rrugët e sigurimit të tyre.
•	Të bëhet thirrje në rrjetet e sociale e takime të drejtpërdrejta me biznesmen të ndryshëm 

kallaratas brenda e jashtë vendit për dhënie kontributi financiar ose material.
•	Propagandimi në media e rrjete sociale para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktivitetit.

MIRË U TAKOFSHIM NË TAKIME TË TJERA EDHE MË TË BUKURA.
Kryesia e Shoqatës “Kallarati”
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SHQIPE NË KALLARAT

Fshati Kallarat ka historinë tij shumë vjeçare, të qëndresës e të luftës ndaj pushtuesve të 
huaj, por edhe atë të ndërtimit dhe të lulëzimit të tij në vitet e pasluftës dhe në ditët e 
sotme të demokracisë.
Një pjesë e historisë së tij lidhet ngushtë me kontributin që ka dhënë Shkolla 8 - vjeçare 
që mban emrin e Heroit të Popullit, “Mumin Selami” dhe e një brezi të tërë mësuesish 
kallaratas dhe jo kallaratas, që për vite të tera me durim, këmbëngulje e profesionalizëm, 
edukuan, shkolluan dhe u dhanë dijet e para fëmijëve kallaratas, duke i bërë ata të aftë 
për të konkurruar me shumë sukses në shkollat e mesme e të larta në mbarë vendin.
Arsimi kallaratas zanafillën e tij e ka në mars 1916, në formën e kurseve që zhvilloheshin në 
shtëpinë e Dushan Seit Jonuzajt në Shesh të Fierit me mësues patriotin Telo Duro Zhibajn. 
Më vonë, për t`iu larguar syve të pushtuesve italianë që nuk lejonin të bëhej mësim shqip, 
shkolla që funksiononte në formë kursi, u zhvendos në Povël, në konakët e Maliq Boshit. 
Zyrtarisht, shkolla shqipe në Kallarat u çel më 20 tetor 1916 në shtëpinë e Qamil e Zenepe 
Toçes, e njohur nga Drejtoria e Arsimit Gjirokastër.
Edhe pse sot ajo, mbas shumë vitesh të funksionuari si portë e diturisë, ndodhet e mbyllur, 
ne duhet të krenohemi për ata çka ajo bëri në drejtim të shkollimit të brezit të ri.

 
VLERËSIM E MIRËNJOHJE NË KËTË 105-VJETOR GJITHË MËSUESVE KALLARATAS 

QË SHËRBYEN JO VETËM NË KALLARAT, PO ANEMBANË ATDHEUT!
 
Nga gjiri i kësaj shkolle kanë dalë shumë mësues që patën privilegjin e madh për të 
shërbyer në vendlindje dhe të mësonin e edukonin fëmijët e fshatit. Një pjesë tjetër 
e mësuesve kallaratas shërbyen anembanë vendit si mësues, drejtorë shkollash e 
institucionesh arsimore, duke ngritur më lart me punën dhe përkushtimin e tyre nderin 
dhe lavdinë e Kallaratit.
Vlerësim e respekt për tërë këtë brezni mësuesish dhe edukatorësh të brezit të ri të 
Shqipërisë!

MËSUESVE VENDAS:

Telo Duro, Meçan Selami, Enver Golloshaj, Shelege Karabollaj, Sami Karabollaj, Servet 
Golloshaj, Namik Mehmetaj, Bilal Breshanaj, Proletare Habilaj, Dafina Qejvanaj, Burbuqe 
Qejvanaj, Kujtim Hysaj, Çize Xhaferaj, Violeta Xhaferaj, Hamit Muharremaj, Pranvera 
Hoxhaj, Altina Tozaj, Lefter Hysaj, Jazo Davacaj, Ferdinand Breshanaj,Thëllëza Hoxhaj, 
Donika Qejvanaj, Vojo Davacaj, Majlinda Davacaj, Gjinovefa Xhaferaj, Eglantina Demiraj, 
Enkeleda Hoxhaj, Vojsava Davacaj, Nezinete Davacaj, Selvi Mehmetaj, Altina Shakaj, 
Lindita Qejvanaj, Fiqirete Qejvanaj (Ramadani).

 
MËSUESVE TE ARDHUR

 
 Jaho Hodo, Adem Hodo e Istref Pulo 

nga Borshi; Musa Sinani, Safet Gjoni 
e Remzi Mato nga Fterra; Xholito 
Gulielmo nga Italia; Jahja Seferi nga 
Kavaja; Liza Doda nga Shkodra; 
Kozma Llazari nga Lukova; Mërgim 
Korça nga Korça; Baki Abazi nga 
Tatzati; Nazif Duka, Fane Kongjini, 
Pranvera Shkurti, Vesel Habili e 
Mirjana Zeneli nga Vranishti; Gani 
Gana nga Mesapliku; Shaban Saliu, 
Xhafer Xhaferi, Xhevo Kaçaj, Emine 
Gjokutaj, Hysni Godaj, Eftimi Balili, 
Lumturi Godaj, Cane Fejzaj, Pikërime 
Fejzaj, Naxhie Bishaj, Mersin Agaj, 

Kate Alikaj, Idajet Gjokutaj e Roneta 
Godaj nga Kuçi; Levzat Velaj, Mehmet Likaj, Nikollaq Dumani, Vangjel Bojaxhiu, Dhimitër 
Haxhiu, Shaban Mehmeti, Miranda Tushi, Neti Sollomani, Eli Ceko, Laureta Dhefto e Irma 
Mihali nga qyteti i Vlorës; Lefter Beqiri e Murd Sinaj nga Tërbaci; Vasil Tata e Leonidha 
Prifti nga Kudhësi; Ëngjëll Hasimi e Shyqo Hasimi nga Armeni; Mareglen Ferraj e Shyqyrete 
Aliaj nga Brati; Viron Avduli nga Tragjasi; Nezinete Leskaj, Lavdie Begaj, Feti Mezini, Izmimi 
Begaj, Ali Sadikaj, Kaçandon Cacaj, Mylazim Sadikaj, Dritan Bajramaj, Ilir Sadikaj, Liri 
Sadikaj e Rajmonda Alikaj nga Bolena; Sonja Sadikaj nga Velça; Katerina Aliaj nga Selenica.

 
MËSUESVE KALLARATAS QË SHERBYEN ANEMBANË VENDIT

 Aferdita Xhaferaj, Aida Xhaferaj, 
Alfred Xhaferaj, Alketa Jonuzaj, 
Anila Golloshaj, Artur Hoxhaj, 
Barjam Karabollaj, Bashkim 
Gjonbrataj, Bejkush Karabollaj, 
Besnik Strataj, Bilal Shakaj, Çlirim 
Xhaferaj, Dallandyshe Jonuzaj, 
Dhurata Qejvanaj, Donika Qejvanaj, 
Elona Jonuzaj, Eneida Breshanaj, 
Entela Karabollaj, Fatbardha 
Strataj, Fatmir Mataj, Feride Shakaj, 
Gjinovefa Xhaferaj, Hadixhe Llanaj, 
Hasan Mehmetaj, Hiqmet Meçaj, 
Ibro Rjepaj, Ibrush Jonuzaj, Ilir 

Jonuzaj, Kastriot Xhaferaj, Klodiana Hoxhaj, Landi Golloshaj, Liljana Memushaj, Liri 
Qejvanaj, Llambro Hysaj, Luiza Hysaj, Luljeta Gjonbrataj, Lumturi Gjonaj, Maks Tozaj, 
Manushaqe Rjepaj, Marjeta Memushaj, Marjeta Hoxhaj, Oltosta Golloshaj, Petrit 
Qejvanaj, Qerime Meçaj, Rajmonda Dautaj, Rajmonda Shakaj, Rami Memushaj, Rita 
Shakaj, Selim Golloshaj, Servet Golloshaj, Shpresa Qejvanaj, Sonja Strataj, Sulltane Rjepaj, 
Vitori Begaj, Xhiko Rjepaj, Yllka Golloshaj etj.

 
SHIFRA DHE FAKTE HISTORIKE PËR ARSIMIN NË KALLARAT

• Arsimi kallaratas zanafillën e tij e ka në mars 1916, në formën e kurseve që zhvilloheshin 
në shtëpinë e Dushan Seit Jonuzajt në Shesh të Fierit me mësues patriotin Telo Duro 
Zhibajn.

• Më vonë, për t`iu larguar syve të pushtuesve italianë që nuk lejonin të bëhej mësim 
shqip, shkolla që funksiononte në formë kursi, u zhvendos në Povël, në konakët e Maliq 
Boshit.

• Zyrtarisht, shkolla shqipe në Kallarat u çel më 20 tetor 1916 në shtëpinë e Qamil e 
Zenepe Toçes, e njohur nga Drejtoria e Arsimit Gjirokastër.

• Mësuesi i parë i shkollës në Kallarat ka qenë Jaho Hodua nga Borshi dhe pak muaj më 
vonë Musa Sinani (Këlliçi) nga Fterra.

• Nxënësit e parë që u ulën në bankat e shkollës kanë qenë: Ruzhdi Lame, Lilo Habilaj, 
Izet Bushaj, Azbi Asllani, Hasan Selami, Abaz Shako, Shahin Jonuzaj, Demir Lato, Veledin 
Rjepaj, Dalan Haxhiu, Ferik Strataj, Shuko Karrabollaj, Hasan Qejvanaj, Hasan Shamo si 
dhe Hamdi dhe Izet Hasko nga Golemi, të cilët, pas djegies së fshatit të tyre nga grekët 
më 1913, erdhën në Kallarat.

• Në vitin shkollor 1917–1918 numri i fëmijëve që u ulën në bankat e shkollës ishte 47. Në 
këtë vit në shkollën e Kallaratit u emërua mësues Telo Durua dhe 2 vjet më pas Meçan 
Selami.

• Në shtator 1923 shkolla u mbyll, pasi Kongresi i Arsimit i mbajtur në Tiranë më 22 
korrik 1922, në kohën e Qeverisë së Xhafer Ypit, ndalonte çeljen e shkollave ku s’kishte 
ndërtesë të rregullt shkollore. Qeveria e Fan Nolit, që erdhi në fuqi në qershor 1924, 
pati jetë të shkurtër, vetëm 6 muaj dhe nuk arriti dot të bënte asgjë për shkollat. Ky 
vendim apo dhe të tjera shkaqe bënë që në Kallarat për 12 vjet (1923–1935) të mos 
kishte shkollë.

• Fshatarët kallaratas të udhëhequr nga patriotët Lame Sinani, (në atë kohë 1925) sekretar 
i nënprefekturës Gusmar, si dhe Selam Bajrami, Alem Toto, Shamo Meçe, Hodo Kalemi, 
aty nga viti 1925 ia filluan punës për ndërtimin e një godine për shkollë tek burimi në 
Morrez.

• Në vitin 1927 godina përfundoi së ndërtuari, megjithatë shkolla nuk u hap. Kërkesa të 
shumta i dërgonin fshatarët kallaratas Ministrisë së Arsimit të mbretit Zog, por ato binin 
në vesh të shurdhër.

• Pas përpjekjesh të shumta, qeveria e Zogut, për të hapur shkollën vuri kushtet: “Të 
kishte një numër të caktuar nxënësish dhe fshati të siguronte vetë godinën e mësimit”. 
Këto kushte u përmbushën dhe shkolla u hap në shtator 1935 dhe funksionoi deri në 
korrik 1939. Në të u regjistruan edhe mosha të rritura, duke arritur numri i nxënësve në 
40–45 vetë. Ndërsa për ndërtesë, falë shpirtit human të hoxhës së fshatit, u përshtat 
xhamia e fshatit. Mulla Beqir Zhibi tha: “Të hapet shkolla në xhami, pa unë do ta fal 
xhihanë në qafë të Brodanit.”

• Në vjeshtën e vitit 1940 shkolla në Kallarat e ndërpreu veprimtarinë e saj mësimore. 
Lufta italo-greke dhe më pas pushtimi nazist e kthyen Kallaratin në një front luftimi dhe 
shumica e nxënësve u ngritën në luftë kundër pushtuesve nazistë e fashistë.

• Në shtator të 1945, shkolla u rihap në shtëpinë e Duze Bajramit, nënës së heroit të 
Popullit Mumin Selami, pasi shkolla ekzistuese e paraçlirimit ishte djegur. Regjistrimi 
ishte me dëshirë për djem e vajza. Si mësimdhënës u caktua Safet Gjoni nga Fterra.

• Në shtator të 1946 shkolla nisi veprimtarinë e saj normale në ndërtesën e rregulluar 
me orendi të thjeshta e mjete mësimore për të zhvilluar orët e mësimit. Jahja Seferi nga 
Kavaja e Liza Doda nga Shkodra ishin mësuesit e atij viti për t’u pasuar më pas nga Kozma 
Llazari e Mërgim Korça.

• Në vitin shkollor 1946–1947 u vu në zbatim vendimi i Qeverisë mbi arsimin fillor të 
detyrueshëm, këtu përfshiheshin disa djem e vajza që kishin mbushur moshën 7 vjeç. 
Pas këtij vendimi, numri i fëmijëve që erdhën në shkollë u rrit ndjeshëm. Në çdo klasë 
me banga katërvendëshe kishte mbi 20 nxënës.

• Në vitin 1949 ish-nxënësit e shkollës: Enver Golloshaj, Namik Mehmetaj e Bilal 
Breshanaj ndoqën kursin njëvjeçar për mësues në Vlorë. Ata ishin mësuesit e parë që 
tërë jetën e tyre ia kushtuan shkollës shqipe duke dhënë mësim jo vetëm në Kallarat, por 
edhe në shumë fshatra të tjerë të Vlorës. Pas tyre, mbaruan kurse e shkollë dyvjeçare 
të mësuesve edhe Hamit Muharremaj, Jazo Davacaj, Shelege Karabollaj, Sami Karabollaj 
e Servet Golloshaj.

• Në vitet ‘60 u vu në zbatim ligji për kalimin e arsimit të detyrueshëm nga 7 klasë në 8 
klasë. Ishin këto kushtet e krijuara që sollën çeljen e shkollës 8-vjeçare në Kallarat. Në 1 
shtator 1966, që në vitin e parë u hapën 7 klasë, duke tërhequr edhe nxënësit kallaratas 
që ndiqnin mësimet në fshatrat Vranisht e Bolenë si dhe nxënësit e zonave periferike të 
fshatrave Kuç e Bolenë. Si godinë mësimore u shfrytëzua godina e vjetër e shkollës, duke 
iu bashkangjitur një godinë e ndërtuar në 1951 për sallë leximi.

• Në vitin e parë shkollor 1966–1967, për herë të parë shkolla krijoi drejtori më vete me 
një kolektiv të plotë arsimor, të gjithë me arsim përkatës.

• Pas viteve ‘70 shkolla e Kallaratit mori fizionominë e saj të vërtetë. Ajo arsimoi të gjithë 
fëmijët me arsim 8-vjeçar ditën, por edhe në mbrëmje me korrespodencë. Shumë nga 
nxënësit që mbaronin 8-vjeçaren, kanë mbaruar të mesmen e të lartën.

• Në vitin 1990 niveli arsimor i popullsisë që banonte në fshat ishte me arsim 8-vjeçar 
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75%, me arsim të mesëm e të lartë 25%; 66,6% e familjeve kishin nga 1 deri në 3 anëtarë 
me arsim të mesëm ose të të lartë.

• Godina e re e shkollës, filloi të ndërtohej në vitin 1985 dhe në shtatorin vitit 1986, në 
prag të 70-vjetorit të çeljes së shkollës shqipe, në Kallarat nxënësit u ulën në shkollën e 
tyre të re, të pajisur më së miri mjete mësimore dhe me laboratorë të kohës.

• Në vitin 1990 në fshat, si kudo në Shqipëri fryu era e “Demokracisë”, era e lirisë së fjalës 
dhe lirisë së lëvizjes. Shumë kallaratas dhe familje u larguan nga fshati në kërkim të një 
jete më të mirë. Kjo solli jo vetëm “tkurrjen” e fshatit, por edhe rënien e ndjeshme të 
numrit të fëmijëve në shkollë.

• Në periudhën 90-vjeçare të jetës së saj (1916–2006), shkolla ajo ka funksionuar 
rregullisht 74 vjet. Në të kanë dhënë mësim 98 mësues e mësuese, nga këta 33 vendas 
dhe 65 që vinin nga qytete të ndryshme të Shqipërisë: Shkodra, Korça, Kavaja, Vlora, 
Saranda si dhe nga fshatra e krahina të tjera.

• Niveli i tyre arsimor ka përkuar me kushtet e zhvillimit historik të arsimit në Shqipëri. 
Kanë qenë me kurse e arsim joprofesional 28, me arsim të plotë pedagogjik 38, me 
institute dhe universitet 32 mësues.

• Në numrin e madh të mësuesve që kanë dhënë mësim në shkollën tonë kanë qenë 
bijtë e këtij fshati: Bilal Breshanaj e Hamit Muharremaj që dhanë mësim 25 vjet, ndërsa 
Violeta Xhaferraj 35 vjet. Ata u dalluan si mësimdhënës me nivel metodiko-shkencor, por 
edhe si veprimtarë shoqërorë në jetën e fshatit. Po kështu, edhe mësuesit jovendës Feti 
Mezini, Ali Sadiku, Izmini Begaj e Vesel Habili dhanë mësim në Kallarat rreth 10–15 vjet.

• Në periudhën 1916–2006 në këtë shkollë kanë mësuar 1245 nxënës, nga të cilët 625 
kanë mbaruar arsimin e plotë 8-vjeçar. Në vite, shumë nxënës vijuan shkollat e mesme e 
të larta dhe i shërbyen atdheut në fronte të ndryshme.

• Shkolla e Kallaratit pas çlirimit ka pasur vartësi të ndryshme. Kështu nga viti 1945 deri 
më 1949 ka qenë në varësi të rrethit të Gjirokastrës; nga viti 1950 deri 1961 të rrethit të 
Vlorës dhe drejtoria e shkollës së Horës, Vranisht; nga viti 1962 deri 1965 po nga Vlora 
dhe drejtoria e shkollës së Bolenës; nga viti 1966 deri më 2004 me drejtori më vete 
dhe varësi nga seksioni i arsimit, Vlorë. Në vitin 2004 me rënien e numrit të nxënësve, 
drejtoria e shkollës 8-vjeçare suprimohet dhe klasat u bashkuan nga katër në një, si cikli 
i ulët ashtu edhe cikli i lartë, deri në mbylljen e saj në vitin 2006.

• Drejtorë të shkollës “Mumin Selami” në Kallarat në vite kanë qenë: drejtori i parë 
Lumturi Godaj nga Kuçi, nga viti 1966–1970; Çize Xhaferaj 20 vjet nga viti 1970 deri 
1990; Lefter Hysaj nag viti 1990 deri 1997; Vojo Davacaj nga viti 1997 deri 2000; Violeta 
Xhaferaj nga viti 2000 deri 2004 dhe nga 2004 deri në vitin 2006 që shkolla u mbyll, nga 
Eglantina Demiraj, por në rolin e përgjegjëses, pasi drejtoria qe shkrirë në vitin 2004.

• Në vitin 2006, pas 74 vitesh të plota të funksionimit, shkolla për arsye të uljes së numrit 
të nxënësve u mbyll, me shpresën se një ditë ajo do të rihapet përsëri.

• Nga viti 2006 e në vijim fëmijët kallaratas të çdo klase e zhvillojnë mësimin në shkollën e 
Vranishtit në Horë, ku pushteti lokal ka zgjidhur transportin e tyre me furgon.

 
“HOMAZH" PER MBYLLJEN E SHKOLLËS 

 Violeta Xhaferaj, një prej mësuesve 
më të vjetra, me një kontribut të 
jashtëzakonshëm në edukimin e 
brezit të ri, në fjalën e saj në 
ceremoninë e festimit të 100 
vjetorit të çeljes së shkollës së parë 
shqipe në Kallarat do të shprehej: 
"Të vjen keq që në këtë përvjetor të 
njëqindtë, dyert e shkollës sonë 
janë mbyllur për shkak të rënies së 
numrit të nxënësve. Atje në Morrez 
qëndron në heshtje shkolla e 
Kallaratit. Ajo për një moment na 
duket sikur na thotë: “Ja ku jam 
këtu, në gjirin tim janë ushqyer me 
gjuhën shqipe fëmijët kallaratas. 

Kam dhjetë vjet që zërin e tyre të ëmbël nuk e dëgjoj. As prindërit e tyre të ngjitin shkallët 
e mia nuk i shikoj. Shkojnë e më shikojnë, por nuk më dallojnë se cila kam qenë e si kam 
qenë. Unë jam tempulli i dijes. Ju sot në një pllakë mermeri keni gdhendur datën e lindjes 
sime. Brezat do ta lexojnë dhe kurrë s’do ta harrojnë veprën tuaj.” Le të jetë 100-vjetori i 
shkollës së Kallaratit një hap i hedhur që ne që banojmë në fshat dhe kryesia e shoqatës 
A/K Kallarati të ruajmë si gjënë më të shtrenjtë objektet me vlera historike, t’i përkujtojmë 
ngjarjet. Ato fshati i ka të shumta e në të ardhmen do të kenë vlera të mëdha ekonomike, 
ndërsa brezat do të mësojnë udhëtimin historik të parëve të tyre". Kështu e përfundon 
fjalën e vet mësuese Violeta në tërë këtë gjurmë historie të rrëfyer prej saj në këtë 
100-vjetor të çeljes së shkollës tonë.

Le të shpresojmë se një ditë shkolla do të rihap dyert e saj për fëmijët kallaratas si dikur 
më parë!

 Mumin Selami u lind më 23 dhjetor 1923 në fshatin Kallarat të 
Kurveleshit të Poshtëm, Bashkia Himarë, qarku i Vlorës. Babai 
i tij Selam Bajram Toçi ka qenë burrë i respektuar, patriot, 
pjesëmarrës dhe drejtues në luftërat që ka zhvilluar populli i 
Kallaratit si kundër turqëve e grekëve më 1914 dhe italianëve 
më 1920 në Vlorë. Ndërsa nëna e tij ishte deputetja legjendare 
nënë Duzja me emër nderi në Labëri, Vlorë, Tiranë e më 
gjerë.
Sipas kujtimeve të veteranëve e shkrimeve të bashkëkohësve, 
Mumin Selami ishte i pari në Kallarat dhe nga të parët në 
Kurvelesh, që në kohën e murrme mbi horizontin shqiptar, 
ngriti zërin kundër fashizmit. Për nderim të emrit të tij të 
artë dhe tre shokëve, që së bashku me të luftuan kundër 
400 karabinierëve e tradhëtarëve të idealit të lirisë dhe ranë 

heroikisht natën e zezë të 18 Tetorit 1942 në Shtëpinë e vogël, përdhese në Topana, që 
kish mure me kallama po u bë kala, publicisti dhe shkrimtari i njohur Kleo Lati ka botuar 
monografinë e shkëlqyer dhe të merituar “Heronjtë e Topanasë”, Tiranë, 8 nëntori”, 
1979, me 223 faqe, e cila fitoi dhe Çmimin e parë në konkursin letraro-artistik të shpallur 
atëherë për nder të 35 vjetorit të Çlirimit të Atdheut.
Nga historia kemi mësuar se të rinjtë Hajredin Bylyshi, Mumin Selami, Bajrami Tushi e 
Hiqmet Buzi – pjesëmarrës të Luftës ANÇ, Heronj të Popullit, natën e 18-19 tetorit 1942 
u gjetën të rrethuar nga forca fashiste në një shtëpi në lagjen Tophana të Vlorës, bazë 
ilegale e PKSH. Të rinjtë vendosën të çanin rrethimin dhe përmes zjarrit të dendur të 
armikut u sulën njëri pas tjetrit kundër fashistëve me revolver e bomba dore. Të katër 
u vranë duke luftuar. Akti i tyre pati jehonë jo vetëm në Vlorë, por në tërë Shqipërinë.
Botimi i nivelit akademik “Fjalor Enciklopedik Shqiptar”, vëll. 3, 2009, f. 2309-2310, 
na jep këtë portret: “Mumin Selami, veprimtar i Lëvizjes ANÇ, Hero i Popullit. Lindi në 
Kallarat të Vlorës. Gjatë kohës që ndiqte gjimnazin e Tiranës, përqafoi idetë komuniste. 
Pas pushtimit fashist të vendit u hodh në veprimtari dhe për këtë shkak u përjashtua nga 
shkolla, u burgos dhe u internua për më se një vit në fshatin e tij, ku vijoi veprimtarinë 
antifashiste. Me themelimin e PKSH përqafoi vijën e saj dhe vazhdoi luftën kundër 
fashizmit e bashkëpunëtorëve të tyre, duke marrë pjesë në atentate të guximshme. 
U arrestua e u burgos dy herë; në Tiranë e në Vlorë, iu nënshtrua torturave, por për 
mungesë provash u lirua. U vra më 18. 10. 1942”. Fitoren e lirisë ai e shikonte në aleancën 
e asaj klase punëtore ende të paformatuar mirë e të brishtë me qytetarët dhe fshatarët 
e vendit dhe këtë ide përkrahte.
Dihet në përgjithësi se Mumini është marrë me letërsi dhe njihet një vepër e tij letrare 
“Përleshja e të vdekurve”. Në këtë shkrim ai i bën thirrje popullit të ngrihet kundër 
robërisë dhe shtypjes. Ai boton dhe vjershën “Mbi kockat e martirëve ngrihet atdheu”, 
29 prill 1939. Kemi dijeni për një ditar të tij, nga i cili janë bërë të njohura shënimet e 
mbresëlënëse e të qarta: “27 Mars 1941” apo pjesa shkëputur nga “Loti i nënës”, gusht 
1941.

 Në thelb Mumini qe poet revolucionar. Kishte 
nivel në krijimet e tij, ku dallon gjuha dhe shkrimi 
metaforik. Kemi shfletuar librin me poezi të 
autorëve dëshmorë “Flakëron me ngjyrë gjaku”, 
Tiranë, “Naim Frashëri”, 1979, me 163 faqe, 
përgatitur nga Kristaq Shtëmbari, ku 
përfaqësohen 24 dëshmorë me vjershate tyre 
dhe përkatësisht (sipas rendit alfabetik) Ali 
Demi, Dino Kalenja, Dhimitër Mino, Faredin 
Xhindole, Gjikë Kuqali, Hamdi Mëzezi, Hasan 
Luma (Sufa), Jani Dodi, Jorgji Dilo, Kristaq 
Tutulani, Kristo Isaku, Margarita Tutulani, Memo 
Meto, Mihal Duri, Mustafa Radovicka, Myrteza 
Pengili, Nimete Progonati, Perlat Rexhepi, 
Qemal Stafa, Salo Halili, Sinan Ballaci, Sulo Didi, 
Xhafer Cenko Lubonja dhe Zaho Koka. Emri i 
Mumin Selamit nuk është. E Çuditshme dhe s’na 
vjen mirë, por ndoshta përgatitësi nuk ka 
mundur ta gjejë këtë vjershë të heroit që po 
publikojmë sot. Nuk mund të flasim pa ditur 

arsyet e mospërfshirjes së Muminit në antologjinë e poetëve dëshmorë.
Falënderojmë studiuesin e pasionuar të folkorit lab, ish – mësuesin e spikatur të gjuhëve 
të huaja në disa gjimnaze të Lumit të Vlorës, krijuesin e talentuar Llambro Hysi, i cili, 
duke i folur kujtesës së punës në terren të viteve 1970, duke gërmuar në arkivat e tij na 
prezantoi një vjershë të rrallë të poetit dëshmor Mumin Selami, e cila publikohet për 
herë të parë për lexuesin shqiptar të mbas 75 vjetësh. Është një poezi sociale, që shpreh 
talentin e rrallë letrar të heroit të Topanasë, marrë nga gazeta “Tomorri”, e martë, 12 
gusht 1941 me titullin “Jetimët” dhe nënshkrimin Mumin Selam KALLARATI”.
Ja teksti i plotë:

“Jetimët”, POEMA E 
PANJOHUR E NJË HEROI 
19-VJEÇAR KALLARATAS, 
MUMIN SELAMI
(Ribotim me rastin e 79 - vjetorit të rënies së Heroit të 
Popullit Mumin Selami, marrë nga gazeta “Dita”, 16 
korrik 2016)Nga  MSc. ALBERT HABAZAJ

E pashë që ra nga syt’ e tu
Një lot  i zjarrtë, i turbulluar,
Një lot që ngriu pa mbaruar
Rrugën që zu;
Dhe më erdhi keq, mik i ri,
O vogëlush fytyrë hënë,
Kur the që s’kam as babë, as nënë,
Jam pa njeri;

Kur the që dergjem në vetmi;
Nga gjithë shokët i veçuar,
Se unë jam një i mjeruar;
Pa pasuri;
Dhe tjetër lot nga syri ra,
Ja loti lotin e mbuloi,
Ja vdekja jetën skllavëroi
Trupi t’u tha…
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KËPUTJA NGA VAPA 
DHE GODITJA 
NGA DIELLI

Më 1 nëntor 2021 u mbushen plot 20 vjet nga ndarja nga jeta të SIHAT TOZAJ, njërit 
prej bashkëfshatarëve më në zë kallaratas, një nga personalitetet e shquara të Vlorës 
dhe mbarë Shqipërisë, me kontribute të jashtëzakonshme në Luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, në rindërtimin e vendit dhe në konsolidimin e pushtetit popullor të 
pas luftës, deri sa doli në pension.
Sihat Tozaj u lind më 10 shtator 1926 në fshatin Kallarat të rrethit të Vlorës, në një familje 
me ndjenja të theksuara patriotike e atdhetare, nga prindërit Xhemil e  Xhevo TOZAJ, 
ku së bashku me vëllezërit, Sinanin, vëllain e madh “Hero i Punës Socialiste”, Hysniun, 
Mersinin, Neshetin, dy motrat Sartabeja e Saliheja, krahas shumë pjesëtarëve të tjerë 
të fisit TOZAJ dhe bashkëfshatarëve të tyre kallaratas e më gjerë, dhanë një kontribut 
të rëndësishëm në lëvizjen Nacionalçlirimtare për çlirimin e vendit dhe më pas 
në  rindërtimin e tij në sektorë të ndryshëm të jetës. 
Aktiviteti i Sihatit nis fillimisht me pjesëmarrjen në çetën territoriale “Mumin Selami” në 
Kallarat e më pas partizan në “Brigadën e Tetë Sulmuese”,  duke marrë pjesë në të 
gjitha betejat dhe luftimet e zhvilluara brenda e jashtë vendit, në rindërtimin e vendit 
të shkatërruar nga lufta, në ushtrimin e kryerjen e mjaft detyrave të rëndësishme partie 
e pushteti në shkallë vendi, si në jug dhe në veri, duke filluar me punë partie në Mirditë 
nga viti 1946-1949 për formimin e administratës shtetërore e të organeve të pushtetit 
vendor, siç ishin këshillat popullore dhe për krijimin dhe formimin e organizatave politike 
– shoqërore, si organizatat e frontit nacionalçlirimtar, të partisë, rinisë dhe gruas.
Në vitin 1949 i përcjellë me shumë dashuri e respekt nga drejtuesit dhe banorët e 
Mirditës, për kontributin e dhënë së bashku për konsolidimin e pushtetit popullor të pas 
luftës, Sihati, kthehet në krahinën e vendlindjes, Kallarat, Kuç, Bolenë e Vranisht deri në 
vitin 1952 për formimin e organizatave të partisë dhe organizatave të tjera shoqërore të 
krahinës së tij, ku si rezultat i njohjes së njerëzve e kishte më të lehtë kryerjen e detyrës 
së ngarkuar nga partia.
Në vitin 1952 Sihati u caktua të punonte në Komitetin e Partisë të rrethit të Vlorës, ku 
drejtoi sektorin e bujqësisë, duke qenë njëkohësisht edhe nëndrejtor politik i Stacionit 
të Makinave dhe Traktorëve.
Në vitin 1954 Sihati transferohet në rrethin e Sarandës në detyrën e Drejtorit të SMT-së 
rrethit me qendër në Finiq të Delvinës. Si kudo edhe në rrethin e Sarandës, Sihati punoi 
me përkushtim e devotshmëri, ku la përshtypje të punëtor e drejtues i aftë, i shkathët i 
mençur, i urtë e i komunikueshëm me të gjithë njerëzit që e lidhte puna.
Për rritjen e njohurive teorike e praktike në fushën e bujqësisë, së cilës si ishte përkushtuar, 
në vitin 1956 Sihati shkon në Tiranë për kryerjen e arsimit të lartë në Institutin e Lartë 
Bujqësor dhe në vitin 1959 përfundon me rezultate të larta në Fakultetin e Agronomisë, 
duke u diplomuar “Agronom i Lartë”.
Me mbarimin e arsimit të lartë, më 1959, Sihati emërohet fillimisht Drejtor i SMT-së 
në Roskovec të Fierit,  ku qëndroi shumë pak dhe transferohet në rrethin e Krujës, në 
detyrën e Drejtorit të SMT-së të Fushë – Krujës, ndërsa në vitin 1961 emërohet Drejtor 
i Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore të Thumanës, një nga ekonomitë më me peshë më 
rrethin e Krujës.
Për aftësitë e tij organizative e drejtuese dhe gatishmërinë e tij për të punuar ku kishte 
nevojë, Sihati shpesh caktohej në vende pune të vështira. Kështu në vitin 1964, Sihati 
kthehet në qytetin e tij të Vlorës, ku zgjidhet Sekretar i Komitetit të Partisë të rrethit për 
Bujqësinë. Sihati shkonte shpesh në ndërmarrjet dhe ekonomitë bujqësore të rrethit, 
sidomos në kooperativat bujqësore, të cilat kishin më shumë nevojë për ndihmë. Me 
përvojën e fituar, aftësitë organizative dhe përkushtimi e tij, ai i dha një shtytje të 
dukshme bujqësisë në rrethin e Vlorës.
Në vitin 1967 në kuadrin e politikave që ndiqte partia për qarkullimit e freskimin e 
kuadrove, Sihati emërohet Kryetar i Lokalitetit në Brataj, Vlorës. Në këtë zonë malore me 
shumë probleme e vështirësi, Sihati u prit mirë. Emri i tij ishte shumë i njohur për zonën, 
pasi ishte djalë fshati. Sihati për aq kohë sa qëndroi në atë detyrë punoi me mish e me 
shpirt për gjallërimin dhe zhdërvjellësimin e administratës së lokalitetit dhe përballimin 
dhe zgjidhjen e problemeve nga më të ndryshmet që kishin fshatrat dhe ekonomitë e 
tyre, por edhe të halleve të fshatarëve.

Për punën e tij të mirë disa vjeçare në vitin 1970 Sihati emërohet Kryetar i Komitetit 
Ekzekutiv të rrethit të Vlorës, detyrë në të cilën qëndroi deri në vitin 1979, duke 
kontribuar me aftësitë e tij drejtuese në zhvillimin ekonomik, kulturor e arsimor të 
rrethit të tij. Gjatë kohës së kryerjes së kësaj detyre, Sihati, krahas punës për zhvillimin 
dhe përparimin e gjithë sektorëve të punës në Vlorë, në çdo skaj të rrethit  qytet, zonën 
e Lumit të Vlorës, Sevaster, Selenicë, zonën e Himarës,  Orikumit, Myzeqesë së Vogël, 
etj, u lidh edhe më ngushtë me vendlindjen, Kallaratin duke ndihmuar e dhënë ide si 
për zhvillimin e bujqësisë e blegtorisë, ashtu edhe në rindërtimin e fshatit me objekte 
social kulturore, ide e mendime të vlefshme për hartimin e historikut të fshatit, si dhe në 
shkollimin e djemve e vajzave të fshatit.
Në nëntor të vitit 1979 Sihati zgjidhet Sekretar i Parë i Komitetit të Partisë të rrethit të 
Gjirokastrës, ku qëndroi për tre vjet rresht. Si sekretar i parë, Sihati u dha një shtytje 
përpara gjithë arritjeve në këtë rreth, si dhe zgjidhje më të mirë problemeve që kishte 
rrethi, duke hyrë thellë në zemrat e gjirokastritëve. Ai ka mbetur i paharruar në kujtesën 
e tyre si një burrë shteti i thjeshtë, i mençur dhe i lidhur me popullin dhe me problemet 
dhe hallet e tij. Sihati qëndroi në Gjirokastër veç tre vjet, por gjurmët dhe mbresat e lëna 
kujtohen me dashamirësi edhe sot.
Krahas detyrave partiake e shtetërore, Sihati ka qenë i zgjedhur deputet në 5 legjislatura 
të Kuvendit Popullor në zonën nr. 243 të qytetit të Vlorës, në vitet 1970, 1974, 1978, 
1982 dhe në vitin 1987.
Në nëntor të vitit 1982, Sihati caktohet në detyrën e lartë në karrierën e tij, Sekretar i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, detyrë të cilën e kreu me nder brenda ligjeve të shtetit 
të atij sistemi.
Në vitin 1991, Sihati e mbylli karrierën e gjatë të tij në shërbim të atdheut dhe doli në 
pension pleqërie, duke mbajtur në gjoksin e tij shumë medalje e urdhra të luftës e të 
punës si: “Medalje e Kujtimit”, “Medalje e Trimërisë”, “Medalje e Çlirimit”, urdhri “Për 
Shërbime të Shquara Shtetërore e Shoqërore” i Klasit të Parë, urdhri “Flamuri i Kuq i 
Punës” i Klasit të Parë, etj.
Dalja e tij në pension përkoi edhe me ndryshimin e sistemit. Forcat politike që erdhën në 
pushtet u munduan të hakmerreshin ndaj figurave të tilla si Sihati, deri në burgosje, por 
duke mos gjetur dot fakte e prova të nevojshme, nuk e burgosën dot.
Edhe pas daljes në pension, Sihati ishte mjaft aktiv në Organizatën e Veteranëve të luftës 
nacionalçlirimtare,  e në krejt jetën shoqërore të vendit, ku mbi të gjitha gjatë gjithë 
jetës së tij, spikati dashuria ndaj vendlindjes, Kallaratit, qytetit të Vlorës dhe Labërisë. Ai 
u mbeti besnik deri në fund idealeve për të cilat luftoi e punoi tërë jetën, duke mbrojtur 
me vendosmëri vlerat e epopesë së lavdishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
dhe arritjeve në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit pas çlirimit bashkë me mijëra shokë 
e bashkëpunëtorë të tij. Sihati ishte dhe mbeti idealist deri në fund të jetës së tij më 1 
nëntor 2001.
Sihati gjatë gjithë jetës së tij, manifestoi vetitë dhe virtytet më të larta si njeri me 
familjen, bashkëpunëtorët, eprorët, vartësit e deri te njerëzit e thjeshtë, duke qenë 
gjithmonë pozitiv në trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve edhe kur ato ndonjëherë 
ishin të pazgjidhme. Ai ishte njeri i dashur, i kudondodhur, i përkushtuar, i pakorruptuar, 
i besës, por edhe i humorit. Shtëpia e tij, kudo ku punoi e banoi ishte e hapur dhe e 
mirëpritur për të gjithë bashkëfshatarët e tij kallaratas por jo vetëm. Sot ndihemi krenarë 
për këtë figurë, pasi në çdo prezantim që bëjmë e kur na pyesin nga je, nëse u themi nga 
Kallarati, menjëherë do të thonë: “Po qenke nga fshati i Sihat Tozaj”. Njerëz të tillë që 
me punën e sjelljen e tyre njerëzore arrijnë të simbolizojnë dhe identifikojnë fshatin e 
origjinës së tyre edhe pse të rrallë ekzistojnë, siç është edhe Sihat Tozaj.
Sihati ishte martuar me Shano Qejvani (ndarë nga jeta më 2018), të bijën e patriotit të 
njohur, një nga mësuesit e parë kallaratas, Meçan Selam Qejvanaj, me të cilën lindën, 
rritën e arsimuan pesë fëmijë të denjë për veten e tyre dhe shoqërinë, Vaiden, Kastriotin, 
Manushaqen, Mirandën dhe Linditën.
Pas vdekjes, me propozim të Shoqatës “Kallarati”, Sihat Tozaj, Këshilli i Qarkut Vlorë, me 
Vendim Nr. 41, datë 29.08.2003, i ka dhënë titullin pas vdekjes “Nderi i Qarkut Vlorë” me 
motivacionin: “Drejtues i spikatur i Organeve të Qeverisjes Vendore dhe Qendrore”.
Gjithashtu, me propozim të Shoqatës “Kallarati”, edhe Komuna e Vranishtit, i ka 
dhënë Sihatit më 9 prill 2011 titullin “Qytetar Nderi i Komunës dhe i Krahinës” me 
motivacionin “Për kontribut të veçantë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe 
në zhvillimin e krahinës e të vendit pas çlirimit”
Po me propozim të Shoqatës “Kallarati”, kohët e fundit Këshilli Bashkiak i Vlorës ka 
emërtuar një sërë rrugësh me emra të figurave të shquara, ku, ndër to është edhe 
rruga “Sihat Tozaj” në qytetin e Vlorës.
Në këtë përvjetor të 20-të të ndarjes nga jeta të Sihat Tozaj, krahas familjarëve e të 
afërmve, Kryesia e Shoqatës “Kallarati”, i bashkohet dhimbjes dhe kujtesës së tyre, duke 
shprehur edhe njëherë, Vlerësim e Mirënjohje për kontributet e Tij në luftë e në punë 
ndaj Atdheut dhe vendlindjes së tij Kallaratit.
Shënim: Në përgatitjen e këtij shkrimi u shfrytëzua libri i shkruar nga Seit Jonuzaj “Kujtime 
për Sihat Tozajn”, libri “Enciklopedia e Kurveleshit” dhe materiale e dokumente të tjera 
zyrtare.

Kryesia e Shoqatës “Kallarati”

 Kaq është poezia. 16 vargje me rima të mbyllura, që janë 
dhe të pasura, ku vargu i parë rimon me të katërtin dhe i 
dyti me të tretin, sipas skemës abba, që i japin muzikalitet 
poezisë. Pa u futur në morfologjinë poetike, vjersha 
“Jetimët” është drithëruese si realizim për gjetjen dhe 
mesazhet që jep. Është një pikturë e gjallë në vargje, që në 
një trajtë tjetër, krejt të veçantë na vjen si reminishencë 
poetike  e skulpturës “I urituri”, [veprës së parë të të 
madhit Odhise Paskali (Torino, 1924), njërës nga 
kryeveprat e skulpturës shqiptare].
Te “Jetimët” e autorit Mumin Selami ndihet bukur ritmi 
harmonik, që të bën për vete në ato vargje lakonike që 
ndriçojnë me dhembshuri, dashuri e humanizëm qytetar, 
me ngjyresë të freskët dhe origjinale artistike, ku paraqitet 
me vërtetësi dhe në mënyrë konkrete vogëlushi shqiptar 

i realitetit të viteve ‘40 të shekullit XX, aq të zymta për shqiptarët, ëndrraçelur më shumë se kurrë për liri e ditë të bardha.
Kur Llambro Hysi ma dha vjershën ta lexoja (e kishte palosur pjesën lart ku qe shkruar emri i poetit), më tha: “Lexoje me kujdes dhe më thuaj sa 
vjeç ka qenë autori kur e ka shkruar”. E lexova një herë, dy herë, tre. Më pëlqeu. Shumë. Pulitja sytë. I thashë Llambros: “Ndoshta 50 vjeç. – Jo, jo – qeshte ai. “Lasgushi? Jo, Esenini? Jo. 
Lermontovi? Jo … Ngjanin dhe s’ngjanin. Kur ma shpalosi kreun e fletës, shumë të vjetëruar dhe aq të zverdhur nga vitet dhe pashë emrin Mumin Selam Kallarati, sinqerisht u befasova 
deri në tronditje. Gati e pamundur. Por shumë e vërtetë. Imitim nuk ka, po ndoshta as ndikim s’besoj se ka, ngaqë në atë kohë Munimi s’ ka patur mundësi të njihej me këto perla 
të letrësinë ruse. Nuk njihej në Shqipëri as Esenini, as Pushkini, as Blloku, as Lermontovi. Siç kemi lexuar, vetëm romani “Nëna” i Maksim Gorkit qarkullonte fshehurazi me fashikuj.
Në vjershën “Jetimët” dallojmë formatimin e kulturës së gjerë të autorit, stilin e tij, thjeshtësinë dhe natyralitetin në të shprehurin e ndjenjës me romantizëm dhe realizëm, një gjuhë 
metaforike që të bën magji e të rrëmben për të mos e harruar tekstin, një pjekuri të dukshme artistike shumë të parakohshme. Dhe ishte vetëm 18 vjeç kur e shkroi. 19, kur u bë lule lirie…

“Jetimët”, POEMA E 
PANJOHUR E NJË HEROI 
19-VJEÇAR KALLARATAS, 
MUMIN SELAMI
(Ribotim me rastin e 79 - vjetorit të rënies së Heroit të 
Popullit Mumin Selami, marrë nga gazeta “Dita”, 16 
korrik 2016)

Nga  MSc. ALBERT HABAZAJ

KUJTOJMË 
SIHAT TOZAJN 
NË 20 - VJETORIN 
E NDARJES 
NGA JETA
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REDAKSIA
Kryesia e Shoqatës “Kallarati” dhe Redaksia e gazetës u shpreh ngushëllime të thella të gjitha familjeve për humbjen e njerëzve të tyre të dashur.

Shënim: Ky numër sponsorizohet nga kallaratasi me banim në athinë, zoti lavdosh Jonuzajl.

 Gjatë vizitës që kryeministri i Republikës së 
Shqipërisë zoti Edi Rama bëri në Otranto, më 3 
shtator 2021, me rastin e 30 vjetorit të eksodit 
shqiptar në Itali dhe përurimit të skulpturës 
"Kateri i Radës”, ashtu si shumë emigrantë 
shqiptarë që patën mundësi të shihnin e takonin 
kryeministrin e tyre, edhe Agimi e pati një fat të 
tillë, jo vetëm ta takonte së bashku me 
bashkëshorten Dushin, por t’i dhuronte atij një 
punim artistik, bërë me dorën e tij, dhuratë e cila 
u prit me mjaft kënaqësi nga kryeministri. Kjo 
dhuratë simbolike për kryeministrin, aq më tepër 
një artisti të kësaj fushe, nuk erdhi ashtu fare 

rastësisht, pasi Agimi ka vite që e ushtron këtë zanat me mjaft pasion e dëshirë, pasion që 
fillesat e tij i ka që në vogëli në vendlindjen e tij në Kallarat. 
Në vitin 1993, për arsye ekonomike Agimi emigroi në Leçe të Italisë. Aty iu përkushtua 
punimit artistik të gurit, duke tërhequr vëmendjen e biznesmenëve dhe të njerëzve të 
kulturës dhe të artit italian. Punimet e tij i ka ekspozuar në panaire në Vlorë e Tiranë, duke 
u nderuar edhe me diplomë të veçantë. Ndër punimet e tij janë oxhaqe guri e tavolina 
për dhoma pritjeje në variantin “Barroko Leçe”, kolona “Kapitelo”, harqe, veshje, stilizime 
të skulpturës dhe skulpturë realiste, orë muri e tavoline etj. Ndoshta, dikujt që nuk e 
di, do t’i duket pak si e pabesueshme që punime të tilla guri të bëra me duart e tij të 
arta të jenë sot jo vetëm në shumë shtete të Evropës si në Angli, Francë Zvicër, Belgjikë, 
Austri e patjetër edhe në Itali, por edhe në Amerikën e Japoninë e largët. Një fakt i tillë 
duhet të bëje krenar jo vetëm Agimin si autor të tyre, por edhe çdo bashkëfshatar të tij 
kallaratas. Nuk është e lehtë sot që të çash në art, e aq më tepër në një vend të huaj si në 
Itali ku është Agimi dhe këtë ai e ka arritur me plot mundim, sakrificë e mbi të gjitha me 
karakterin e tij të fortë e pasionin e pashembullt që ka . 
“Pavarësisht nga arsimi e puna që kam bërë – tregon Agimi – pasioni im ka qenë dhe 
mbetet vizatimi, piktura e sidomos puna artizanale e gdhendjes në dru ose gurë “. Fillimet 
e këtij pasioni të tij janë që në vogëli, me shkarravitjet e vizatimet me copërat e gjyleve 
të mbetura nga lufta në shtufet e Grykës së Hite apo në Qafën e Dërrasës, në punimet 
artistike me dru të bëra gjatë kohës që punoi e banoi në qytetin e Vlorës e deri tek 
punimet e fundit prej guri në Itali, që mendoj se përbëjnë edhe shkallën më të lartë të 
pjekurisë së tij si një artist i vërtetë. 

 Me vajtjen në Itali – tregon Agimi - për pak kohë 
fillova punë në një lokal, por e pashë që nuk ishte 
punë për mua dhe shumë shpejt i kërkova pronarit 
që të largohesha duke i thënë jo se s’më pëlqen puna 
e trajtimi juaj, por unë dua një punë tjetër ku të gjej 
më mirë vetveten. Në këtë mënyrë u largova nga ai 
vend pune, në kërkim të ndonjë vendi të ri. Duke 
bërë muhabet me disa çuna e duke ju treguar atyre 
për punimet me dru që kisha bërë në Vlorë, më 
afruan një punë të punimit me gurë. Për t’u siguruar 
në atë që unë ju thashë, më vunë si kusht që të 

punoja diçka në një lloj guri që gjendet në Leçe.  Kur ta mbarosh mbas disa ditësh na e 
trego – më thanë. Të nesërmen që erdhën ju thashë që e kam mbaruar. Ata u habitën dhe 
më thanë: “Ti duhet të punosh vetëm në punim guri dhe në asnjë vend tjetër”. Kështu 
fillova punë në këtë lloj zanati të punimit të gurit, ku dalëngadalë me pasion dhe 
ndihmesën edhe të një profesori italian arrita të bëj punime me mjaft vlerë e të 

 Më 6 shtator 2021 u nda nga jeta veterani i LANÇ-it Xhelo Miftar Dautaj. Ish 
lindur në fshatin Kallarat të Kurveleshit të Poshtëm në vitin 1926 në një 
familje të varfër atdhedashëse. I rritur me ndjenja atdhedashurie, Xhelo e 
priti me urrejtje të madhe pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, 
prandaj ai që në fillim iu bashkua Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare, 
duke marrë pjesë në krijimin e organizatës së rinisë antifashiste të fshatit 
më 1942 dhe duke u bërë një nga veprimtarët më të përkushtuar të kësaj 
organizate dhe të Lëvizjes antifashiste. Shtëpia e tij u bë një nga bazat e 
sigurta të LANÇ.
 Me krijimin e Brigadës së 8 Sulmuese partizane në prill 1944, Xhelua 
u rreshtua në radhët e saja, duke marrë pjesë në të gjitha luftimet dhe 
betejat e zhvilluara nga kjo Brigadë deri në çlirimin e plotë të atdheut më 29 

nëntor 1944. Pas çlirimit, ai u ngarkua me punë rinie në reparte të garnizonit të Tiranës. Më vonë 
u dërgua instruktor për rininë në Kurvelesh e pastaj në Tepelenë. Me krijimin e Shkollës së Partisë 
“Lenin”, Xhelo u dërgua atje për studime. Aty u njoh dhe lidhi martesë me një nga luftëtaret e LANÇ, 
Nika Treska. Së bashku krijuan një familje të shëndetshme, të harmonishme e të kulturuar. Lindën, 
shkolluan dhe edukuan me cilësi të larta moralo-shoqërore tri vajza të vlershme për familjen 
e shoqërinë. Me mbarimin e Shkollës së Partisë, të dy u transferuan në Burrel si instruktorë të 

Komitetit të Partisë derisa dolën në pension. Në punën e tyre dalloheshin për përkushtim, seriozitet 
e shembullin e tyre vetjak, prandaj gëzonin  respekt e simpati dhe vlerësim të shoqërisë dhe të 
organeve eprore.
Për të kaluar vitet e pleqërisë, ata zgjodhën Vlorën ku u sistemuan me banim. Si veteranë lufte, të 
dy u bënë veprimtarë aktivë të organizatës së veteranëve të LANÇ të Vlorës. Xhelua ishte i zgjedhur 
edhe në Komitetin e veteranëve. Ai ishte shumë aktiv në mbrojtjen dhe propagandimin e vlerave 
dhe idealeve të LANÇ. Gazetat “Kushtrim brezash” dhe “Kallarati” i kishte të pajtuara pa i ndërprerë 
asnjë herë. Po Xhelo ishte edhe një krijues letrar, kryesisht në poezi, por edhe në prozë. Krijimtaria 
e tij e pasur përshkohet si fill i kuq nga mbrojtja dhe propagandimi i vlerave të LANÇ, si dhe nga 
dashuria për atdheun dhe vendlindjen, Kallaratin, për të cilin kishte shumë mall e i digjej shpirti 
për të. Xhelo me bashkëshorten e tij, Nikën, dalloheshin për marrëdhëniet e shkëlqyera në punë, 
shoqëri e familje. Ata ishin të dashur e me një komunikim të kulturuar me shoqërinë, njerëzit e fisit, 
bashkëfshatarët, gjitoninë dhe me këdo.
Meqenëse bashkëshortja e tij, Nika, u nda më përpara nga jeta, Xhelua u mbështet tek vajza e tij e 
madhe, mjekja Arjana Mehmetaj në Fier, ku dhe ndërroi jetë. Varrimi iu bë në Vlorë, i përcjellë nga 
një numër i kufizuar pjesëmarrësish për shkak të pandemisë. La pas tri vajzat, nipër e mbesa dhe 
kujtimin e tij të paharruar.

pëlqyeshme. Mbas disa kohësh Agimi rastësisht takon ish pronarin e lokalit dhe duke pirë 
kafe me ironi ai i thotë: “A e gjetët punën tuaj“. Agimi me modesti i përgjigjet: “Po e 
gjeta. Në shtëpinë tuaj ju tashmë kini mendjen dhe dorën time”. Nëpërmjet asaj bisede 
ai mësoi se punimet zbukuruese prej guri që ai kishte blerë për vilën e tij në një firmë 
private ishin të punuara pikërisht nga dora e Agimit. I habitur në një farë mënyre por edhe 
i kënaqur për këtë fakt, kërkoi bashkëpunim në të ardhmen për punime të tjera të këtij 
lloji. Dhe kështu dalëngadalë me punimet e tij Agimi filloi të behej i njohur në Itali, ku siç 
shprehet ai “Erdhi koha që jo vetëm unë të kërkoj punë, por edhe të tjerët të kërkojnë 
duart e mia”. Siç theksuam më lart punimet e tij tashmë janë të shitura e të njohura në 
Itali e më gjerë. Veç të tjerave koka e një obelisku në Kanoza të Barit, pllakata e kishës së 
Padri Volontarit në Manduria të Tarantos, etj punime përmbajnë nënshkrimin e tij, mbasi 
shumë nga punimet e tjera të punuara nga dora e tij janë nën emrin e firmës ku punon. 
Por me dëshirën për të bërë diçka edhe për Kallaratin më 2014, me rastin e 100 vjetorit të 
qëndresës së Kallaratit ndaj andardëve grekë, Agimi bëri si dhuratë punimin e një pllake 
guri me mbishkrimin “Kallarat, Kuç e Bolenë, në lum’ e zunë dyfeknë”, të cilën e vendosi 
në Koprift, punim i cili simbolizon qëndresën e këtyre fshatrave ndaj reformave të 
Tanzimatit.

 Nuk jam skulptor dhe nuk kam bërë ndonjë shkollë 
artesh – tregon me modesti Agimi - por duke 
punuar kam arritur të perfeksionohem dhe të kem 
sukses në punën time. Kur fillova këtë punë një 
profesor pikture, që më bëri dhe shumë publicitet, 
më thoshte: “Në çdo punë që bën duhet të vësh 
emrin ashtu siç e vë unë në punët e mia”. Unë i 
përgjigjesha “Profesor unë nuk kam ardhur në 
Itali për emër por për të zgjidhur problemet 
ekonomike”. Ai tregonte që emri është me shumë 
rëndësi sepse punët e gurit mbeten dhe në këto 
punë mund të vë emrin ndonjë tjetër pa merituar... 

Problemi i emrit vazhdoi të mbetej ashtu siç më thoshte profesori sepse unë duke punuar 
në ndërmarrje nuk mund të shkruaja emrin tim, përveçse kur e kërkonte vet klienti. Në 
shumë nga punët e mia që kam bërë i pavarur nga ndërmarrja unë kam shkruar emrin që 
më rekomandonte profesori, ndërkohë në shumë ora në formë porte me hark të një 
tempulli kam shkruar emra shqiptarë si: Dodona, Teuta, Lisus, Rosafa, Kanina, Tepelena, 
Bylis etj.
Nga punët e bëra që janë të ekspozuara janë: Kapitelua i Obeliskut në Canosa (BA), 
basorilievi i kishës Baballarët Vullnetarë (l Padri Volontari) në Manduria (TA). Një sallon në 
Londër të cilin nuk e di çfarë emri ka, ku kam bërë një gjarpër 8 m dhe shumë gjëra të tjera 
për të cilat më kanë mbetur vetëm fotografitë. Në Otranto ka basorilieve e shkrime dhe 
në provincën e Lecces punime që janë të ekspozuara, por nuk janë publike. Për sa i përket 
vendeve jashtë Italisë, në ShBA në një qendër tregtare kam bërë kapitelo, në Zvicër, në 
Belgjikë punime për privatë si dhe në Japoni një delfin që nuk di ku ka përfunduar.
Agimi duke jetuar në Itali prej shumë vitesh, aktivitetin e tij artistik, patjetër edhe 
ekonomik, e ka atje, por ai pohon se ka patur oferta pune edhe në Shqipëri, të cilat nuk i 
ka refuzuar dhe kështu do vazhdoj dhe po të jetë ndonjë punë publike si p.sh. një obelisk 
apo ndonjë gjë tjetër do jem i gatshëm që ta bëj. Në Vlorë kam bërë punime në privatë, 
por kam bërë dhe punimet në Guzumbaba, të cilat vlerësohen nga shumë vizitorë.
Agimi e ka shumë për zemër emrin e vendlindjes, aq sa kudo ku e pyesin se ”Nga je ? Me 
krenari Agimi u përgjigjet: ”Jam nga Kallarati “, ashtu si edhe shumë prej punimeve të tij, 
realizuar në Itali, mbajnë nënshkrimin “AGIM KALLARATI”, emër që na bën të gjithëve 
krenarë dhe na lind e drejta ta  quajmë atë “AGIM KALLARATI”.

GURËGDHENDËSI, AGIM KALLARATI 
I DORËZON KYEMINISTRIT, ZOTIT EDI 
RAMA, NJË NGA PUNIMET E TIJ ARTISTIKE

Nga Besnik Gjonbrataj


