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Ec ngado, Kallaratin mos e harro!

Faqe 3 

GËZUAR 7 MARSIN, 
FESTËN E MËSUESIT!

Faqe 2
Të dashur mësues! Përulemi përpara veprës dhe madhështisë Suaj.
Ky urim shkon për të gjithë mësuesit kallaratas, që ndër vite punuan me përkushtim për 
edukimin e brezit të ri në Kallarat dhe në gjithë Shqipërinë. Urime dhe suksese gjithë atyre 
mësuesve kallaratas, që edhe sot ushtrojnë këtë profesion të bukur e fisnik! Mirënjohje e 
respekt të thellë gjithë atyre mësuesve kallaratas, që për vite të tëra ushtruan me kompetencë, 
profesionalizëm dhe dashuri profesinonin e bukur të mesusesit dhe sot mund të ndodhen në 
pension, a në ndonjë punë tjetër! Mirënjohje dhe respekt gjithë atyre mësuesve jokallaratas, 
që krahas atyre vendas, punuan si mesues në shkollën 8-vjeçare "Mumin Selami” në Kallarat! 
Mirënjohje dhe homazh gjithë atyre mësuesve kallaratas, që sot nuk jetojnë më! Mirënjohje 
të thellë gjithë brezave të mësuseve shqiptarë, që kanë punuar dhe punojnë anembanë 
atdheut për edukimin e brezit të ri!

... Nuredin Selam Breshani (1923–1944). Lindi në Kallarat 
më 13 qershor 1923. Në dhjetor 1942 hidhet në radhët e 
çetës “Hajredin Tremishti” dhe në gusht 1943 inkuadrohet në 
Brigadën I-rë Sulmuese, me detyrë komandant skuadre. Në 
radhët e kësaj njësie pranohet anëtar i PKSH dhe në shkurt 
1944 emërohet zëvendëskomandant kompanie. Në përbërje 
të forcave të kësaj brigade që ndërmorën inkursionin në Veri, 
mori pjesë në luftime të ashpra me forcat nazi-balliste dhe 
më 14 shkurt 1944 bie  duke luftuar heroikisht në Qarrishtë të 
Elbasanit.Me vendim të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 225 
datë 5 tetor 1981 shpallet dëshmor i Atdheut. ....

(Intervistë me inxhinierin shqiptaro - amerikan Selo Qejvani)
                Nga Besnik GJONBRATAJ

RUBRIKA: "TË NJOHIM DHE TË PREZANTOJMË 
BREZIN E RI KALLARATAS BRENDA DHE 
JASHTË ATDHEUT"

 Selo Myzafer Qejvani, larguar nga Kallarati në moshë të re në kërkim të një 
jete më të mirë si shumë moshatarë të tij, fillimisht në Greqi e më pas në 
Mbretërinë e Bashkuar, në vitin 2006 i bashkohet trungut familjar me 
banim në Michigan të Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA), aty ku 
babai i tij, Myzaferi kishte disa vite që ishte vendosur. Aktualisht Selua që 
nga viti 2012, jeton në Norfolk, Virginia. Selua, është diplomuar Inxhinier 
Civil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe punon në këtë profesion po 
në Norfolk. Selua, përvese një profesionist i zoti, është edhe një djalë që 
e do sportin, një djalë që e do detin, një peshkatarë i mirë, por edhe 
instruktor i aftë për t’u mësuar të tjerëve si të peshkojnë në brigjet e 
Oqeanit Atlantik, falë edhe afërsisë së shtëpisë së tij me lumin Shushica 
në Kallarat. Gjeneral Tonin Marku, një ish përfaqësues ushtarak shqiptar 
në Komandën Aleate për Transformim të NATO-s (Allied Command 
Transformation) në Norfolk, duke u njohur nga afër me Selon shprehet: 

“Selua është një djalë inteligjent, me kulturë, tradita, norma të komunikimit e të edukatës, që qysh 
në takimin e parë të bën ta dëgjosh e respektosh. Por ai është edhe një patriot i flaktë i çështjes 
kombëtare, i cili ruan si gjënë më të shenjtë traditat dhe zakonet shqiptare. Në zyrën dhe shtëpinë e 
tij do të gjesh të shpalosur flamurin shqiptar dhe fotot e gjyshit e të gjyshes së tij, e cila jeton ende, 
për të cilët shprehet “Jam krenar që jam nipi i tyre, pasi gjithmonë më kanë mbajtur afër dhe me 
kanë përkëdhelur si birin e tyre”.  ... Faqe 3 - 5

NAMIK MEHMETAJ, 
mësuesi kallaratas që 

la gjurmë drite
(Mësues Namiku në kujtesën  e nxënësve, kolegëve, 

bashkëfshatarëve dhe familjes së tij)

Nga Besnik GJONBRATAJ

Faqe 6-7
... Një nga kolegët e tij, njëkohësisht drejtor i shkollës së 
Bolenës për 25 vite me radhë, është edhe intelektuali 
Ruzhdi Bajrami. Ja si e kujton ai sot mësues Namikun:
"Ishte dhjetori i vitit 1972, kur u emërova drejtor shkolle 
në Bolenë, detyrë të cilën e kreva prej 25 vitesh. Në 
ato vite arsimi kishte arritur pika kulmore në zhvillimin 
cilësor dhe masivizimin e tij në shkallë vendi. Mësuesit 
që u arsimuan në vitet 50 e këtej, gjatë shekullit të kaluar, 
punuan me përkushtim në çdo skaj të Shqipërisë, ata i 
përkasin brezit të artë të atyre viteve, sepse investuan 
gjithçka për arsimin, kulturën, dijen, shkencën, duke 
përgatitur breza të tërë nxënësish që i shërbyen atdheut 
në fusha të ndryshme të jetës shqiptare, duke kthyer 
Shqipërinë në një vend me arsim e kulturë të zhvilluar, 
krah vendeve te rajonit tonë. ....

Mehmet Karabollaj 
një nga rapsodët 
e Kallaratit 

Nga Seit JONuzAJ

SHQIPËRI TUNDE DYNJANË 
(nëntor 1975)

U trete moj rrënjëdalë
Për flamur e për vatanë,
Pesë shekuj me sulltanë,
Të ngriu dora në pallë,
Disa shtete evropjanë,
Italia me gjermanë,
Në sy të kishin halë,
Dolën trimat partizanë,
Me Enverin në ballë
Që e bënë tym e flakë,
Kundër fashistëve italianë
Dhe nazistëve gjermanë
Derisa çliruan vatanë Faqe 7 - 8
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Në Francë ikim për të surprizuar, 
sërish De Biazi si Kapelo

GËZUAR 7 MARSIN, 
FESTËN E MËSUESIT!

Gjithë mësuesve kallaratas! 
Gëzuar 7 Marsin, Ditën e 
Mësuesit!
Sot është një ditë e veçantë, ku 
të gjithë ne përulemi me respekt 
e mirënjohje përpara veprës 
Suaj të ndritur. Ju misionarë të 
njerëzimit që asnjëherë nuk u 
lodhët në pëçimin e diturisë, 
sot meritoni admirimin dhe 
dashurinë e gjithë botës. 

Si Kryesi e Shoqates na jepet 
rasti që sot t'ju drejtohemi me 
një kartolinë urimi të gjithë 
mësuesve kallaratas ndër vite 
e t'ju themi, se keni qenë, 
jeni dhe do të mbeteni ata që 
përhapni rreze drite e diturie, 
rreze dashurie e atdhedashurie, 
jeni ata që përgatisni gjeneratat 
e reja të cilët nesër do ta 
begatojnë këtë vend e do të 
realizojnë ëndërrën evropiane. 
E gjithë mirënjohja për Ju 
sot shprehet mes vargjesh e 
këngësh, të cilat nuk do të shterojnë kurrë.

Të dashur mësues! Përulemi përpara veprës dhe madhështisë Suaj.
Ky urim shkon për të gjithë mësuesit kallaratas, që ndër vite punuan me përkushtim 
për edukimin e brezit të ri në Kallarat dhe në gjithë Shqipërinë. Urime dhe suksese 
gjithë atyre mësuesve kallaratas, që edhe sot ushtrojnë këtë profesion të bukur 
e fisnik! Mirënjohje e respekt të thellë gjithë atyre mësuesve kallaratas, që për 
vite të tëra ushtruan me kompetencë, profesionalizëm dhe dashuri profesinonin 
e bukur të mesusesit dhe sot mund të ndodhen në pension, a në ndonjë punë 
tjetër! Mirënjohje dhe respekt gjithë atyre mësuesve jokallaratas, që krahas atyre 
vendas, punuan si mesues në shkollën 8-vjeçare "Mumin Selami” në Kallarat! 
Mirënjohje dhe homazh gjithë atyre mësuesve kallaratas, që sot nuk jetojnë më! 
Mirënjohje të thellë gjithë brezave të mësuseve shqiptarë, që kanë punuar dhe 
punojnë anembanë atdheut për edukimin e brezit të ri!

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 të ardhur nga rrethet e tjera dhe fshatrat e Vlorës:
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 shërbyen anembanë atdheut: 
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.

 GËZUAR 8 MARSIN, 
FESTËN E NËNËS!

Në këtë ditë të 
shënuar të “Nënës”, 
urimi jonë si shoqatë 
u drejtohet gjithë 
grave, nënave dhe 
motrave kallaratase 
dhe mbarë shqiptare. 
8 Marsi, një ditë 
që mbart respekt, 
dashuri të pafund për 
nënat tona, për ato që 

na dhanë jetë nga jeta e tyre, për ato që natën e bënë ditë dhe na mekuan 
me qumësht nga gjiri i tyre, për ato që na gjenden pranë sado larg që të 
jemi, sa herë zemrat tona dëshpërohen, sa herë shpirtrat tanë rënkojnë.
Është dita kur sot të gjitha lulet e botës, të gjitha urimet e përshëndetjet 
shkojnë për nënat. E gjithë dashuria derdhet lumë, sepse ato janë dhe do 
të mbeten më të pazëvëndësueshmet dhe më të shtrenjtat, për të gjithë 
njerëzit.

Gëzuar festën gjithë nënave dhe motrave tona!
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Nënat e lagjes 
së vjetër, Rapetës

Intervistoi Besnik GJONBRATAJ

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

 Ali Birçe Ribaj (1917–1946). Lindi në Kallarat më 
26 tetor 1917. Në prill 1944 rreshtohet në radhët 
e Brigadës VIII Sulmuese dhe mori pjesë në të gjitha 
luftimet që zhvilloi kjo brigadë. Pas çlirimit shërbeu në 
repartet e Kufirit. Më 15 janar 1946 vritet në Zgranokë 
të Bilishtit, në luftime me monarko-fashistët grekë.Me 
vendim të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 87 datë 31 
maj 1982 shpallet dëshmor i Atdheut.
Hamdi Shuaip Sheraj (1920–1944). Lindi në Kallarat 
më 20 tetor 1920. Familja e tij më vonë u vendos në 
Mavrovë. Në vitin 1943 shërbeu si korrier i këshillit 
nacionalçlirimtar dhe anëtar i çetës territoriale të 
Mavrovës. Më 1 shkurt 1944 vritet në luftime me forcat 
naziste në Qafën e Dyqanit në Mavrovë.Me vendim të 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 97 datë 22 shtator 
1972 shpallet dëshmor i Atdheut.
Nexhip Shuaip Sheraj (1923–1944). Lindi në Kallarat 
më 10 korrik 1923, por më vonë familja e tij u vendos në 
Mavrovë. Ka qenë anëtar i çetës territoriale të Mavrovës. Në nëntor 1943 inkuadrohet 
në Brigadën V-të Sulmuese. Bie më 4 shkurt 1944 në Salari të Tepelenës, në luftë me 
forcat gjermane. Me vendim të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 97 datë 22 shtator 
1972 shpallet dëshmor i Atdheut.
Halil Dine Habilaj (1918–1944). Lindi në Kallarat më 1918. Vitet e Luftës e gjetën me 
shërbim në radhët e xhandarmërisë në qytetin e Korçës. Bie në kontakt me njerëzit 
e Partisë Komuniste dhe nën ndikimin e tyre lidhet me Lëvizjen Nacionalçlirimtare 

KUJTOJMË DËSHMORËT KALLARATAS QË DHANË JETËN 
PËR LIRINË E ATDHEUT (JANAR – MARS)

Nga Lefter Hysaj

8 Marsi, Dita e Gruas, dita që përkujton përpjekjet e grave për një jetë më të 
mirë, pa shtypje e shfrytëzim. Është dita të urojmë nënat, gratë, motrat e bijat 
tona për më shumë lumturi. Por sot kujtojmë edhe ato nëna që na lindën e 
rritën mes vështirësive të shumta, që kurrë nuk u ankuan për mundimet e tyre, 
që nuk hanin vet për të ngrënë fëmijët një kafshatë më shumë. Nëna puntore, 
fjalëpak, të dhemshura sa s'ka, fisnike, mikëpritëse. 
Të tilla ishin edhe nënat e lagjes time të vjeter, Rapetës. Ato ishin gjashtë. 

(Intervistë me inxhinierin shqiptaro - amerikan Selo Qejvani)
Intervistoi: Besnik GJONBRATAJ

RUBRIKA: "TË NJOHIM DHE TË PREZANTOJMË 
BREZIN E RI KALLARATAS BRENDA DHE 
JASHTË ATDHEUT"

 Selo Myzafer Qejvani, larguar nga Kallarati në moshë të re 
në kërkim të një jete më të mirë si shumë moshatarë të 
tij, fillimisht në Greqi e më pas në Mbretërinë e Bashkuar, 
në vitin 2006 i bashkohet trungut familjar me banim 
në Michigan të Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA), 
aty ku babai i tij, Myzaferi kishte disa vite që ishte 
vendosur. Aktualisht Selua që nga viti 2012, jeton në 
Norfolk, Virginia. Selua, është diplomuar Inxhinier Civil në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe punon në këtë 
profesion po në Norfolk. Selua, përvese një profesionist i 
zoti, është edhe një djalë që e do sportin, një djalë që e do 
detin, një peshkatarë i mirë, por edhe instruktor i aftë për 
t’u mësuar të tjerëve si të peshkojnë në brigjet e Oqeanit 
Atlantik, falë edhe afërsisë së shtëpisë së tij me lumin 
Shushica në Kallarat. Gjeneral Tonin Marku, një ish 
përfaqësues ushtarak shqiptar në Komandën Aleate për 

Transformim të NATO-s (Allied Command Transformation) në Norfolk, duke u njohur nga 
afër me Selon shprehet: “Selua është një djalë inteligjent, me kulturë, tradita, norma të 
komunikimit e të edukatës, që qysh në takimin e parë të bën ta dëgjosh e respektosh. Por 
ai është edhe një patriot i flaktë i çështjes kombëtare, i cili ruan si gjënë më të shenjtë 
traditat dhe zakonet shqiptare. Në zyrën dhe shtëpinë e tij do të gjesh të shpalosur 
flamurin shqiptar dhe fotot e gjyshit e të gjyshes së tij, e cila jeton ende, për të cilët 
shprehet “Jam krenar që jam nipi i tyre, pasi gjithmonë më kanë mbajtur afër dhe me 
kanë përkëdhelur si birin e tyre”.  
Me dashurinë ndaj vendlindjes, Kallaratit, nëpërmjet intervistës së mëposhtme ai na 
njeh me jetën e tij, me emigrimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përshtatjen dhe 

integrimin me jetën dhe kulturën amerikane dhe në fund jep mesazhin për kallaratasit, se 
me punë, vullnet dhe shkollim njeriu mund të arrijë gjithçka, qoftë në Shqipëri apo jashtë 
vendit. “Kudo që mund të të jepet rasti të jetosh, ndihu krenar që je shqiptar”- thekson 
Selua në fund të intervistës së tij, dhënë me shumë kënaqësi për gazetën Kallarati.

 Amerika deri para disa vitesh ishte një ëndërr për 
shqiptarët, patjetër edhe për ju dhe familjen Tuaj. Si 
arritët në Amerikë? Unë përfundova në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, falë babës tim, Myzi Qejvani, që 
kishte hedhë baza dhe dokumentuar të gjithë familjen.
Të them të drejtën fillimisht Amerika nuk më pëlqeu, 
pasi ishte ndryshe nga Evropa ku kisha jetuar me parë. 
Pas pak vitesh këtu fillova të vija re se në këtë shoqëri 
qeveriste meritokracia. Vura re se të gjithë ishim 
emigrantë që e quanim veten amerikanë. Amerika është 
atdheu im i dytë dhe ndihem në vendin tim këtu. Kam 
shumë miq e shokë vendas dhe jam me fat dhe krenar të 
jem pjesëtar i kësaj shoqërie. 
Në çfarë vendi të Amerikës jetoni? Ndonjë përshtypje 
të veçantë mund të jepni?Bashkë me familjen time tani 
jetoj në qytetin Norfolk, në shtetin Virginia të Shteteve 
të Bashkuara, pasi më parë deri në vitin 2006 kam jetuar 
në shtetin e Michiganit.
 Çfarë shkolle kryet në Amerikë dhe a ndjetë vështirësi, 

qoftë të gjuhës, por edhe të përshtatjes me sistemin në arsimin amerikan?Unë kam 
përfunduar Bachelor Of Science in Civil Engineering dhe Master of Engineering në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës. Programi ishte i ngjeshur për faktin që krahas shkollës edhe kam 

dhe ndihmon lëvizjen ilegale në qytet. Veprimtaria e tij 
diktohet prandaj detyrohet që në mars 1943 të arratiset 
dhe tëbashkohet me shtabin e qarkut të Korçës. Vritet 
më 20 janar 1944 në Protopapë në luftime me forcat 
gjermane.Me vendim të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 
40 datë 7 korrik 1973 shpallet dëshmor i Atdheut.
Nelo Nazër Hysaj (1916–1945). Lindi në Kallarat më 22 
korrik 1916. Në dhjetor 1942 bashkohet me çetën “Mumin 
Selami”. Në nëntor 1944 inkuadrohet në Brigadën XXII 
Sulmuese. Bie më 20 shkurt 1945 në luftimet e zhvilluara 
me forcat gjermane në Turvjak të Vishegradit. Me vendim 
të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 97 datë 22 shtator 
1972 shpallet dëshmor i Atdheut.dnë Kalarat më 2 tetor 
1926. Në vitin 
Nuredin Selam Breshani (1923–1944). Lindi në Kallarat 
më 13 qershor 1923. Në dhjetor 1942 hidhet në radhët e 
çetës “Hajredin Tremishti” dhe në gusht 1943 inkuadrohet 
në Brigadën I-rë Sulmuese, me detyrë komandant 

skuadre. Në radhët e kësaj njësie pranohet anëtar i PKSH dhe në shkurt 1944 emërohet 
zëvendëskomandant kompanie. Në përbërje të forcave të kësaj brigade që ndërmorën 
inkursionin në Veri, mori pjesë në luftime të ashpra me forcat nazi-balliste dhe më 
14 shkurt 1944 bie  duke luftuar heroikisht në Qarrishtë të Elbasanit.Me vendim të 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit nr. 225 datë 5 tetor 1981 shpallet dëshmor i Atdheut.

Dallonin nga njëra tjetra nga pamja, por jo nga mirësia, nga bujaria, nga 
sakrificat dhe vuajtjet, nga harmonia me njëra tjetrën. Dy prej tyre, nënë Tefo 
Karrabollaj dhe nënë Venetike Mehmetaj ishin bija kallaratase, dy të tjera, nëna 
Begzo Dautaj dhe nënë Merjeme Xhaferaj ishin bija nga Vranishti, nënë Ilmo 
Maçaj ishte nga Kuçi dhe nëna ime Urani Hysaj ishte bijë nga Piluri, bija e Naço 
Boçit, një burr fisnik e i shquar në rrethin e tij shoqëror. 
I kujtoj këto nëna me shumë mall e respekt, këto nëna që asnjëherë nuk i dëgjova 
të bënin fjalë me njëra tjetrën, që kurrë nuk merrnin në gojë të tjerët siç është 
bërë modë sot kur gratë pinë kafe me njëra tjetrën, që na gostitnin ne femijëve 
me sheqer në pëllëmbë të dorës, që na ndanin bukën e ngrohtë sa e nxirrnin nga 
saçi neve fëmijëve të lagjes. Ato nëna huanin e shkëmbenin me njëra tjetrën 
dhe kurrë nuk përfolën. Ishin gra shumë punëtore, të papërtuara në familje dhe 
shoqëri. Nga goja e tyre dilnin vetëm fjalë të ëmbëla, kurrë nuk mallkonin edhe 
kur ne femijët bënim ndonjë gabim. I kujtoj edhe sot shprehjet e tyre "të keqen 
nëna", ''punëbardhë" " zemëro", etj .
Të tilla ishin NËNAT e lagjes time.
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punuar për të mbështetur veten gjatë gjithë kohës që shkoja në shkollë. Kjo, që studentët 
të punojnë gjatë fazës së shkollimit, këtu në Amerikë është krejt normale. Gjuha angleze 
nuk ka qenë problem, pasi më parë kisha jetuar katër vite në Mbretërinë e Bashkuar, 
në Angli dhe Skoci. Sistemi i shkollimit këtu është shumë praktik në krahasim me atë 
që kishim në Shqipëri gjatë viteve 1995 kur isha nxënës në shkollë të mesme. Shkolla e 
Inxhinierisë Civile, që kam kryer, ishte një sfidë që më pëlqente. Punoja mirë në grup me 
studentë të tjerë, por edhe jam dedikuar shumë ndaj studimit. Kam gdhirë netë të tëra 
në bibliotekë. Një fakt është që shkollën e inxhinierisë këtu në SHBA unë e kam filluar nga 
zero, pa konvertuar asnjë diplomë të mëparshme. Kjo me pajisi me një bazë të fortë të 
shkencës, si edhe komunikimit.

 Çfarë pune bëni aktualisht dhe a 
ndihesh i lumtur dhe i 
motivuar?Unë punoj për qytetin 
e Norfolk. Titulli im është inxhinier 
(Senior Design and Construction 
Project Manager). Unë jam 
Inxhinier Civil i licencuar në 
shtetin e Virginias. Unë kam 
njohuri në pesë aspektet e 
Inxhinierisë Civile që janë: 
Gjeoteknika, Transortimi, 
Strukturat, Ambienti dhe Burimet 

Ujore (Hidraulika), dhe Ndertimi. Puna ime përfshin planifikim, hartim dhe implementim 
të projekteve të ndryshme, ku ka nevojë për rinovim infrastrukture në qytetin e Norfolk. 
 Unë siguroj që e gjithë skuadra e përfshirë në projekte si konsulentë inxhinierë/arkitektë, 
kontraktorë dhe lojtarë të tjerë të punojnë së bashku për të arritur përfundimin me sukses 
të projekteve. Unë jam i përfshirë në disa projekte që përbëjnë ndërtimin e rrugëve, 
tubacioneve, stacione pompash, diga, ura, parqe, ndërtesa, etj. Ndiem i privilegjuar 
që njerëzit këtu më besojnë mua në menaxhimin e projekteve të komplikuara dhe më 
pëlqen shumë sfida që duhet të gjej zgjedhje nëse dalin probleme. Unë vesh disa kapele 
si të themi, sepse jam së pari shërbyes publik, gjithashtu jam dhe ekspert si inxhinier dhe 
kam mësuar shumë për ligjet e rregullat kontraktuale, si edhe marrëdhëniet me publikun. 
Puna ime është në zyrë, si edhe në terren. Kam fatin e mirë që punoj me kolegë shumë 
të mirë, të cilët më kanë marrë nën krahun e tyre që kur isha i ri në profesion, më kanë 
trajnuar dhe më vlerësojnë. Ndihem i motivuar kur arrij të negocioj mosmarrëveshje dhe 
zgjidh probleme. Jam i lumtur në punën që bëj.

 Kohët e fundit ju kemi parë që si 
inxhinier ndoqët zbatimin e një 
projekti në Norfolk, a mund të na 
thoni diçka më tepër rreth tij? Unë 
jam përfshirë në një sërë projektesh 
të qytetit. Një nga projektet që jam i 
përfshirë kohët e fundit përbëhet nga 
fonde federale prej afërsisht 120 
milion $. Objektivi i projektit është 
rinovimi i infrastrukturës së dy lagjeve 
që përmbyten gjatë stuhive të mëdha 
këtu në Norfolk. Norfolku është i 
rrethuar nga shumë trupa uji si: Gjiri i 
Chesapeake dhe shumë lumenj dhe 
lartësia është shumë pak lart nivelit të 

detit. Objektivi i projektit është të menaxhohet rreziku i përmbytjeve dhe të krijohen 
kushte për të ndërlidhur lagjet me njëra-tjetrën dhe për të përmirësuar jetën e banorëve 
të këtyre komuniteteve. Jemi në fazën e ndërtimit gjatë dy viteve të fundit dhe kemi dhe 
një vit pune përpara. Kemi pasur sfida të pafundme, por mendoj se do ta përfundojmë 
punën në kohë.
Shpesh ju shohim në parada me ushtarakët shqiptarë në Norfolk, veshur me kostume 
popullore shqiptare dhe me flamurin kombëtar, a është ndjenja e patriotizmit dhe malli 
për atdheun që ju shtyn ta bëni këtë?

 Unë jam shqiptar dhe 
ndjenjën kombëtare e 
kam shumë të theksuar, 
të trashëguar edhe nga të 
parët e mi, por të qenurit 
larg atdheut të bën ta 
përjetosh edhe më tepër 
atë, prandaj unë në 
shtëpinë time, ashtu si 
edhe në zyrën e punës 
mbaj me krenari flamurin 
kombëtar shqiptar. Me 

komunitetin shqiptar këtu 
kalojmë mjaft mirë dhe mblidhemi e festojmë së bashku çdo festë kombëtare, sidomos 

atë të pavarësisë. Është rast për t’u takuar me njeri tjetrin, të festojmë e të flasim gjuhën 
tonë. Por në Norfolk ndodhet edhe Komanda Strategjike e NATO-s, (Allied Command 
Transformation), ku në përbërje të saj ka edhe ushtarakë shqiptarë, me të cilët jemi 
miqësuar shumë, ku mund të përmend gjeneralin mirditor Tonin Markun, kolonelin Isuf 
Hamataj e plot të tjerë. Çdo vit në Norfolk organizohet një paradë nga të gjitha vendet e 
NATO-s, ku secili vend, përfshi edhe Shqipërinë, nëpërmjet tendave, afishimeve dhe 
parakalimit paraqesin vlerat historike, kulturore, artistike, turistike, zakonet e traditat më 
të mira të vendit. Në këtë paradë marrin pjesë  pjesëtarë të komunitetit shqiptar me 
banim në zonën e Hampton Roads, ku dhe është e vendosur Komanda e ACT-së, 
pjesëmarrës së cilës prej vitesh është edhe familja ime dhe prindërit, të veshur me 
kostume kombëtare dhe me flamurin kombëtar. Nuk ka më bukur se sa të përfaqësosh 
traditat dhe zakonet shqiptare në një vend të huaj, siç është Amerika, ku të drejtat e 
njeriut, pavarësisht kombësisë, besimit e ngjyrës janë të garantuara në nivelin më të lartë.
Edhe pse të larguar shohim që edhe prindërit tuaj mundohen të ruajnë traditën 
shqiptare, Myzua me cylën dyjare ose longarin dhe Neta me gatimin tradicional të 
kukurecit, dollmës..?Ne jemi shqiptarë. Unë jam krenar për traditat tona nga Kurveleshi 
i Labërisë. Ne shpesh në familjen time festojmë jetën me këngë labe, sheleg të pjekur në 
hell në oborr dhe birra të ftohta. Neta me gatimet e vendit si Arapash e Mzyua me melodi 
të longarit vërtetë na transportojnë në kohë në Kallaratin tonë të dashur. Unë jam krenar 
për identitetin e traditat tona.
A mendon se tashmë je integruar në jetën amerikane?
Po. Unë jam një shtetas amerikan si gjithë të tjerët dhe për këtë jam krenar. Amerika 
është e të gjithëve. Po punove fuqishëm, po zbatove rregullat e shoqërisë, je i integruar 
dhe trajtohesh njëlloj pa asnjë diskriminim, si edhe ata të lindurit këtu. Amerika është 
vend i shanseve të mëdha dhe unë ndihem me fat që jam pjesëtar i kësaj shoqërie. 

 Në zonën ku punoni e banoni ju, a ka 
shqiptar të tjerë dhe a janë të 
organizuar në ndonjë shoqatë 
patriotike?Angazhimi social me 
njeri-tjetrin për ne shqiptaret është 
disi në bazë të aftësive. Njerëzit janë 
të zënë me punë e halle. Unë bëj të 
pamundurën për t’u njohur me të 
gjithë shqiptarët këtu afër. Jemi një 
dorë e mirë që takohemi me njeri 
tjetrin por pandemia na ka 
diinkurajuar për pak kohë, pasi ligjet 
e rregullat e vendosura për këtë kohë 
i zbatojmë me përpikëri. Me 
komunitetin e këtushëm si me shaka 

u  them shokëve se kam krijuar Shqipërinë e Vogël “Little Albania”. Unë jam krenar që 
kam qenë baza fillestare për tre kushërinjtë e mi të parë me familjet tyre (Luli, Ardita dhe 
Renato) pas ardhjes së tyre në Amerikë. Ata tani janë të integruar në jetën këtu dhe madje 
një prej tyre ka sjellë një kushëririn e vet me familje. Shpresoj që degët do të shtohen e 
rriten më shumë. Pse të mos kemi sa më shumë edhe kallaratas?

 Si i mbani lidhjet me vendlindjen? A 
ju mungon përkëdhelja e gjyshes? A 
ju mungojnë shokët? A ju mungon 
natyra e bukur e Kallaratit,? A ju 
mungon gjithçka tjetër....?Unë me 
të vërtetë jetoj në Amerikë dhe jam 
shtetas amerikan, ashtu siç jam edhe 
shtetas shqiptar, por unë vij shpesh 
në Shqipëri, të paktën njëherë në 
çdo dy vjet, por edhe më shpesh. 
Nëse ka rast për pushime, 
mundohem t’i bëj aty në vendlindje. 
Jam përpjekur që mëma (kështu i 
thërrasim gjyshes) të vijë këtu në 
Amerikë, por s’e kam bindur dot. 

Unë kam qenë nipi i parë që kam lerë në shtëpinë e gjyshit e gjyshes dhe kam pasur lidhje 
të forta me ta. Kujtimet e vegjëlisë me shoqërinë i kam ende të freskëta. Kallarati është i 
bukur dhe mendjen aty e kam. Më mungon shumë ushqimi ynë, qoftë edhe bukë misri 
vatre me ullinj e djathë, apo një përshesh me kos deleje. Me sinqeritet më mungojnë 
shumë gjëra, por mbi të gjitha përkëdhelja e gjyshes time, të cilën gjej rastin ta përshëndes 
edhe nëpërmjet kësaj interviste dhe t’i uroj jetë të gjatë e shëndet.
Çfarë kujtimesh të veçanta ruan për jetën fëminore dhe atë shkollore në Kallarat?
 Në familje mbaj mend që gjatë regjimit totalitar, fshehurazi dëgjonim Zërin e Amerikës 
dhe që më caktoheshin punë si ruajtja e bagëtive e punë në ara. Me babon (kështu i 
thërrisja gjyshit) kapnim peshq me rreze në përrua të Cergezës, mblidhnim bar për lepujt 
që i mbanim disi ilegalisht dhe kujdeseshim për lopën e vetme që kishim. Në Qafën e 
Ubavit ishim një grup fëmijësh që bënim ekspedita nga lumi, loznim me karro me 
kushineta e lloj e lloj aventurash të ndryshme në terren. Nga jeta shkollore mbaj mend 
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pushimin e gjatë dhe rruga e gjatë që bëja në këmbë nga Morreza ku ishte shkolla e 
deri ne Varth ku banonim. Kam grisë shumë këpucë me të gjuajtur gurët e asaj rrugës së 
gjatë me kalldrëm. Mbaj mend dhe shpjegimin e mësimit në matematikë nga mësuesi i 
shkëlqyeshëm Jazo Davaci.

 Cili ishte hobi juaj në Kallarat dhe a ka 
ndryshuar me vajtjen në Amerikë?
Më bëre të mendoj thellë për të gjetur 
përgjigjen e kësaj pyetje. Në Kallarat kam 
jetuar nga lindja në 1981 deri ne 1994 kur 
u largova për në shkollë në Gjirokastër. Në 
Kallarat gjatë kësaj kohe mbaj mend që 
bashkë me kushëririn tim Klodi Qejvani 
ishim peshkatarë të tmerrshëm. Kapnim 
peshq në lumë gjatë gjithë verës. Metodat 
ishin të ndryshme, por po përmend dy me 
efektivitet. Kapnim peshq me duar nën 
gurët e lumit. Metoda përfshinte vendosjen 

e duarve rreth gurit në rrjedhë të ujit dhe ndien për lëvizje peshku. 
 Mbasi ndienim lëvizje te duart e kapnim 

peshkun kurth nën gur duke i bllokuar daljet 
me duar dhe e hidhnim në breg dhe 
nganjëherë me gjithë gurë. Kapnim Mustak, 
Troftë ose Qefull dhe nganjëherë nepërkë 
gabimisht. Gjithashtu peshkonim me xham 
dhe pirun. Me këtë metodë vendos një copë 
xham kundra rrymës dhe shikon për peshq 
anës gurëve dhe pasi i gjen i qëllon me pirun. 
Kishte gjithmonë telashe në shtëpi se 
mungonin pirunët që na humbisnin lumit 
dhe faji gjithmonë binte mbi mua.
Këtu në Amerikë kam shumë hobe. Kam aq 
shumë, sa po të shtoj dhe një më shumë, 
jam i sigurt që do më ndajë gruaja. Lista 

është: lundrim, peshkim, gjueti, futboll, bletëmbajtje, etj.
A ka krijuar Selua familjen e tij?
Po. Unë kam një familje të mrekullueshme dhe ndihem me fat. Gruaja ime, Anja, dhe 
fëmijët tanë Arta e Arbër janë jeta ime.

 
Po me shoqatën Kallarati dhe gazetën e saj, jeni i njohur dhe çmendim keni për t'i 
përmirësuar?Po. Të falënderoj ty Besnik dhe të gjithë të përfshirët me shoqatën. E di se 
sa kohë dhe përkushtim harxhon për këtë. Shoqata është me rëndësi të madhe për të 
bashkuar komunitetin tonë kallaratas ndonëse të vogël, por të fuqishëm.
A mendon se jeta në Kallarat, tashmë që rruga përfundoi së ristrukturuari, do të rrisë 
dëshirën e njerëzve për të banuar e jetuar atje?Po. Rruga me siguri do të rrisë ekonominë 
e krejt zonës të luginës së Lumit të Vlorës.
Ju kam ndjekur mediatikisht për kontestimin rreth projektit të rrugës që kalon në 
Kallarat, konkretisht ku qëndrojnë ato?Më lejo të qartësoj. Unë e mirëpres rrugën dhe 
e di që është me rendësi të madhe për Kallaratin, luginën e Lumit të Vlorës, por edhe të 
gjithë Shqipërinë. Është një aks kryesor që do të mundësojë lëvizjen e shpejtë të njerëzve 
e mallrave. Por unë protestoj marrjen e pronës private forcërisht nga administrata 
shqiptare. Toka e familjes së babait tim, përfituar me reformën e vitit 1991 (i njohur si 

ligji 7501) është përdorur për ndërtimin e rrugës së re në Varth, në Kallarat. Në këtë 
moment të kësaj interviste asnjë nga të përfshirët në ndërtimin e rrugës nuk na ka përfillë 
për të dhënë tokë publike (Republika e Shqipërisë ka më shumë se gjysmën e territorit 
teknikisht si pronë publike) në vend tjetër ose madje edhe lloj tjetër kompensimi. Unë 
kam paditur të gjithë të përfshirët në këtë gllabërim të padrejtë. Deri tani katër seanca 
dhe dy gjyqtarë të ndërruar, nuk kam shumë besim te sistemi i drejtësisë së Republikës së 
Shqipërisë, e cila nuk dallon të drejtën nga e shtrembra. Arsyeja se pse po e protestoj këtë 
konfiskim të pronës tonë, është parimore dhe për të mbrojtur edhe të drejtat e pronarëve 
të tjerë në Kallarat.

 Lidhur me kualitetin e cilësinë e punës 
së rrugës, kam bërë komentet e mia 
(për vetëm një segment të vogël rreth 
1km) për sponsorizuesit, hartuesit 
dhe ndërtuesit e rrugës, përsa u 
përket mangësive që cenojnë sigurinë 
publike. Është detyra ime t’i dal për 
zot vendit, pasi unë jam pjesëtar i 
komunitetit kallaratas. Rruga bëhet 
me djersën e shqiptarëve për ne 
shqiptarët dhe duhet të bëhet e saktë.

 Cila është vizita juaj e fundit në 
vendlindje, si u ndjetë dhe me çfarë 
përshtypjesh u larguat me siguri për 
t'u rikthyer përsëri atje?Unë isha në 
Kallarat këtë vjeshtë që shkoi. Më 
lëndon që ne kallaratasit kemi ikur nga 
trojet tona. Shpresa vdes e fundit, por 
drita në fund të tunelit është ende e 
dobët dhe shumë larg. Ligjet e 
Republikës së Shqipërisë nuk afrojnë 
asnjë nxitje për kthimin tonë në atdhe. 
Madje, është shumë vështirë që të 
ndërtosh edhe një banesë të thjeshtë 

në Kallarat, pasi ligjet e pronës private janë të paqarta. Toka ime në Varth e konfiskuar për 
të ndërtuar rrugën e re është një dëshmi e kësaj fatkeqësie. Unë kam dëshirë të madhe, 
por nuk di se ku të filloj procesin, pasi nuk ka shtëpi në shitje, nuk jepen leje ndërtimi për 
në tokë publike e shumë të panjohura të tjera. Unë do vazhdoj të kthehem në vendin tim 
pavarësish sfidave dhe besoj se do t’a gjej një kasolle si simbol të rrënjëve të mia në 
Kallarat.
Falë zhvillimeve demokratike në vitet 90-të, që krijuan mundësinë e emigrimit deri 
edhe në Amerikë siç është edhe rasti i familjes tuaj, nëse nuk do të kishte ndodhur 
kështu, ku do ta shihte Selua veten sot?Burrash, pasi karakteri im është protestues ndaj 
të padrejtës dhe udhëtues i lirë i botës, unë mendoj se do përfundoja në burg politik ose 
i vrarë në kufi.
Edhe pse larg vendlindjes, të shohim mjaft aktiv ndaj zhvillimeve, në Shqipëri, por 
sidomos ndaj vendlindjes a mendon Selua se mund të bëjë diçka për Kallaratin dhe 
konkretisht? Po. Unë jam gati të jem i përfshirë për të përmirësuar jetën e çdo kallaratasi. 
Çdo kallaratas mund të më kontaktojë për çdo lloj konsultimi si Inxhinier por edhe si një 
bashkatdhetar. Më konkretisht unë dua që të ndërmarrim një projekt për të ndihmuar 
me krijimin e banesave dhe bizneseve të të gjithëve atyre që dëshirojnë të kthehen në 
Kallarat. Dera ime është e hapur për të gjithë kallaratasit.
Prej disa vitesh jeton e punon në Amerikë, ku je shkolluar dhe krijuar familjen tënde, 
parë edhe me mentalitetin e njerëzve në Kallarat, por edhe me mentalitetin tashmë të 
një qytetari amerikan, cili është mesazhi për kallaratasit në përgjithësi dhe në veçanti 
për ata që jetojnë në fshat?
Meqë me pyete, po i them disa ide që unë vet mundohem të ndjek:
•	Bëhu mjeshtër i menaxhimit të kohës. Puno fort, kujdesu për familjen, dhe argëtohu.
•	Respekto mendimet dhe idealet e të tjerëve.
•	Trajto njerëzit me respekt, dinjitet, dhe mirësjellje.
•	Protesto padrejtësitë.
•	Beso në shkencë dhe fakte. Mos e ha sapunin për djathë pasi propagandat e ndryshme 

janë më të fuqishme sot se kurrë.
•	Prano Gjergj Kastriot Skënderbeun si heroin tonë më të madh e të famshëm që shpëtoi, 

jo vetëm shqiptarët, por edhe Evropën nga sunduesit otomanë.
•	Rikujto veten që kombi ynë është shumë mbijetues, i cili kundra çdo përpjekje të 

perandorive sunduese të ndryshme e dëshirës së shteteve fqinjë për të na shpërbërë, 
ne shqiptarët kemi mbrojtur identitetin tonë. 
•	Mos harro që pjesa më e madhe e shqiptarëve ndodhen jashtë Republikës së Shqipërisë 

dhe koncepti i një Arbërie të Madhe është në mendjen tonë dhe e mundshme.
•	Ndihu krenar që je shqiptar.

Faleminderit
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 Të shumtë janë mësuesit nga Kallarati, që në periudha të 
ndryshme kanë kontribuar në edukimin dhe arsimimin e 
brezave të tërë të nxënësve në fshatin e tyre, por edhe në 
fshatra e qytete të tjera të Shqipërisë, duke lënë mbresa  
kujtime dhe emër të mirë si njerëz e si mësimdhënës të 
talentuar, duke bërë krenar veten e tyre, familjen, por edhe  
ne bashkëfshatarët.
Një nga këta është edhe Namik Mehmetaj, i cili karrierën 
e tij në arsim, përveç tre viteve në Kallarat, e ka patur 
në fshatrat e rrethit të Vlorës, duke filluar në Sevaster, 
Brataj dhe në Bolenë, ku doli edhe në pension. Kudo ku 
punoi mësues Namiku manifestoi cilësitë më të mira të një 
intelektuali e të një mësuesi, duke lënë një emër të mirë e 
duke qenë i mjaft i vlerësuar edhe sot nga ish nëxëbnësit 
dhe kolegët e tij.

Po kush ishte mësues Namiku?
Për ata që nuk e kanë njohur, kryesisht brezi i ri, Namik Mehmetaj ishte i ditëlindjes 1prill 
1930, lindur në një familje patriote në Kallarat dhe rritur mes vështirësive të kohës si gjithë 
bashkëmoshatarët e tij. Në periudhën 1944- 1947 kreu shkollën fillore në Kallarat, ndërsa 
vitet e tjera të shkollës 7- vjeçare i kreu në Tërbaç. Më tej ai iu fut rrugës së mësuesisë, 
duke kryer kurse të shkurtra, të cilat i diktonte nevoja urgjente e periudhës së pasluftës 
për zhdukjen e analfabetizmit.
Mësues Namiku i përket brezit të parë të mësuesve kallaratas të pasluftës. Në vitet 46–50 
u çelën kurset disamujore e shkolla një e dyvjeçare, ku u përgatitën mësuesit e parë të 
Shqipërisë së çliruar. Në vitin 1949 ish-nxënësit e shkollës së Kallaratit, Enver Golloshi, 
Bilal Breshani e midis tyre edhe Namik Mehmetaj, ndoqën kursin njëvjeçar për mësues 
në Vlorë. Ata ishin mësuesit e parë të diplomuar për mësuesi, të cilët 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, të tjerë kallaratas mbaruan kurse e shkollë dyvjeçare 
të mësuesve si: Hamit Muharremi, Jazo Davaci, Shelege Karabolli, Sami Karabolli e Servet 
Golloshi, të cilët në vitet 50–60 dhanë mësim në shkollën tonë në Kallarat.

 Pas përfundimit të kursit, Namiku për dy vjet rresht 1950-
1952 ishte mësues në shkollat e qytetit të Vlorës. Në vitet 
1952-1960 mësues në Sevaster, Golimbas e Vajzë të Vlorës. 
Në vitin 1960 kthehet mësues në vendlindje Kallarat ku 
qëndroi deri në vitin 1962. Në vitin 1963 dërgohet për 
kualifikim të mëtejshëm në Tiranë një vit, ku përfundon 
Gjimnazin "Punëtori" në Qytetin Studenti. Në vitet 1964-
1967 u caktua mësues në shkollën e Bratit. Nga viti 1967 deri 
në vitin 1974 mësues në Bolenë, ku doli edhe në pension të 
parakohshëm invaliditeti për shkak të sëmundjes së syrit.
Te Namiku ishin gërshetuar mjaft mirë cilësitë e veçanta 
fizike me ato të karakterit, si njeri i urtë, i qetë, gojëmjaltë, 
i  i ditur, i dashur me këdo, njeri që rrezatonte kudo 
kulturë, qytetari, dituri, mirësi, i cili që në takimin e parë të 
ngjallte respekt. Kush ka patur privilegjin ta kishte Namikun 

edukator e ka më të lehtë ta përshkruaj atë si mësues dhe si njeri. Por edhe të tjerët 
bashkëfshatarët e tij mund të flasin me respekt për cilësitë e tij të veçanta si njeri, aq më 
tepër bashkëshortja, fëmijët dhe të afërmit, miqtë dhe shokët e tij mund të flasin shumë 
më tepër, për Namikun, si mësues, si bashkëshort, si  prind, si gjysh e më gjerë.
Edhe pse karrierën në arsim për shkak të sëmundjes së shikimit, e mbylli para kohe, siç 
shprehet një nga kolegët e tij, Çize Xhaferaj: "Namiku ishte dhe mbeti mësues i pasionuar 
dhe intelektual i formuar".

 Çfarë kujtojnë dhe si e vlerësojnë kolegët dhe ish nxënësit e tij 
mësues Namikun?
Një nga kolegët e tij, njëkohësisht drejtor i shkollës së Bolenës 
për 25 vite me radhë, është edhe intelektuali Ruzhdi Bajrami. 
Ja si e kujton ai sot mësues Namikun:
"Ishte dhjetori i vitit 1972, kur u emërova drejtor shkolle në 
Bolenë, detyrë të cilën e kreva prej 25 vitesh. Në ato vite arsimi 
kishte arritur pika kulmore në zhvillimin cilësor dhe masivizimin 
e tij në shkallë vendi. Mësuesit që u arsimuan në vitet 50 e 
këtej, gjatë shekullit të kaluar, punuan me përkushtim në çdo 
skaj të Shqipërisë, ata i përkasin brezit të artë të atyre viteve, 
sepse investuan gjithçka për arsimin, kulturën, dijen, shkencën, 
duke përgatitur breza të tërë nxënësish që i shërbyen atdheut 

në fusha të ndryshme të jetës shqiptare, duke kthyer Shqipërinë në një vend me arsim e 
kulturë të zhvilluar, krah vendeve te rajonit tonë. Pjesë e këtij brezi të artë të mësuesve 
që punuan në arsimin kombëtar e lanë pas gjurmë drite gjatë 3-4 dekadash ishte edhe 
mësuesi kallaratas, Namik Mehmeti. E gjeta në shkollën e Bolenës, ish aty disa vite, kish 
punuar edhe në shkolla të tjera të lumit të Vlorës. Me mua punoi gjatë viteve 1972-1975, 
ku doli dhe në pension. Funksioni si drejtor shkolle më jepte mundësinë të njihja në 
detaje punën mësimore-edukative të çdo mësuesi, si i tillë e njoha edhe punën e mësues 
Namikut. Ai me punën plot pasion e përkushtim, sjelljen, urtësinë, komunikimin model 
me kolegët nxënësit e banorët e Bolenës, la gjurmë të pashlyeshme dritë e dije dhe mbeti 
në memorien e tyre një mësues model për të cilin ish nxënësit flasin plot respekt edhe 
sot. Në simbolikën e tij spikatnin tre cilësi themelore:
-Etika e jashtme, pasqyrë për t'u marrë shembull nga kolegët e punës e nxënësit. 
-Zelli dhe përkushtimi për profesionin për të transmetuar te nxënësit saktë dijen, 
shkencën, kulturën.
-Urtësia apostolike gjatë komunikimit të impononte ta dëgjoje me ëndje dhe të mësoje prej tij. 
Mësues Namiku dallohej për etikën, jo vetëm në shkollën e Bolenës, por në gjithë brezin e 

mësuesve të asaj periudhe në lumin e Vlorës. Përherë në shkollë vinte me kostum, kollaro 
e i llustrosur, binte në sy etika e tij, kjo na sillte në memorie etikën e mësuesve rilindas, 
që punuan me aq zell për çeljen e shkollave shqipe, arsimin e kulturën kombëtare. Këtë 
etik ai e kërkonte te nxënësit në veshje e punët mësimore, kolegët e deri te banorët e 
fshatit, për të çuar te ata, sado pak shijet estetike në veshjet vetjake e jetesën në familje. 
Thembra e Akilit te ky mësues ishte niveli i lartë psiko - pedagogjik e metodiko - shkencor, 
si dhe aftësia për transmetimin e saktë të njohurive sipas kërkesave të programeve 
mësimore dhe formimin e botëkuptimit shkencor te nxënësit për sendet, objektet e 
dukuritë që jepeshin gjatë procesit mësimor. Dallohej si mësues i mirë. Në Bolenë Namiku 
si ish drejtues i punës metodike në ciklin e ulët, ndihmoi mësuesit e rinj në përdorimin e 
metodave mësimdhënëse, efikase, komunikimi me nxënësit, gjuhën e pastër, punët me 
shkrim për të cilat thoshte: "Mësuesi i mirë duket te punët me shkrim te nxënësit". Namik 
Mehmeti ish një mësues model, njohuritë profesionale, etikën dhe kulturën e tij, ai e 
transmetoi në mënyrë shembullore te kolektivat ku punoi, nxënësit e masat e prindërve 
tek të cilët gëzoi përherë respektin e tyre. Namiku dhe plejada e tij lanë pas gjurmë drite, 
në ato vite, kur populli kishte uri më shumë për arsim, dije e kulturë, sesa për bukë. 
Modele të tilla mësuesish do dëshironim edhe sot, por për fat të keq me ndryshimin e 
sistemit gjatë demokracisë, arsimi ka marrë goditje të rëndë sidomos në zonat rurale, 
ku në shumë fshatra janë mbyllur shkollat, si: në Bolenë, Kallarat, Vërmik, Matogjin e 
qindra të tilla nëpër Shqipëri. Në shkollën e Bolenës punuan edhe 5 mësues të tjerë nga 
fshati Kallarat, 3 prej tyre kryen funksionin e drejtorit të shkollës si: Bilal Breshani drejtor 
i parë i shkollës që u hap në vitin 1961, Rami Memushi, sot Profesor Doktor i shkencave 
gjuhësore, intelektual i përmasave kombëtare, Lefter Hysi (Drejtor) dhe mësuesit Jazo 
Sinovarfi dhe Hamit Muharremi. Respekte për mësues Namik Mehmetin e gjithë plejadën 
e tij që punuan në ato vite kudo në arsimin kombëtar e lanë pas gjurmë drite, duke mbetur 
modele për gjeneratat e ardhshme"-përfundon vlerësimin e tij- drejtor Ruzhdiu..

 Çize Xhaferaj ish mësues dhe drejtor i shkollës në Kallarat, edhe 
pse direkt nuk ka punuar me Namikun, por si koleg dhe 
bashkëfshatar i tij shprehet: "Mësuesi Namik Mehmeti ishte 
ndër të rinjtë Kallaratas, që në vitet e para të çlirimit nisi 
profesionin e mësuesisë. Për mëse një çerek shekulli ai dha mësim 
në shkollat e qytetit të Vlorës dhe në disa fshatra të krahinës si: 
Sevaster, Mesaplik dhe Kurveleshi i Poshtëm. Për herë të parë jam 
njohur me Namikun në mesin e viteve 50-të të shekullit që kaloi. 
Në atë kohë unë isha nxënës në shkollën pedagogjike në Vlorë. Në 
pushimet e verës shkonim e laheshin tek lumi në Koprift. Aty vinin 
dhe Namiku e Jazo Davaci. Nën rrezet e nxehta të diellit luanim 
edhe shah.
Në vitin 1960 u emërova mësues në shkollën 7- vjeçare, Horë 

- Vranisht. Vinin aty për mbledhje edhe mësuesit e fshatrave 
përrreth si: Namik Mehmeti e Shelege Karabolli nga Kallarati, Xhemil Veli Duka e Salibe 
Xhuveli nga Vranishti,  Mejdi Skëndaj e Maliq Sulçe nga Mesapliku,  Nimet Balili e Kujtim 
Leskaj nga Bolena dhe Feti Mezini e Mersin Aga nga Hundë e Xhepe. Në shkollën e Horës 
jepnin mësim: Sezai Shyti (drejtor), Ferjat Shkurti, Armando Kusha, Bashkim Gjombrati, 
Çize Xhaferaj, Isak Habili e Merjo Bushi. Të gjithë ishim të rinj e me pasion në punë. Në 
krye kishim patriotin dhe mësuesin e brezave, të madhin Xhemil Duka. Ai, kur dëgjonte 
diskutimin dhe fjalët e matura e të qeta të Namikut më thoshte: "Ju, djemtë kallaratas po 
ndiqni rrugën e mësuesit tim, zotit Meçani". E kishte fjalën  për Meçan Selamin (nxënës 
i përzgjedhur i Ismail Qemalit), mësues në Vranisht më 1913. Respekt për këta shokë e 
kolegë të Namikut.
E takoja Namikun edhe kur isha me punë në shkollën e Drashovicës e Peshkëpisë. Ndodhte 
që, të tre me Kujtim Hysin shkonim tek burimi në Morrez (mezen na e sillte Namiku) 
e bisedonim për shkollën e Kallaratit, për bashkëfshatarët tanë kur mësonin në kurset 
kundër analfabetizmit dhe Namiku në pushimet e veres u jepte mësim. Ai na tregonte për 
vitet e para të mësuesisë në zonën e Sevasterit, për respektin që gëzonte mësuesi në atë 
kohë, për fshatarët bujarë që i gjendeshin pranë dhe ndanin me të gjellën tradicionale të 
fukarasë, për nxënësit që ua ndante lapsin në mes dhe kujdesin që tregonte që nxënësit 
të shkruanin bukur, pasi ai vet kishte një kaligrafi shumë të bukur.
Namiku ishte i lidhur ngushtë me bashkëfshatarët e tij, u gjendej në të mira e fatkeqësi. 
Më vonë ai humbi shikimin dhe megjithë përpjekjet dhe kujdesin e shëndetësisë së kohës 
e sidomos familjes, nuk qe e mundur të shërohej. Kjo bëri që ai të ndahej para kohe nga 
puna, nga nxënësit, nga shokët. Megjithatë ai në largësi bëhej pjesë e shkollës. I shkonim 
për vizitë gati çdo 7- Mars me Bilalin, Hamitin, Violetën dhe kolegë të tjerë. Ai kërkonte të 
dinte për  hapat e zhvillimit që merrte shkolla, ishte i dashuruar pas saj. Namik Mehmeti 
do të kujtohet me respekt nga bashkëfshatarët, nga nxënësit e tij dhe të gjithë ata që e 
kanë njohur. Ai ishte dhe mbeti mësues i pasionuar dhe intelektual i formuar".

 Xhafo Muçaj, një nga mësuesit e vjetër, njëkohësisht edhe 
drejtor i shkollës së Bratit, duke i dorëzuar Alimit, djalit të 
Namikut, librin e tij "100 vjet dritë diturie në Brataj", botuar 
me rastin e 100 vjetorit të çeljes së shkollës së parë të fshatit, 
në shënimin e tij shkruan: "Me respekt, familjes së të ndjerit 
Namik Mehmetaj, kontribuues me vlera në shkollën e Bratit"
Alimi, djali i madh, e kujton sot Namikun si prind, por edhe 
si mësues të tijin. 
Duke kthyer kokën mbrapa..... (Kujtime për mësuesin dhe 
babin tim, Namikun)
Sa më shumë vitet kalojnë, aq më i afërt sillet në mendje 
portreti i babait tonë, Namikut. Lindur e rritur në një familje 
me traditat më të mira, me dashurinë për punën dhe jetën, 
babai ynë pati fatin e mirë që nga shtatë motrat e vëllezërit, 

të merrte një kulturë profesionale pedagogjike të mësuesisë. Si djali i tij, por edhe si ish 
nxënës i babait, mes kujtimeve të bashkëkohësve dhe të ish nxënësve të tij, ndjehem 

NAMIK MEHMETAJ, 
mësuesi kallaratas që la gjurmë drite
(Mësues Namiku në kujtesën  e nxënësve, kolegëve, bashkëfshatarëve dhe familjes së tij)

Nga Besnik GJONBRATAJ



Gazeta  KALLARATI       faqe 7                                                                    Mars  2022   

Nga Pranvera Kola

krenar dhe i respektuar.
Si një pishtar i dritës, ai ndriçoi mendjet dhe zemrat e sa e sa brezave fëmijësh të zonës së 
Lumit të Vlorës me kulturë e dije me përkushtim e dashuri.
I martuar me Xhixhon, bijë e familjes Skëndaj të Tërbaçit, lindën e rritën 4 fëmijë: Alimin, 
Shqiponjën, Vjollcën dhe Zamirin. Unë si fëmija i parë, por edhe si nxënës i tij, e kam të 
skalitur portretin e tij në mendje: i gjatë, me trup të derdhur, me fytyrë të qeshur si të 
gjyshes. E mbaj mend gjithmonë të kullarisur dhe shumë të kujdesshëm për paraqitjen e 
jashtme si njeri.

 I rritur, i martuar dhe bashkëjetues me prindërit e tij, gjyshin 
e gjyshen time, ai trashëgoi cilësitë më të mira: sjelljen, 
urtësinë, dashurinë për punën dhe kujdesin për familjen. 
Sjell ndërmend bisedat në mbrëmje pranë oxhakut me 
prindërit e tij, me bashkëshorten, duke folur për hallet e 
shqetësimet e jetës, por asnjëherë nuk e ngriti zërin.
Si mësues punoi në mjaft shkolla në rrethin e Vlorës si në: 
Sevaster, Vajzë, qytetin e Vlorës, Kallarat, Brataj e Bolenë. Në 
vitin 1967 në Brataj, në shkollën e Fushës, unë pata rastin të 
isha edhe nxënësi i tij i klasës së parë, pra një vartësi dyfishe, 
e cila ka të mirën por edhe të keqen e vet, por për mua, ky 
fakt ka qenë mjaft pozitiv. Me sa kujdes e durim punonte 
me mua çdo mbrëmje që unë të mësoja dhe në klasë ai të 
ndihej i lehtësuar para opinionit të nxënësve të tjerë. Por 
me këtë durim e përkushtim ai punonte në klasë me gjithë 
nxënësit pa dallim.
 Nga Bratajt, babi erdhi mësues në Kallarat e pastaj në Bolenë, 

ku unë nuk u ndava asnjëherë nga "mësuesi im". Në Bolenë 
rreth viteve 70-të, i filluan shenjat e para të humbjes së 
shikimit dhe në vitin 1974 doli në pension të parakohshëm 
si invalid. Kjo qe goditje e rëndë, për të në radhë të parë, 
por edhe për krejt familjen. Megjithatë me sytë e zemrës, 
me dashurinë për profesionin, ai nuk u shkëput kurrë nga 
jeta shoqërore në fshat e më vonë në qytetin e Vlorës. 
Këmbëngulte që edhe ne fëmijët e tij të ndiqnim  gjurmët e 
një babai, që fëmijët i do të edukuar e të kulturuar. Edhe pse 
me mungesën e theksuar të shikimit, ai kurrë nuk e shkëputi 
interesimin për shkollën dhe arsimin në përgjithësi. Në çdo 
kohë kishte informacion të plotë, pasi përveç neve, duke i 
lexuar gazetat, nëpërmjet dëgjimit të radios, informacionin 
më të plotë për arsimin e merrte nga nipi i tij, Hasani, nip i 
cili trashëgoi profesionin e tij, duke u bërë një nga mësuesit 

më të mirë e të aftë të matematikës në rrethin e Vlorës.
Edhe pse ai humbi shikimin, me intuitën, me bujarinë dhe shpirtmirësinë tij, përkëdheli 
nipër e mbesa, të cilëve ju falte dashuri të pafund. Asgjë nuk i mungoi nga familja, kujdesi 
ynë dhe i bashkëshortes (mamasë) nuk u kursye asnjëherë. Ajo e shoqëronte përkrahu, 
kudo ku takonte miqtë, shokët e të afërmit e vet.
Kanë kaluar gati 13 vjet që babin nuk e kemi fizikisht, por në kujtesën tonë si fëmijë, ai 
mbetet një prind shembullor, mësues i përkushtuar, duke na ndriçuar shtigjet e jetës, që 
ai na udhëhoqi me shumë dashuri e kujdes. Për ne fëmijët, nipërit e mbesat, kujtimi i tij 
do të jetë një faqe e ndritur në memorien tonë.

 Vlerësimet që ka marrë mësues Namiku në punën e tij si mësues.
Vlerësimi më i saktë ngelet vlerësimi që i bëjnë atij ish nxënësit 
dhe kolegët e tij të shumtë, por shumë domethënëse mbetet  edhe 
Certifikata e Mirënjohjes, dhënë pas vdekjes nga Këshilli i Bashkisë 
së Himarës me propozim të Kryesisë së fshatit dhe shoqatës Kallarati 
më 20 gusht 2016 me rastin e 100 vjetorit të çeljes së shkollës së 
parë shqipe në Kallarat me motivacionin: “Për kontribut në fushën 
e mësuesisë dhe edukimit të brezit të ri, mësues i viteve të para pas 
çlirimit, i cili punoi për 25 vjet rresht me përkushtim e devotshmëri 
në arsim”.

 Në fund, por jo nga rëndësia diçka 
për familjen.
Namiku ishte martuar në vitin 
1958 me Xhixhon, bijë nga fisi i 
dëgjuar Skëndaj të Tërbaçit, një 
çift i shkëlqyer, të cilët lindën, 
rritën, edukuan dhe arsimuan me 
mundime, por me dinjitet 4 fëmijët: 
Alimin, Shqiponjën, Vjollcën dhe 
Zamirin.
Pas daljes në pension të 
parakohshëm në vitin 1974, për 
shkak të humbjes në mënyrë 

graduale të shikimit, në një moshë krejt të re, veç 44, në kulmin e karrierës arsimore, 
Namiku u detyrua të ndërpresë profesionin e mësuesit, profesion të cilin e dashuronte së 
tepërmi dhe të qëndronte në shtëpi e të bënte lëvizje të kontrolluara e i shoqëruar. Por 
pavarësisht humbjes së shikimit ai për asnjë çast nuk u shkëput nga aktivitetet shoqërore 
në fshat. Ishte bashkëshortja, Xhixhua, e cila do ta shoqëronte Namikun përkrahu si dikur 
në rininë e tyre në çdo dalje të tij në Kallarat, por edhe në Vlorë i veshur me kostumin 
e tij karakteristik, kollaren, syzet, patjetër edhe bastunin, veshje kjo e një intelektuali të 
vërtetë. Por krahas bashkëshortes që nuk iu nda asnjëherë, ishin edhe fëmijët pa dallim 
që do ta shoqëronin atë e do ta informonin me situatën, me informacionet e ndryshme 
të shtypit. Familja bëri të pamundurën brenda sistemit shëndetësor publik dhe privat të 
kohës për përmirësimin e shikimit, por qe e pamundur. Kështu që vitet e fundit deri sa 
u largua nga jeta në moshën 79 vjeçare, mësues Namiku do t'i kalonte nën kujdesin e 
vazhdueshëm të familjes, e cila në vitin 1996 u vendos në qytetin e Vlorës
 Më 1 gusht 2009 mësues Namiku mbylli përgjithmonë sytë, por ai kujtohet e do të 
kujtohet në jetë nga familja si bashkëshort, prind e gjysh i shkëlqyer, nga bashkëfshatarët 
si një intelektual që dha kontributet e tij në zhdukjen e analfabetizmit dhe edukimin e 
shkollimin e brezave të tërë fëmijësh nga e gjithë krahina e Lumit të Vlorës, do të kujtohet 
nga ish nxënësit e tij si një mësues i shkëlqyer, do të kujtohet nga kolegët e tij si një 
bashkëpunëtorë i mirë.
I tillë ishte dhe mbeti në kujtesën tonë mësues Namiku, “Një mësues i pasionuar dhe 
intelektual i formuar, një mësues që la rreze drite”.
Shënim: Falënderoj zotërinjtë: Ruzhdi Bajramaj, Çize Xhaferaj dhe Alim Mehmetaj për 
gatishmërinë e treguar në dhënien e kujtimeve dhe vlerësimeve për mësues Namikun.

NAMIK MEHMETAJ, 
mësuesi kallaratas që la gjurmë drite
(Mësues Namiku në kujtesën  e nxënësve, kolegëve, bashkëfshatarëve dhe familjes së tij)

Nga Besnik GJONBRATAJ

Mehmet Karabollaj 
një nga rapsodët e Kallaratit 

Nga Seit Jonuzaj

Fshati ynë Kallarat gjatë historisë së tij ka pasur shumë rapsodë të dëgjuar 
me krijimtari të larmishme këngësh e vjershash popullore historike dhe 
epike që ua kanë kushtuar ngjarjeve dhe trimave. Por tani do paraqesim 
njërin nga rapsodët më të fundit të gjysmës së dytë të shekullit të 20-të: 
Mehmet Bilbil Karabollajn dhe një cikël këngësh e vjershash të tij.
Mehmet Bilbil Karabollaj është lindur në vitin 1920 në një familje me tradita 
të spikatura atdhetare të Bilbil e Tefo Karabollaj. Në rininë e hershme 
Mehmetit iu desh të përballonte varfërinë e tejskajshme ekonomike të asaj 
kohe, duke iu bërë krah nënës së tij, Tefos, që mbeti herët eve, për të rritur 
6 fëmijë të mbetur pa baba. Prandaj Mehmeti u detyrua t`i nënshtrohej 
punëve të rënda ku të gjente.
Pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste më 1939, Mehmeti familjarisht 
e mirëpriti thirrjen për ngritjen e popullit shqiptar në luftë për çlirimin e 
atdheut nga pushtuesit e huaj, duke lidhur ngushtë me fillimin e Lëvizjes 
Antifashiste Nacionalçlirimtare. Shtëpia e tyre u bë një nga bazat e sigurta 
të kësaj Lëvizjeje. Ndërsa Mehmeti që më 1942 u rreshtua me armë në 
dorë, së bashku edhe me djem të tjerë kallaratas, në radhët e çetave të para 

partizane që po krijoheshin në Kurvelesh, siç ishte çeta “Çerçiz Topulli”. 
Pastaj kalon në batalionin partizan “Asim Zeneli” dhe me krijimin e 
Brigadës së 6-të Sulmuese, bëhet pjesëtar i saj. Ndërsa vëllai i tij, Tarja, u 
rreshtua në Brigadën e 8-të Sulmuese. Në radhët e këtyre formacioneve 
partizane Mehmeti luftonte me guxim e trimëri. Pushka e tij jehoi që nga 
Delvina e Përmeti e deri në Vishegrad të Bosnjë-Herzegovinës (Jugosllavi).
Pas çlirimit të vendit, Mehmeti, si kuadër ushtarak shërbeu për kohën 
më të madhe në një nga sektorët më të vështirë, siç ishte kufiri shtetëror 
dhe pastaj në sektorë të tjerë të mbrojtjes së vendit.Kudo punonte me 
përkushtim, besnikëri e ndershmëri. Vlerësimin për luftën dhe punën e 
tij e tregon edhe një varg dekoratash të larta të akorduara nga Kuvendi 
Popullor i Shqipërisë.
Me daljen në pension, Mehmeti iu përkushtua veprimtarisë politiko-
shoqërore në lagje. Por derisa i punonte mendja e dora, deri më 1996 që 
u nda nga jeta, nuk reshti së krijuari e gjurmuari të këngëve e vjershave 
për ngjarje historike, për trimat e Kallaratit dhe dëshmorët e tij në të gjitha 
kohërat. Më poshtë po sjellim disa nga krijimet e tij.
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Shënim: Ky numër sponsorizohet nga kallaratasi me banim në Itali, zoti Robert MEHMETAJ

 NDAHET NGA JETA 
SELVI TOZAJ (MEMUSHAJ)
Më 30 janar 2022 u nda nga jeta 
në moshën 87 vjeçare Selvi Tozaj 
(Memushaj), bashkëshortja e Hysni 
Tozajt (ndarë nga jeta), motra e 
Sulltanës, Ramiut, Balilit, Rizait, Suljotes, 
nëna e Qaniut, Evgjenisë e Teutës.
Selvia lindi më 28 shkurt 1935 në Kallarat 
në familjen me ndjenja të theksuara 
patriotike të Veip e Hyrie Memushajt. U 

martua me Hysni Tozajn, nga një familje e njohur për ndjenja 
patriotike e liridashëse, me të cilin lindi pesë fëmijë. Selvia kudo 
ku punoi, shpalosi cilësitë më të mira të një gruaje dhe nëne 
shembullore. Vlerësim e Mirënjohje për kontributin e saj në 
familje, shoqëri dhe ndaj vendlindjes, Kallaratit.
Kryesia e Shoqatës Kallarati u shpreh ngushëllimet më të thella e 
të sinqerta, fëmijëve të saj, vëllezërve dhe motrave dhe familjeve 
Tozaj e Memushaj.
Qoftë i paharruar kujtimi dhe emri i Saj! U prehtë në Paqe!

  NDAHET NGA JETA 
SARTA TARTARI (HOXHAJ)
Më 19 shkurt 2022 u nda nga jeta 
në moshën 87 vjeçare Sarta Tartari 
(Hoxhaj), bashkëshortja e Xhevdet 
Tartarit, nëna e Liljanës dhe Arbenit, 
motra e Sulo, Mehmet, Mato e Lefteri 
Hoxhaj.
Sarta u lind në Kallarat më 1janar 
1935 në një familjen Hoxhaj e njohur 
për ndjenjat e saj patriotike dhe 
liridashëse. Sarta u martua me Xhevdet 

Tartarin nga Bolena, familje edhe kjo e njohur për ndjenjat e saj 
patriotike e liridashëse, me të cilin lindi dy fëmijë Liljanën dhe 
Arbenin. Për vite të tëra si familje jetuan e punuan në Berat, 

Mehmet Karabollaj 
një nga rapsodët e Kallaratit 

Nga Seit Jonuzaj

SHQIPËRI TUNDE DYNJANË 
(nëntor 1975)

U trete moj rrënjëdalë
Për flamur e për vatanë,
Pesë shekuj me sulltanë,
Të ngriu dora në pallë,
Disa shtete evropjanë,
Italia me gjermanë,
Në sy të kishin halë,
Dolën trimat partizanë,
Me Enverin në ballë
Që e bënë tym e flakë,
Kundër fashistëve italianë
Dhe nazistëve gjermanë
Derisa çliruan vatanë

NË PLLAKË TE LAPIDARI (1985)

Në luftën çlirimtare,
Na dolën djemtë në male,
Mumin Selami në ballë,
Trim mbi trimat me pallë,
Në Topana e derdhi gjakun.
Të gjithë trimat me radhë:
Lilo me Adil Petanë,
Nuredini me Hasanë,
Shuko me Hamza Qejvanë,
Ormëni me Ferik Stratnë,
Avdul me Filo Breshanë,
Të tre Shaipajt luanë,
Nelo Hysaj me Islamnë,
Tarja me Ferik Miftarë,
Ali Birçe kufitarë,
Ali Sulo deli djalë,
Si zogj me yje në ballë
Derdhën gjakun për vatanë.
Në Kallarat kur të shkoni,
Qëndroni t`u dalë malli,
Njëzet e ca dëshmorë
Në pllakë tek lapidari.

KALLARAT NJËQIND SHTËPI
(Shkruar nga vunjotësi Nase Beni më 1914. 
Mblodhi Mehmet Karabollaj) 

Kallarat njëqind shtëpi,
Në mes të kazasë rroftë,
Qafa e Pirrës për karshi,
U bë istikam i fortë,
Ç`paskej trima djemëri,
Kushdo aferim u qoftë,
Qenë gjithë nishanlli,
Të gjithë trima të zotë,
Kërkuan ndihmë e s`udhanë,
Bolenasit e kuçiotë,
U varën nga mali i zi,
Fajin e patnë vranishtjotë.
Kapiteni Gjiritlli
E mori plumbin në kokë,
Mu si derr në tokë u shtri,
I mbet kapellja në gropë.
U vranë ca djem të zotë,
Ramadani i gjizi
U godit mu në çapok,
Hyso Balili me shokë,
Çelo Boshi djal`i holltë,
E bë bomba copë-copë,
Dervish Maçi Trimi fortë,
E mori plumbi në kockë,
Murati xhamadan cotë
Pse s`del në lëmë e në portë,
Që t`u dogj e shkreta odë,
Salltaneti treqind kokë
Dhe mushk`e kuqe me lopë
I morën athinjotë.

MENDJETHELLË E ZEMËR TRIME 
(1985)

Kallarati në luginë,
Qaj për trimat që të iknë,
Qaj e vajto për Muminë,
Mendjethellë e zemër trime,
I lindur për Shqipërinë,
Që në fillim me rininë,
Kujtojmë dyzet e dynë,
Bënte grupe me djemërinë,
Kallarat e në krahinë.
Mumin Selami i dëgjuar,
Bilbil e trim i tërbuar,
Nga regjimi qe dënuar,
Qe lidhur e arrestuar
S` nuk pranonte të huaj.
Topana duke punuar,
Fashistët e kishin rrethuar,
Mumini trim i harbuar
Luftoi me bomba në duar,
U vra pa u dorëzuar,
U godit në kraharuar,
Plumbat tej e tej i duall,
Dhe nga bombat i copëtuar
Derdhi gjakun e kulluar,
Mbet në yjet e pashuar,
Kujtimi i tij i paharruar.

duke qenë një familje mikpritëse për bashkëfshatarët e tyre 
bolenas e kallaratas. Sarta kudo ku punoi, shpalosi cilësitë më të 
mira të një gruaje dhe nëne shembullore. Vlerësim e Mirënjohje 
për kontributin e saj në familje, shoqëri dhe ndaj vendlindjes, 
Kallaratit.
Kryesia e Shoqatës Kallarati u shpreh ngushëllimet më të thella e 
të sinqerta, fëmijëve të saj Liljanës dhe Arbenit, të afërmve dhe 
familjeve Tartari e Hoxhaj.
Qoftë i paharruar kujtimi dhe emri i Saj! U prehtë në Paqe!

  NDAHET NGA JETA 
DRITA MUHARREMAJ
(QEJVANAJ)

Më 19 shkurt 2022, pas 
një sëmundje të rëndë, u 
nda nga jeta në moshën 82 
vjeçare, Drita Muharremaj 
(Qejvanaj), bashkëshortja e 
mësuesit të njohur kallaratas 
Hamit Muharremaj, nëna 

e Pajtimit, Antonetës, Teftës (ndarë nga jeta) dhe Bardhi 
Muharremaj, gjyshja e Viktor Muharremaj.
Drita u lind në Kallarat më 7 prill 1939 në familjen Qejvanaj, e 
njohur për ndjenjat e saj patriotike dhe liridashëse, nga prindërit 
Xhezair e Esma Qejvanaj. Drita u martua me Hamit Muharremaj, 
me të cilin lindi katër fëmijë: Pajtimin, Antonetën, Teftën dhe 
Bardhin. Drita kudo ku punoi në bujqësi e blegtori, shpalosi 
cilësitë më të mira të një gruaje dhe nëne shembullore. Vlerësim 
e Mirënjohje për kontributin e saj në familje, shoqëri dhe ndaj 
vendlindjes, Kallaratit.
Kryesia e Shoqatës Kallarati u shpreh ngushëllimet më të thella 
e të sinqerta, bashkëshortit të saj, Hamitit, fëmijëve, Pajtimit, 
Antonetës e Bardhit, nipërve dhe mbesave dhe gjithë të afërmve.
Qoftë i paharruar kujtimi dhe emri i Saj! U prehtë në Paqe!

 NDAHET NGA JETA ARIANA 
XHELO MEHMETI (DAUTAJ) 
Më 24 janar 2022, pas një 
sëmundje të rëndë, u nda 
nga jeta në Itali, në moshën 
68 vjeçare, doktoresha 
pediatre e qytetit të Fierit, 
Ariana Mehmeti (Dautaj), 
vajza e Xhelo dhe Nika 
Dautit, bashkëshortja e 
Engjell Mehmetit, nëna e 
tre fëmijëve, Henrit, Entelës 
e Vilmës, motra e Afërditës 
dhe Teutës.
Ariana ishte një mjeke 
pediatre e shkëlqyer e 
qytetit të Fierit, e cila 

gëzonte respektin e një komuniteti të tërë për profesionalizmin, 
shpirtin human e njerëzor që manifestonte ndaj pacientëve e 
sidomos ndaj fëmijëve. Ajo ishte e palodhur dhe e kudogjendur 
në shërbim të njerëzve. Ariana, si bijë e një familje të dëgjuar 
patriote kallaratase, e Xhelo Dautit, ishte edhe një veprimtare 
e shquar e Shoqatës "Kallarati" dhe "Labëria", duke dhënë një 
kontribut të vlerësuar në vite. Ajo për një kohë të gjatë i shërbeu 
me shumë përkushtim e dashuri të atit, i cili u nda nga jeta 
para 4 muajsh. Por nuk shkoi gjatë dhe pas një sëmundje të 
rëndë, megjithë përpjekjet e bashkëshortit dhe fëmijve, ajo u 
bashkohet prindërve të saj të dashur. Vdekja e saj e parakoshme 
është humbje e madhe për familjen, të afërmit, mjekësinë 
fierake por edhe ne bashkëfshatarët e saj.
Kryesia e Shoqatës Kallarati u shpreh ngushëllimet më të thella e 
të sinqerta, fëmijëve të saj, Henrit, Entelës dhe Vilmës, motrave 
Afërditës dhe Teutës, bashkëshortit Engjëllit dhe fisit Dautaj.
Qoftë i paharruar kujtimi dhe emri i Saj! U prehtë në Paqe!

Kryesia e Shoqatës Kallarati


