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Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë me 
të gjitha organet, entet dhe institucionet 
e saj është organizatë kompetente dhe 
përgjegjëse për zhvillimin, kultivimin 
dhe mbarëvajtjen e jetës fetare mbi bazat 
e shëndosha islame, traditës (urfit) dhe 
akteve normative. Në të kaluarën, po 
edhe sot, kjo bashkësi fetare mbështetet 
dhe ekziston vetëm nga bujaria e besi-
mtarëve. Andaj, e ka për borxh që në 
mënyrë të vazhdueshme t’i njoftojë ata 
për të gjitha të arriturat, problemet, planet 
dhe projektet në të ardhmen, me një fjalë, 
për çdo gjë që ndodhë në të dhe rreth 
saj. Po këtë obligim ndaj besimtarëve 
e ka edhe Myftinia e Tetovës. Ndonëse, 
komunikimi me organet bazë të Myftinisë 
vazhdimisht është mbajtur përmes mbled-
hjeve dhe raporteve vjetore, megjithatë 
kemi qenë të mendimit se vetëm në këtë 
mënyrë nuk mund të ofrohen të gjitha 
informacionet e nevojshme.

Ideja dhe qëllimi i hartimit dhe i botimit të 
këtij buletini është njoftimi dhe prezantimi 
i punëve të Myftinisë së Tetovës në mënyrë 
objektive, për të dëshmuar transparencën 
e plotë. Buletini është ndarë në bazë të 
temave, gjithnjë duke pasur parasysh 
rrjedhën kronologjike të aktiviteteve. 
Përmbajtja e tij përfshin: Parathënie - 
Artikuj - Hutbe - Intervista - Aktivitete 
- Raporte dhe shënime mbi organizimet 
dhe manifestimet fetare dhe kulturore, si 
duatë e hatmeve, duatë e hifzit, aktivitetet 
gjatë Ramazanit dhe shënimi i festave 

islame -Shpërndarja e mirënjohjeve -In 
Memorial/Merhumët, etj. Përveç teksteve, 
në brendi të Buletinit për vitin 2015 janë 
vendosur edhe fotografi të përzgjedhura 
nga aktivitete dhe manifestime të orga-
nizuara nga Bashkësia Fetare Islame, 
Myftinia e Tetovës dhe institucione të 
tjera brenda dhe jashtë vendit, në të cilat 
ka marrë pjesë Myftinia jonë.

Të respektuar lexues, nëpunës fetarë, 
këshilltarë të xhamive, nxënës dhe besim-
tarë. Me dëshirën e Allahut të Madhëruar 
dhe me përpjekjen e pakursyer të të gjithë 
atyre që kontribuan në këtë nismë, ju keni 
në duar Buletinin e vitit 2015. Shpresojmë 
se numri i anëtarëve të redaksisë do të 
zgjerohet kur do t’i përgatisim numrat 
e ardhshëm, me qëllim që kjo punë të 
kurorëzohet me rezultate edhe me të 
mira dhe sukses të plotë. Vetëm Zoti i 
Madhërishëm është pa të meta dhe vetëm 
veprat e Tij janë të përkryera. Pavarësisht 
vëmendjes së kushtuar, gabimet gjatë 
çdo pune janë të pashmangshme. Andaj, 
këshilli redaktues i Buletinit për vitin 
2015, do t’i pranojë me dashamirësi të 
gjitha vërejtjet, propozimet dhe mendimet 
për lëshimet e mundshme dhe të njëjtat 
do t’i marrë në konsideratë dhe ato do 
të shërbejnë gjatë hartimit të numrave 
të ardhshëm. Ngelim me shpresë së ky 
buletin do të mirëpritet nga ju, duke e 
lutur Allahun fuqiplotë që ta pranojë këtë 
punë të dobishme. Amin!

Parathënie
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Исламската верска заедница на 
Македонија со сите нејзини органи, и 
институции е верска организација која 
што е надлежна и одговорна за развојот, 
негувањето и унапредувањето на 
верскиот живот кој што почива врз 
здрави исламски основи, традицијата 
и врз нормативните акти. Во минатото, 
но и денеска, ова верска заедница се 
одржува и постои единствено од 
великодушноста на верниците. Затоа, 
има за обврска постојано да ги известува 
за постигнувањата, проблемите, плановите 
и идните проекти, со еден збор, за се 
што се случува во и околу неа. Истата 
обврска кон верниците го има и Тетовското 
Муфтиство. Иако, комуникацијата со 
главните органи на Муфтиството се 
одвивала постојано преку состаноци и 
годишни извештаи, на мислење сме дека 
на тој начин не може да се споделат сите 
потребни информации.

Идејата и целта за подготовката и 
издавањето на овој Билтен е известување 
и презентација на работите на Тетовското 
Муфтиство на објективен начин, за да 
се потврди целосната транспарентност. 
Подготовката на овој Билтен е направена 
врз основа на тематиката, имајќи го во 
предвид хронолошкиот развој на 
активностите. Содржината на овој билтен 
опфаќа: Предговор – Написи –Хутби 
(Проповеди) - Интервјуа–Активности 
–Извештаи и белешки за верските и 
културните настани и манифестации, 
како што се довите за хатми, довите за 
хифз, активностите за време на Рамазан 

и одбележувањето на исламските 
празници– Доделувањето на пофалби 
– Ин Меморијал/Мерхум, итн. Освен 
текстовите, во Билтенот за периодот 
2015 год. се поставени и одбрани слики 
од активностите и манифестациите 
кои што биле организирани од страна 
на Исламската верска заедница, Тетовското 
Муфтиство и другите институции во и 
надвор од земјата каде што учествувало 
нашето муфтиство.

Почитувани читатели, верски службеници, 
советници во џамиите, ученици и верници. 
Со волјата на Возвишениот Алах џ. ш. 
и со беспоштедните напори на сите оние 
кои придонесоа за ова иницијатива, во 
вашите раце се наоѓа Билтен за периодот 
2015 год. Се надеваме дека за подготовката 
на наредните изданија, редакцијата ќе 
биде побројна и тоа се ќе круниса со 
подобри резултати и подобар успех. 
Само Возвишениот Господ е без мани 
и само Неговите дела се совршени. И 
покрај посветеното внимание, грешките 
во секоја работа се неизбежни. Затоа, 
уредничкиот одбор на Билтенот за 
периодот 2015 год., ќе ги прими со 
љубезност сите забелешки, предлози и 
мислења од сите читатели за евентуалните 
пропусти и истите ќе ги земе во предвид 
и ќе служат при подготовката на наредните 
изданија на билтенот. Остануваме со 
надеж дека овој билтен ќе биде 
добредојден од вас, молејќи го Семоќниот 
Алах да го прими ова корисно дело. 
Амин!

Предговор
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Makedonya İslam Dini Birliği ve ona bağlı 
olan bütün organ, kurum ve enstitülerle 
dini hayat ve şuuru, sağlam islami esaslar, 
örf ve normatif kararlarla, örgütlemeye, 
yükseltmeye ve inşa etmeye yetkili ve 
sorumlu dini bir kurumdur. Geçmişte, ve 
bugün de, bu dini birliğin varlığı sadece 
cömert müminlerin desteğile sağlanmak-
tadır. Bunun için, bütün başarılar, sorunlar, 
plan ve projeler, kısaca her şey için onlara 
mütemadiyen haber ve bilgi vermekle 
borçludur. Nitekim bu mesuliyeti/vazifeyi 
Kalkandelen Müftülüğü de taşımaktadır. 

Her ne kadar devamlı olarak kendi organ-
larla yaptığı toplantı ve sunduğu yıllık 
raporlarla iletişimi sağlamış ise de, bütün 
gereken bilgi ve haberlerin verilmesinde 
yetersiz olduğunu kanatindeyiz. İşbu Bülten 
hazırlayıp yayınlanmasındaki amacımız 
Kalkandelen Müftülüğün yaptığı bütün 
çalışmaların objektif bir şekilde bildirilmesi 
ve tanıtılması ve yaptığımız çalışma-
larımızdaki şeffaflığını ortaya koymaktır. 
Buletindeki konuların belirlenmesi yapılan 
faaliyetlerin kronolojisine göre yapılmıştır. 
Bülten mühet vasında ise başlıca konular 
şunlardır: önsöz, makaleler, hütbeler, 
mulakat, faaliyetler, raporlar, hatım ve 
hafızlık duası ve merasimleri, Ramazan 
ayı faaliyetleri, dini bayramların kutlan-
ması, plaket takdimleri, anma program-
ları (in Memorial) gibi dini ve kültürel 

faaliyetlerle ilgili haber ve bilgiler yer 
almaktadır. 

Yazılı metinlerin yanında 2015 yılının Bülteni 
içinde İslam Dini Birliği, Kalkandelen 
Müftülüğü, ülke içinde ve ülke dışında 
diğer bazı kurumlar tarafından tertip edilen 
ve bizim Müftülüğümüğün iştirak ettiği 
bazı faaliyet ve kutlamalardan seçilmiş 
olan resimler de yer almaktadır. 

Saygı değer okuyucular, din görevlileri, 
cami müşavirleri, öğrenci ve müminler, bu 
Bülten, Yuce Allahın irade ve bu çalışmanın 
gerçekleşmesinde sonsuz desteği ve gayret 
olan herkezin sayesinde şuan elinizde 
bulunmaktadır. Bu çalışmaların daha 
iyi ve daha büyük başarılarla taçlan-
ması için gelecek sayılarda editörlerin 
sayısının artacağını umuyoruz. Sadece 
Allah noksanlardan munezzehtir ve anack 
Onun yaptıkları mükemmeldir. Bütün 
dikkatlere rağmen her işte hatalar ihtimal 
dahilindedir. Bunun için 2015 yılın Bülten 
editör kurulu, yapılmış hatalar için bütün 
okuyuculardan gelecek olan öneri, tavsiye 
ve görüşlerini kabul edecek ve bunları 
gelecek sayıların hazırlanması esnasında 
göz önüne alacaktır. Bu Bülten sizler 
tarafından iyi karşılanacağını ümüt ediyor, 
işbu hayrlı çalışmanın Allah tarafından 
makbul olmasını niyaz ediyoruz. Amin.

Önsöz
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The Islamic Religious Community of 
Macedonia with all its organs, entities 
and institutions is a competent religious 
organization responsible for the devel-
opment, cultivation and maintenance 
of religious life on sound Islamic basis, 
customs (Urf) and on the basis of norma-
tive acts. In the past and even today, this 
religious community has been supported 
and exists thanks to the generosity of 
the believers. Therefore, it owes them 
constant information about all achieve-
ments, problems, plans and future proj-
ects, i.e. everything that happens in and 
around it. The Muftiny of Tetova has the 
same obligation to the believers. Although 
communication with the main organs of 
Muftiny of Tetova has been carried out 
through meetings and annual reports, 
we thought that not all the necessary 
information could have been provided.

The idea and the purpose of drafting 
and publishing this Bulletin is to inform 
and describe activities of the Muftiny 
of Tetova in an objective manner, in 
order to demonstrate full transparency. 
Drafting of this Bulletin is based on the 
topics, always taking into account the 
chronological course of the activities. 
The content of this Bulletin includes: 
Introduction - Articles - Sermons - Inter-
views - Activities - Reports and notes on 
religious and cultural events and activ-
ities, such as dua’s (invocations) after 

reading all the Quran, dua’s for hafidh’s, 
activities during Ramadan and the cele-
bration of Islamic holidays –Conferment 
of awards - In Memorial, etc. In addition 
to the texts, in the Bulletin for 2015 are 
included selected photos from activi-
ties and events organized by Muftiny 
of Tetova and other institutions in and 
outside the country, where our muftiny 
participated.

Respected readers, religious officials, 
councilors of mosques, students and 
believers. With the will of Almighty Allah 
and with zealous efforts of all those who 
contributed to this initiative, you have the 
joint Bulletin of 2015 in your hands. We 
hope that the number of editorial staff 
will be expanded when we will prepare 
future editions, in order this work to be 
more successful and crowned with better 
results. Only Almighty God is faultless 
and only His works are perfect. Despite 
utmost attentiveness, errors during each 
work are inevitable. Therefore, the Edito-
rial Board of the Bulletin for 2015, will 
kindly accept all remarks, suggestions and 
opinions from all readers about possible 
omissions and these will be taken into 
account and will help us when drafting 
upcoming editions. We hope that this 
newsletter will be welcomed by you, 
praying Almighty Allah to accept this 
beneficent act. Ameen!

Preface
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Me datë 16.02.2015, në mbledhjen e mbajtur 
në Myftininë e Tetovës, Prof. Dr. Qani Nesimi 
dha betimin si Myfti i ri i Myftinisë së 
Tetovës para Rijasetit, në krye me Reisul 
Ulemanë e BFI në RM, H. Sulejman ef. 
Rexhepi. Disa ditë më parë, në mbledhjen 
e rregullt të Rijasetit, Reisul Ulemaja, në 
mes tjerash, i shqyrtoi kandidaturat e ofruara 
nga ana e Myftinisë së Tetovës për Myfti 
të saj. Në mënyrë unanime Rijaseti emëroi 
Prof. Dr.  Qani ef. Nesimin për Myfti të 
Myftinisë së Tetovës, i cili detyrën do ta 
marrë pas pensionimit të Myftiut të deri-
tanishëm, H. Alifikri ef. Esatit. Rijaseti i 
BFI-së në RM, si dhe të gjithë të punësuarit 
e këtij institucioni më të lartë fetar islam 
në vend, Alifekri ef. Esatit i urojnë shëndet 
dhe pleqëri të mbarë. Ndryshe, ish-Myftiu, 
rreth katër dekada ka shërbyer në Myftininë 
e Tetovës dhe opinioni i gjerë musliman i 
vendit do ta mbajë mend për kontributin e 
jashtëzakonshëm që e ka dhënë në mbarë-
vajtjen e punëve në sferën fetare, edukative 
dhe arsimore. 

Biografi e shkurtë e Myftiut të 
posazgjedhur të Tetovës

Qani ef. Nesimi, është lindur më 23 maj 1972 
në fshatin Dobrosht të Tetovës. Shkollën e 

mesme e kreu në Medresenë “Isa Beu” në 
Shkup. Studimet universitare i ka mbaruar në 
Samsun të Turqisë, ku edhe ka magjistruar. 
Ka doktoruar në vitin 2006, në Universi-
tetin “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup. 

Është autor i disa librave në gjuhën shqipe, 
maqedone dhe turke: Ortodoksizmi te shqip-
tarët, Tetovë 2005, Dialogu obligim hyjnor, 
Shkup, 2005, Ortodoks Arnavutlar, Stam-
boll, 2011; Koncepti i tjetrit te osmanët dhe 
pozicioni i shqiptarëve në të, Shkup, 2012; 
Културата на религиозната толеранција 
на Османлиската Империја, Shkup, 2012; 
Мултирелигиосноста во мултикултурното 
османлиско општество, Shkup, 2015; si 
dhe i shumë punimeve shkencore të publi-
kuara nëpër revista të vendit dhe jashtë tij. 
Ka përkthyer disa libra nga gjuha turke dhe 
boshnjake në gjuhën shqipe. Prej vitit 2007, 
është ligjërues në Universitetin e Tetovës. 
Qani Nesimi gjatë periudhës së viteve 1999-
2008 ka punuar edhe si imam dhe ligjërues 
në xhaminë Eski në Tetovë, kurse gjatë 
viteve 2004-2008 ka qenë kryetar i Kuvendit 
në Myftininë e Tetovës. Myftiut të ri, të 
punësuarit në BFI në RM i urojnë shëndet, 
punë të mbarë dhe suksese në detyrën e re.

1� Zgjedhja e Myftiut të ri të Tetovës
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2�  Ur ime dhe mesazhe

Dita e Mësuesit (07�03�2015)

Me rastin e Ditës së shkollës së parë shqipe, 
Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të 
Tetovës të gjithë mësimdhënësve ua uron 
këtë ditë, duke u dëshiruar shëndet dhe 
suksese në punën e tyre për edukimin e 
gjeneratave të ardhshme. Edhe njëherë, 
gëzuar festën tuaj, mësuese e mësues të 
nderuar dhe respektuar. Paçi shëndet, 
jetë të lumtur, u begatoftë i Madhi Zot 
me mirësi në jetë.

Tre muajt e shenjtë 
(20�04�2015)

Me rastin e hyrjes në tre muajt e shenjtë: 
Rexheb, Shaban dhe Ramazani Sherif, 
të cilët fillojnë më datë 20.04.2015 (e 
hënë), Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame 
të Tetovës të gjithë besimtarëve musli-
manë ua uron hyrjen e këtyre muajve të 
shenjtë, duke e lutur Allahun Fuqiplotë 
që këto muaj t’i kalojnë në mirëqenie 
familjare, duke qenë gjithmonë të mbuluar 
me Mëshirën e Tij.

Nata e madhe e Regaibit 
(23�04�2015)

Me rastin e natës së madhe të Regaibit, 
e cila këtë vit bie më datë 23.04.2015, 
Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të 
Tetovës, të gjithë besimtarëve ua uron 
këtë natë të madhe, duke e lutur Allahun 
Fuqiplotë që atë ta kalojnë në ibadet, 
mirëqenie familjare dhe të mbuluar me 
Mëshirën e Tij.

Nata e madhe e Miraxhit 
(15�05�2015)

Myftinia e Bashkësisë Fetare islame të 
Tetovës të gjithë besimtarëve ua uron 
natën e madhe të Miraxhit, e cila këtë vit 
bie me datë 15.05.2015. E lusim Allahun 
Fuqiplotë që këtë natë ta kalojmë me 
ibadet, dua dhe namaz, si dhe të kemi 
mirëqenie familjare duke qenë gjithmonë 
të mbuluar me Mëshirën e Tij. 
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Nata e madhe e Beratit 
(01�06�2015)

Myftinia e Bashkësisë Fetare islame të 
Tetovës të gjithë besimtarëve ua uron 
natën e madhe të Beratit, e cila këtë vit 
bie me datë 01.06.2015 (dita e hënë). E 
lusim Allahun Fuqiplotë që këtë natë ta 
kalojmë me ibadet, dua dhe namaz, si dhe 
të keni mirëqenie familjare duke qenë 
gjithmonë të mbuluar me Mëshirën e Tij. 

Muaji i shenjtë i Ramazanit 
(17�06�2015)

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë 
obligim sikurse që ishte obligim edhe i 
atyre që ishin para jush, ashtu që të bëheni 
të devotshëm”. (El-Bekare 183). Të nderuar 
vëllezër dhe motra, të dashur besimtarë! 
Jemi në prag të pritjes së muajit të shenjtë 
të Ramazani Sherifit. Muajit në të cilin 
Allahu xh.sh. e ka bërë obligim agjërimin, 
muajin në të cilin filloi zbritja e Kur’anit 
famëlartë, muajin në të cilin gjendet nata 
e madhe e Kadrit, në të cilën Allahu xh.sh. 
ibadetet që kryhen gjatë saj i vlerëson 
sikur ibadetet e njëmijë muajve. Të dashur 
vëllezër e motra, agjërimi na frymëzon 
me unitetin, vëllazërinë e barazinë para 
Zotit e ligjit. Agjërimi në fenë islame 
është shtresim në mrekullinë shpirtërore, 
është pasurim moral, ai nuk ndan botën 
materiale me atë shpirtërore. Në emër të 
Myftinisë së Tetovës dhe në emrin tim 
personal ua bëj për hajr ardhjen e muajit 
Ramazani sherif, i cili këtë vit fillon më 
datë 18.06.2015 (e enjte). E lusim Allahun 
Fuqiplotë, që ibadetet tona të na i pranojë, 
zemrat tona të na i bashkojë, shpirtërat të 

na i pastrojë, besimin të na e forcojë, të 
na sjellë paqe, liri dhe barazi në mbarë 
botën. Paqa dhe shpëtimi i Zotit qoftë 
mbi të gjithë agjëruesit e Tij. 

Fitër Bajrami (17�07�2015)

Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar 
besimtarë!

Kam kënaqësinë që në emër të Myftinisë 
së Tetovës dhe në emrin tim personal, 
t’ua uroj festën e Fitër Bajramit, duke 
e lutur Allahun xh.sh që të na e ketë 
pranuar agjërimin, lutjet, ibadetet dhe 
punët e mira që i kemi bërë gjatë këtij 
muaji të bekuar. Sot është Bajram, duke 
festuar Bajramin me mirësi, mirëpritje 
ndaj të afërmve, fqinjëve dhe miqve, 
dhe duke i respektuar mësimet e Allahut, 
u mbetemi besnik parimeve të besimit 
islam, që kultivojnë vlera njerëzore dhe 
universale. Në emër të këtyre vlerave, e 
gëzofshi Fitër Bajramin.

Kurban Bajrami (24�09�2015)

“Ne vërtet të dhamë ty shumë të mira. Andaj, 
ti falu dhe pre kurban për hirë të Zotit tënd! 
E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur” 
(Keuther 1-3).
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Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar 
besimtarë! Në emër të Myftinisë së Tetovës 
dhe në emrin tim personal ua uroj festën e 
Kurban Bajramit, duke kërkuar nga Allahu 
xh.sh. që të na i pranojë  lutjet, kurbanet 
dhe sadakatë tona. Urtësia e bajrameve 
qëndron në atë se ato vijnë pas dy momenteve 
kryesore dhe themelore të kushteve të 
islamit, Ramazanit dhe Haxhit. Fitër 
Bajrami, vjen pas kryerjes së muajit të 
Ramazanit, gjegjësisht përfundimit të 
një detyre me rëndësi siç është agjërimi. 
Ndërkaq Kurban Bajrami festohet në 
vazhdën e kryerjes së kushtit të pesë të 
islamit - haxhit, demonstrimit të solidaritetit 
islam përmes kurbanit dhe përkujtimit 
për domosdoshmërinë e bërjes llogari të 
veprave të njeriut gjatë periudhës njëv-
jeçare. Duke festuar Bajramin me mirësi, 
mikpritje ndaj të afërmve, fqinjëve dhe 
miqve, dhe duke i respektuar mësimet e 
Allahut, u mbetemi besnik parimeve të 
besimit islam, që kultivojnë vlera njerëzore 
dhe universale. Në emër të këtyre vlerave, 
e gëzofshi Kurban Bajramin, Allahu u 
dhashtë  shëndet, harmoni, paqe dhe 
mbarësi.

Viti i Ri Hixhri - 1438 
(13�10�2015)

Myftinia e Tetovës të gjithë besimtarëve 
musliman ua uron Vitin e Ri Hixhri-1437, 
i cili këtë vit bie më datë 02.10.2016 (e 
diel), duke e lutur Allahun Fuqiplotë që 
këtë vit ta kaloni në ibadet, mirëqenie 
familjare dhe gjithmonë të jeni të mbuluar 
me Mëshirën e Tij. 

Dita e Alfabetit (22�11�2015)

Myftinia e Tetovës të gjithë shqiptarëve 
ua uron Ditën e Alfabetit, që njëherit 
është ditë e vlerës, vetëdijes kulturore, 
arsimore, kombëtare e fetare, me shpresë 
që të gjithë të reflektojmë në drejtim të 
avancimit për të përgatitur gjenerata të cilat 
do ta jetësojnë çdo shkronjë të alfabetit 
në të gjitha fushat e jetës. 

Dita e Flamurit (28�11�2015)

Të respektuar vëllezër dhe motra shqip-
tarë! 28 Nëntori është data historike e 
jetësimit të idealit kombëtar shqiptar. 
Me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar 
nga burrat me peshë dhe vendimmarrës, 
në krye me të urtin Ismail Qemalin, ne 
ndjehemi të lirë dhe të pavarur. E lusim 
Allahun Fuqiplotë që Shqipërinë ta ruajë, ta 
mbrojë, ta ndihmojë, ta bëjë të përjetshme, 
si dhe të gjithë shqiptarëve t’u mundësojë 
të jenë respektues të vlerave kombëtare, 
fetare dhe gjuhësore. Gëzuar festën e 
madhe kombëtare, 28 Nëntorin! 
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Ditëlindja e Muhamedit a�s 
(22�12�2015)

Me rastin e natës së madhe të ditëlindjes 
së Pejgamberit a.s., e cila sivjet bie më 
datë 22.12.2015, Myftinia e Tetovës të 
gjithë besimtarëve ua uron këtë natë të 
madhe, duke e lutur Allahun Fuqiplotë që 
këtë kohë ta kaloni në ibadet, mirëqenie 
familjare dhe gjithmonë të jeni të mbuluar 
me Mëshirën e Tij!

Mesazh nga Myftiu drejtuar 
nijetlive për Haxh (09�09�2015)

Të nderuar besimtarë! Jemi në ditët 
ku haxhilerët nisen për në haxh, për ta 
vizituar vendin e bekuar dhe të shenjtë 
në Meke-Qaben. Myftinia e Tetovës të 
gjithë haxhilerëve u dëshiron haxh të 
pranuar, si dhe lehtësim në këtë rrugëtim. 
Të gjithë haxhilerëve Allahu u dhashtë 
forcë dhe shëndet që t’i kryejnë obligimet  
e tyre fetare,  me shpresë që haxhilerët të 
kthehen shëndoshë e mirë dhe me haxh 
të pranuar!
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3�  Deklarata dhe njoft ime

a) Deklarata e Myftiut kundër 
uzurpatorëve të BFI-së

Myftiu i Myftinisë së BFI Tetovë, Prof. 
Dr. Qani Nesimi, u bën thirrje “uzurpa-
torëve” të BFI-së që ta lëshojnë insti-
tucionin fetar islam në mënyrën e vetme 
të mirë - paqësisht (11.05.2015)

b) Njoftimet e Myftinisë së 
Tetovës

Njoftim për përkrahjen e të gjitha 
vendimeve të Rijasetit të BFI-së në 
RM  (01.05.2015)
Myftinia e Tetovës njofton opinionin se 
i përkrah të gjitha vendimet e Rijasetit 
të Bashkësisë Fetare Islame në RM dhe 
çdoherë është në përkrahje të Reis’ul 
Ulema-së të Bashkësisë Fetare Islame në 
RM, Haxhi Sulejman ef. Rexhepit. Me 
këtë njoftim edhe njëherë tregojmë unitetin 
tonë si Bashkësi Islame dhe se çdoherë 

do të jemi në shërbim të së vërtetës dhe 
në shërbim të të gjithë muslimanëve në 
vendin tonë dhe më gjerë.

Ves-selamu alejkum ve rahmetullahi be 
berekatuhu! 

Ditë solidarizimi me Kumanovën 
(13.05.2015)
Duke marrë parasysh gjendjen e krijuar në 
qytetin e Kumanovës, gjegjësisht dëmet 
e mëdha që i pësuan një numër i madh i 
banorëve në Lagjen e Trimave, si pasojë 
e përleshjeve të armatosura të fundjavës, 
Myftinia e Tetovës duke u nisur nga parimi 
“Ndihmohuni mes vete në bamirësi dhe 
devotshmëri…”, ka paraparë që me datë 
15.05.2015 (ditën e xhuma) ta shpallë 
ditë solidarizimi me vëllezërit tanë në 
Kumanovë. Si rrjedhojë, në të gjitha 
xhamitë e Tetovës dhe të rrethinës, gjatë 
namazit të xhumasë do të tubohen ndihma 
për familjet e dëmtuara në Kumanovë. 
Lusim Allahun xh. sh. që t’i ndihmojë 
vëllezërit tanë, dhe t’i shpërblejë të gjithë 
bamirësit. Vesselamu alejkum!

Grumbullim i artikujve ushqimorë 
dhe higjienikë për vendet e dëmtuara 
(06.08.2015)
Myftinia e Tetovës njofton opinionin 
(xhematin) se organizon grumbullimin 
e artikujve ushqimorë dhe higjienikë për 
popullatën në vendet e dëmtuara nga 
vërshimet që ndodhën në Tetovë dhe 
rrethinë. Allahu xh. sh. u shpërbleftë me 
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më të mirat e Tij. Gjithashtu, Myftinia 
e Tetovës lajmëron të gjithë imamët e 
xhamive të Tetovës dhe të fshatrave se 
gjatë dy ditëve të xhumasë (më 7 dhe 
14 gusht) do të ketë aksion për tubimin 
e mjeteve financiare për t’u ndihmuar 
vendeve të dëmtuara nga vërshimet. 
Allahu u begatoftë.

Njoftim nga Rijaseti për 
grumbullimin e kurbanëve 
(11.08.2015)



MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 19

Dr� Husein Rizai

Falënderimi i takon Allahut xh.sh., 
salati, selamet, bekimet i takojnë 
krijesës më të përkryer, pejgamberit 
të fundit të Allahut, Muhamedit a.s. 
I nderuari xhemat,
I Madhi Allah në Kur’anin fisnik ka 
urdhëruar:
“E tokën e kemi shtruar dhe në të kemi 
vendosur kodra dhe kemi bërë që në të, 
të mbijnë bimë të caktuara të të gjitha 
llojeve” (Hixhr, 19)
Muhamedi a.s. mëshirë për të gjitha 
botët kishte qasje dhe botëkuptim edhe 
për ndotjen e natyrës, ku bëjnë pjesë 
toka, uji, ajri etj. Ai në një rast kishte 
deklaruar: “Cili nga muslimanët do të 
mbjellë një dru, ose ndonjë send tjetër, 
ku në atë të mbjellë përfitojnë zogjtë, 
njerëzit ose kafshët, ajo do të llogaritet 
për të si sadaka”. Në të vërtetë termi 
mjedis jetësor, që është i lidhur me termin 
ekologji, vetëdije ekologjike, është një 
term modern, ndërsa Pejgamberi a.s. këtë 
e përmend ende pa u formuar ekologjia 
si terminologji në rrethin tonë jetësor. 
Megjithatë, nëse i analizojmë hadithet 
e Pejgamberit a.s. do të shohim se ai 
ka qenë një udhëzues i suksesshëm për 
ruajtjen e ambientit jetësor. Mund të 
thuhet se ai dhe udhëzimet e tij kanë 
qenë urë lidhëse ndërmjet mbrojtjes së 
zhvillimit ekonomik dhe shfrytëzimit të 
resurseve në harmoni të plotë me natyrën 

njerëzore. Në të gjitha ngjarjet e jetës së 
tij, kuptojmë se Pejgamberi a.s. ka pasur 
një respekt të thellë për florën dhe faunën, 
e poashtu edhe një raport të veçantë ndaj 
katër elementeve: tokës, ujit, ajrit dhe 
diellit. Ka qenë një ligjërues i shkëlqyer 
edhe për shfrytëzimin racional (të arsye-
shëm) të ujit dhe kultivimin pasurive 
të ndryshme blegtorale, e ka pasur një 
raport të arsyeshëm edhe ndaj kafshëve, 
shpezëve dhe ka apeluar për shfrytëzim 
të drejtë të këtyre pasurive.
Sot, zhvillimi i vrullshëm ekonomik i 
botës së civilizuar, krahas progresit të 
madh që ka sjellë, ka ndërhyrë dhe ka 
dëmtuar, ku më shumë e ku më pak, edhe 
mjedisin tonë jetësor. Tani mjedisi ku 
zhvillohet aktiviteti i botës së gjallë 
është shumë i ndotur me produkte e 
mbeturina të shumëllojshme, ku vendin 
kryesor e zënë mbetjet kimike apo siç i 
njohim ndryshe, kemikalet dhe mbetjet 
radioaktive. Të gjitha këto dëmtojnë e 
shkatërrojnë pa dallim bimët, kafshët 
edhe vetë njeriun. Edhe pse natyra në një 
farë mënyre i eliminonte këto mbeturina 
ndotëse atmosferike, tokësore, tashmë ky 
ekuilibër është i pamjaftueshëm dhe sot 
është më se e domosdoshme ndihma e 
njeriut për mbrojtjen e natyrës. Një gjë 
është shumë e qartë. Natyra ndotet shumë 
lehtë, por pastrohet shumë rëndë. Duhet 
të ndërgjegjësohemi, duke apeluar për 
mirëmbajtjen e pastërtisë. Detyra jonë 
parësore si muslimanë është pastërtia dhe 

4� Hutbe
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mënjanimi i papastërtisë dhe ndotjeve. 
Kujdesi ynë ndaj mjedisit është obligim 
hyjnor, por edhe njerëzor, për t’i evituar 
katastrofat ekologjike. Ne duhet të jetojmë 
në harmoni me natyrën, duhet të kujde-
semi për atë, dhe t’i shfrytëzojmë me 
efikasitet të mirat e saj, përndryshe natyra 
do të na ndëshkojë neve dhe brezat që 
do të vijnë.
Çdo kush prej nesh duhet të mendojë se 
në çfarë mënyre dhe me çfarë mjetesh 
është pjesëmarrës në ndotjen e ajrit, tokës 
dhe ujit. Tetova jonë e bukur, e cila ka 
pasur kushte shumë të volitshme dhe 
të mira ekologjike, momentalisht është 
në një rrezik të madh,me ç’rast ajri në 
rrethinën e Pollogut, është i ndotur disa 
herë mbi nivelin e lejuar. Është koha 
t’u themi STOP atyre që na helmojnë, 
mirëpo duke mos harruar se edhe ne jemi 
pjesëmarrës në këtë ndotje masive.
Ne si besimtarë duhet të angazhohemi 
maksimalisht kundër ndotjes së ajrit, 
sepse nëse kjo gjendje, në të ardhmen do 
të ballafaqohemi me probleme të shumta 
të cilët do të jenë të kobshme. Hutben 
do ta mbaroj me një hadith të Pejgam-
berit a.s.: “Nëse vjen dita e Gjykimit dhe 
një besimtar ka në dorë një fidan për ta 
mbjellur para se të vijë ajo ditë, le ta 
mbjellë edhe atë fidan.”
O Allah, na ndihmo që ta kuptojmë plotë-
sisht fenë dhe të punojmë sipas saj. O 
Allah, na ndihmo në ballafaqimin me 
problemet që do të na paraqiten gjatë 
jetës, na jep durim dhe vullnet dhe na 
bënë nga të durueshmit. O Allah, na 
mundëso që të jemi të përgjegjshëm, të 
kujdesshëm dhe të vetëdijshëm për jetën 
dhe mjedisin ku jetojmë.

Dr� Selver Xhemaili

Falënderimi i takon Allahut xh.sh., 
salati, selamet, bekimet i takojnë 
krijesës më të përkryer pejgamberit 
të fundit të Allahut Muhamedit a.s. 
I nderuari xhemaat,
I Madhi Allah në Kur’anin fisnik ka 
urdhëruar:
“Të gjithë mbahuni fort për litarin e 
Allahut (Kuranin) dhe mos u përçani...”! 
(Ali Imran, 103)
Siç e dimë akti i pavarësisë së Shqipërisë 
është finalizuar me ngritjen e flamurit në 
Vlorë më 28 nëntor 1912.  Sigurisht që 
për të ardhur deri në finalizimin e kësaj 
ngjarjeje madhështore kanë kontribuar 
shumë personalitete. Në mesin e atyre 
që kanë dhënë kontribut të veçantë ka 
qenë edhe një grup i madh i ulemave, 
gjegjësisht hoxhallarëve të asaj kohe. Në 
vazhdim do të prezantojmë mendimet e 
disa  ulemave të asaj periudhe, idetë e të 
cilëve në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë 
kontribuar në shpalljen e pavarësisë së 
Shqipërisë dhe në bërjen e shtetit shqiptar. 
Hoxhë Vehbi Dibra, më 28 nëntor, në 
Kuvendin ku diskutohej ngritja e flamurit, 
në fjalimin e tij, në mes të tjerash thotë: 
“Armikut të atdheut i pritet hovi e guximi në 
qoftë se na shef të bashkuar e të lidhur për 
një qëllim të naltë. Naltësimi e përparimi 
i një vendi varet në sigurimin e qetësisë 
dhe paqes së brendshme. Atje ku mungon 
qetësia, nuk mund të përparojë shoqëria”. 
Ai theksonte se: “injorancën s’mund ta 
justifikojmë me pleqërinë tonë, sepse 
jemi urdhnue për të studiu deri kur të 
vdesim, jemi urdhnue me udhëtue deri 
në vendet më të largëta për të studiue”. 
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Në komentin që i bënte Hoxhë Vehbiu 
disa ajeteve Kuranore thoshte: “Me 
zgjedhë të aftin e të meritueshmin dhe 
me e vu në krye të detyrës, e pastaj ky 
me veprue e me gjykue me arsye e me 
drejtësi.”Kurse hoxhë Rexhep Voka, i cili 
e flijoi veten në mbrojtje të gjuhës dhe 
të kulturës shqipe, me anë të shkrimeve 
që u botuan në shtypin e kohës këshil-
lonte masën e gjerë, duke u shprehur 
në këtë mënyrë: “O burra, mirë ta dini 
që feja e dija janë dy fletë për njerëzinë 
nga Perëndia. Njerëzia e njerëzve është 
me fe e me dije, fetari i dijshëm edhe 
te Zoti është i dashur, edhe në sy të çdo 
kujt është i ndershëm. Feja dhe dija të 
tëra të mirat i sjellin e gjithë të këqijat 
i përcjellin. Njeriu fe e dije kur të ketë 
atëherë ka gjallëri të vërtetë.”
Ndërsa i famshmi Hafëz Ali Korça, njëri 
ndër përpiluesit e programit për shpalljen 
e pavarësisë së Shqipërisë, pikërisht në 
pritje të lindjes së shtetit përkujtonte 
rreziqet që mundë t’i vijnë shtetit nga 
lufta për karrige, thotë: “Bijtë e mi mos 
qeshni, mos gëzohi për një fron që nuk 
ka jetë; Po përpiqi të formoni veç një 
bashkim të vërtetë”! 
Hafëz Aliu i përket atij brezi organiza-
torësh, që me veprimtarinë e tyre i bënë një 
shërbim të denjë çështjes së zgjimit dhe të 
bashkimit kombëtarë, çështjes së tërësisë 
dhe të pavarësisë së atdheut, çështjes së 
fesë dhe të përparimit të kombit. Ai thoshte: 
“Vullneti i përbashkët i vazhdueshëm, bash-
kimi vëllaznorë, ideali i vërtetë kombëtarë, 
në pak kohë shtetin e bën lulishte diturie 
e trëndafilishtë qytetërimi”. Hafëz Aliu 
ruajtjen e besimit e shihte të mundshme 
në ndërtimin e shtetit. Ai thoshte: “Se 
po mbajtëm mëmëdhenë kemi mbajtur 

besën e fenë. Çdo njeri që s’don atdhenë, 
ka shkelur nderin e fenë, s’ka njohur as 
Perendinë, bota kafsh le ta dinë”! Ai flet 
hapur, e me këmbëngulje kritikon të gjithë 
ata që sulmojnë besimtarët, duke i cilësuar 
si fanatikë dhe jokombëtarë. Ai këtyre 
tipave u thoshte: “Nuk di me çmendje 
venë, kush s’ka fe a do atdhenë? Duhet të 
mentonen pakë, fe e atdhe janë binjakë”... 
“Ç’derd ka për atdhenë kush ka flakur 
fenë. Për ditë vagaboni e nderon kiblenë”. 
Prandaj, të nderuar vëllezër duke ua uruar 
festën e flamurit po e përfundojmë këtë 
hytbe me lutjen/duanë, që  inshallah Zoti 
të na ndihmojë në bashkimin dhe unitetin 
tonë final. 
E uruar qoftë dita e pavarësisë për jetë 
të jetëve.

Beqir ef� Memeti

Falënderimi i takon Allahut xh.sh., 
salati, selamet, bekimet i takojnë 
krijesës më të përkryer pejgamberit 
të fundit të Allahut Muhamedit a.s. 
I nderuari xhemaat,
Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik ka 
urdhëruar:
“Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. 
E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.” 
(Shems, 9-10)
Muhamedi a.s. është pejgamberi i fundit, 
prandaj Kur’ani famëlartë dhe fjalët e arta 
të pejgamberit të fundit kanë kompetencë 
për t’iu përgjigjur nevojave të njerëzimit 
deri në fund të kësaj jete, për shkak se 
dispozitat e Kur’anit që kanë relacione 
me jetën shoqërore sot interpretohen në 
bazë të kohës dhe të zbulimeve që na i 
dikton përparimi i qytetërimit modern. 
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Në kuadër të kësaj, po të njëjtat fakte 
na i sjellin edhe thëniet e Muhamedit 
a.s. për edukimin e fëmijëve, me ç’rast i 
dërguari i Allahut thotë: “I lumturi është 
i lumtur qysh në bark të së ëmës, i prapi 
është i prapë qysh në bark të së ëmës”.
Sot shkenca na vërteton me prova se 
çdo fëmijë sjell me vete një trashëgim të 
begatshëm nga prindërit. Fëmija është një 
kandidat që na lajmëron për të gjitha të 
mirat që prindërit i kanë treguar ndërmjet 
tyre gjatë periudhës që fëmija ka qenë 
në barkun e të ëmës, e poashtu fëmija 
do të vuaj nga gabimet që rrjedhin nga 
prindërit e tij. Prindërit që konsumojnë 
alkool lindin fëmijë më të meta, fëmija  
i lindur nga prostitucioni ngel në rrugë 
apo hidhet në mbeturina (fatkeqësisht 
kjo dukuri është shqetësuese edhe në 
vendet tona).
Fëmija nuk i trashëgon vetëm vetitë fizike 
të prindërve, por edhe cilësitë mendore 
e morale të prindërve. Edukata ka për 
qëllim t’i zhvillojë vetitë fizike, mendore 
e shpirtërore të njeriut, dhe t’ua japë atyre 
drejtimin e duhur e të dobishëm. 
Është fakt, se njeriu në natyrën e vet ka 
prirje edhe për të bërë mirë edhe për të 
bërë keq. Po të kishte prirje vetëm për të 
bërë mirë, atëherë edukatori do ta kishte 
barrën e lehtë, do të merrej vetëm me 
kultivimin e këtyre prirjeve. Mirëpo, pasi 
që natyra njerëzore ka prirje edhe për 
të keqen, kjo gjë e vështirëson detyrën 
e edukatorit, sepse duhet të luftojë me 
natyrën njerëzore. 
Sa i përket edukatës kemi mendime të 
ndryshme nga disa mendimtarë dhe 
filozofë.
Filozofi i vjetër grek, Platoni thotë: 
“Edukata më  e mirë është ajo që plotëson 
kapacitetin e trupit dhe të shpirtit”, ndërsa 

oratori romak Ciceroni thotë: “Edukata 
është mjeshtëria që e lartëson fëmijën në 
gradën e njeriut”. Sipas Herbert Spenserit: 
“Edukata s’është tjetër, veçse të përga-
titet njerëzimi për një jetë më perfekte”.
Siç shihet nga përkufizimet e këtyre 
mendimtarëve, njeriu është i pajisur 
me kapacitete dhe prirje, për të plotë-
suar një funksion dhe për të kryer një 
qëllim. Këto prirje e përmbushin detyrën 
e tyre në drejtim pozitiv ose negativ. P.sh. 
dashuria është prirje që ka për qëllim të 
bashkojë dy shpirtëra, kur udhëzon në 
drejtim pozitiv, i afrohet qëllimit dhe 
quhet e mirë, e kur udhëzon në drejtim 
negativ i largohet qëllimit dhe quhet e 
keqe, sepse në vend që t’i bashkojë, i 
ndan dhe përçan ato.
Mund të themi se prirjet e njeriut janë 
sikurse gradët e termometrit që kanë vlera 
mbi zero dhe nën zero. Edukata ka për 
detyrë që t’i zhvillojë dhe t’i forcojë 
kapacitetet e njeriut dhe t’i drejtojë nga 
e mira, e dobishmja dhe e bukura. Për 
këtë pejgamberi a.s. ka thënë: “Çdo fëmijë 
që lind, lind me natyrë të pastër islame, 
pastaj prindërit e bëjnë atë të krishterë, 
çifut ose zoroastrian/zjarradhurues”.
Duke u bazuar në këto shpjegime mund 
të themi se, hadithi i pejgamberit a.s. se 
“I lumturi është i lumtur qysh në bark 
të së ëmës, i prapi është i prapë qysh 
në bark të së ëmës”, tregon se edukata 
e  fëmijës fillon që në barkun e nënës, e 
cila ende pa mos lindur e bënë fëmijën 
e lumtur apo të prapë. 
Prandaj, për të pasur një gjeneratë të lumtur 
dhe të suksesshme duhet të punojmë me 
prindërit e sotshëm, të cilët janë gjeneratë 
në veprim, sepse nga idetë dhe veprimet 
e tyre do të formohet dhe do të ndikohet 
karakteri i brezit të ardhshëm.
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5�  Intervista

Intervista e Myftiut për Hëna e 
Re (11�04�2015)

Hëna e Re: Myfti efendi, pa dyshim që 
në këtë post të ri, vini nga bota akademike 
shumë aktive. Sidoqoftë, angazhimet e 
reja fetare-administrative, falë kapacitetit 
tuaj akademik, do të rrjedhin më lehtë! 
Ju urojmë suksese!

Myftiu Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: 
Inshallah. Faleminderit.

Hëna e Re: Pa dyshim, do të mbuloni një 
territor, siç është ai i Myftinisë së Tetovës, 
ku jeta fetare islame ka qenë gjithnjë në 
nivelin e duhur, ku keni trashëguar një 
post nga paraardhësi i juaj me një përvojë 
prej rreth katër dekadash në të njëjtin 
organ, me një komunitet teologësh që 
janë më të unisuar.

Myftiu Nesimi: Po, është e vërtetë se e 
trashëgoj postin e Myftiut në Myftininë e 
Tetovës, e cila është ndër më të sistemuarat 
dhe më të rregulluarat në mesin e Myftinive 
në RM. Tetova me rrethinë ka një potencial 
të bollshëm teologjik dhe të besimtarëve 
që të jetë e tillë dhe të ketë organizim 
shembullor edhe për më gjerë. Në çdo 
vendbanim në Tetovë dhe në çdo fshat në 
rrethinë ka xhami aktive, madje në disa 
fshatra ka edhe nga dy dhe tri xhami. 
Prezenca e objekteve dhe e jetës aktive 
fetare në çdo vend tregon se jemi në kontakt 
të drejtpërdrejtë me të gjithë popullatën 
e Tetovës me rrethinë. Tetova, gjithashtu, 

tashmë është një vend me dy universitete. 
Për këtë, ne si Myftini duhet ta kemi 
diskursin e avancuar teologjik dhe ta 
rrisim nivelin e komunikimit, ligjërimit, 
vazit, si dhe ta sofistikojmë, ashtu siç 
është fjala e Allahut, fjalorin e interpre-
timit të fesë. Por, para së gjithash duhet 
të kemi parasysh si veprojmë, sa jemi të 
organizuar, sa jemi përqafues të popullit, 
para se të flasim për këto vlera, pasi ajo 
që duket gjithnjë është më e fortë se sa 
ajo që thuhet. Edhe Kur’ani Famëlartë 
kur flet për Muhamedin a.s. theksin e vë 
mbi etikën, moralin, edukatën e tij, dhe 
personalitetin shoqëror dhe identitetin 
metafizik pejgamberik e përfaqëson 
nëpërmjet sjelljes së përkryer shem-
bullore të tij.

Hëna e Re: Cili është programi i juaj 
i cili u cyti që ta pranoni propozimin e 
kolegëve që të futeni në garë për postin 
e Myftiut?

Myftiu Nesimi: T’ua them të drejtën dhe 
shkurt, dashuria ndaj fesë dhe ndjenja e 
përgjegjësisë për të kontribuar në trajtë 
edhe më aktive për avancimin e jetës fetare 
dhe dëshira për të qenë më afër bashkë-
sisë muslimane. E gjithë kjo vetëm për 
t’u përpjekur ta prezantojmë drejtësinë, 
të mirën dhe bukurinë e islamit në këto 
periudha të krizës së identitetit human. 
Natyrisht që para se ta pranoj këtë detyrë 
kam menduar gjatë edhe për sillabusin e 
veprimtarisë që do ta kem në bashkësi me 



5.  InTeRvISTA

BULETINI  201524

të gjithë Myftinitë tjera dhe gjithsesi me 
Rijasetin e BFI- së. Ky program është i 
përqëndruar në disa dimensione: Harmonia 
dhe bashkëveprimi i Myftinisë me Rija-
setin dhe ndërtimi i aktiviteteve edhe 
më të sofistikuara fetare, intelektuale të 
Myftinisë me hoxhallarët e punësuar, si 
dhe me hoxhallarë e papunësuar, raporti 
Myftini-xhemat, raporti Myftini-biznis-
menë, raporti Myftini-intelektual, raporti 
Myftini-institucione arsimore, kulturore 
dhe edukative etj. Kështu që planifikoj 
që Myftinia e Tetovës të ketë një PR 
(marrëdhënie me publikun) të zhvilluar, 
një zhvillim dhe avancim të dimensionit 
ekonomik, kulturor dhe arsimor. Poashtu 
planifikoj që të filloj nismën për sensi-
bilizimin e hoxhallarëve, xhemateve, 
biznismenëve, intelektualëve të fushave 
të ndryshme, që të gjithë ata Myftininë 
ta ndjejnë si të veten. Pra, nëse Myftinia 
nuk llogaritet si një shtëpi ku strehohen 
të gjithë, atëherë kuptohet nuk është bërë 
sa duhet. Çdonjëri duhet të investojë 
në Myftini: dikush me ide, dikush me 
para, dikush me angazhim fizik e dikush, 
nëse nuk mund ta bëjë asnjërën, duhet 
të kontribuojë duke mos qenë kundër 
Myftinisë.

Hëna e Re: Na i thuani disa projekte, 
realizimin e të cilëve e ëndërroni dhe që 
jeni të bindur se do të ndikonin kualita-
tivisht në jetën fetare islame te xhemati 
i Myftinisë së Tetovës.

Myftiu Nesimi: Nga  shumë projekte që 
i kemi në plan për t’i realizuar mund t’i 
numërojmë këto: ueb-faqja e Myftinisë, ku 
do të përfshihen të dhëna për Myftininë si 
organ, për xhamitë e tashme dhe të vjetra, 
për hoxhallarët aktualë dhe të vjetrit, 
aktivitetet kulturore dhe arsimore, hytbet, 

ligjëratat, shkrimet me interes të përgjith-
shëm, vizitat në xhami të ndryshme për çdo 
xhuma, krijimi i relacioneve ashtu si na 
ngjan neve që momentalisht e udhëheqim 
jetën fetare brenda Myftinisë, interesimi 
për angazhimin e hoxhallarëve që janë 
pa punë, interesimi për kuadrin e ri që 
janë në studime apo që duan të studiojnë 
në të ardhmen, pastrimi i varrezave të 
qytetit, rifillimi i botimit të buletinit të 
Myftinisë, kampet edukative-arsimore, 
ligjëratat, seminaret me imamët, rritja e 
standardit të jetës fetare, rritja e nivelit të 
komunikimit me palët dhe me xhematin, 
kthimi i pronave të vakëfit, organizimi 
i manifestimeve qendrore, organizimi i 
Ramazanit dhe i Haxhit në formën më 
të mirë të mundshme…etj.

Hëna e Re: Cilat janë problemet të cilat 
i keni detektuar e që e rëndojnë punën e 
hoxhallarëve në Tetovë?

Myftiu Nesimi: Në mesin e problemeve 
që janë evidente mund t’i numërojmë: 
rritja e autoritetit të imamëve dhe e 
nëpunësve fetarë, vetëdija e plotë se të 
gjithë hoxhallarët janë një tërësi, si ata 
në xhami, si ata në Myftini, mangësitë në 
përgatitjet profesionale, sidomos në atë 
të ligjërimit, mangësitë në përgjegjësinë 
e detyrës që e kryejnë, grumbullimi i 
mjeteve për organizimin e jetës fetare si: 
zeqati, sadakatu’l-fitri, kurbanët, lëkurat 
dhe ndihmat e tjera të ndryshme.

Hëna e Re: Një prej problemeve me të 
cilat ballafaqohet Bashkësia Fetare Islame 
në RM është edhe problem i denacio-
nalizimit të pronës së këtij institucioni. 
Aktivitetet fetare gjithnjë e më shumë 
po shtohen. Kjo rritje nënkupton edhe 
nevojë për rritje të buxhetit. Një formë 
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e rritjes së buxhetit është edhe shtimi i 
vakëfit nga donatorët e ndryshëm. Sa 
është vullneti dhe gatishmëria e musli-
manëve të vendit për të dhënë pronë në 
të mirë të shtimit të vakëfit?

Myftiu Nesimi: Çështja e denacional-
izimit të pronave në BFI – në Myftininë 
e Tetovës vazhdon të jetë në kontinuitet 
një çështje serioze dhe e pazgjidhur. Kjo 
sipas mendimit tim është rezultat i mung-
esës së vullnetit politik për kthimin e tyre. 
Në Tetovë edhe nëse është kthyer diçka, 
ajo është shumë pak në krahasim me atë 
që duhet të kthehet. Kemi prona që me 
dokumente janë pronë e BFI-së, kurse 
me dekada janë në procedurë gjyqësore, 
si që është Arabati dhe mendoj që në 
bashkëpunim të ngushtë me Rijasetin 
dhe në veçanti me Reisu’l-Ulemanë, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepin, ta inten-
sifikojmë këtë çështje në Myftininë e 
Tetovës. Kurse sa i takon dhurimit vulln-
etar për ta shtuar buxhetin e BFI-së, unë 
kam bindjen se popullata jonë gjithmonë 
ka treguar gatishmëri në këtë drejtim. 
Të gjitha objektet fetare në Myftininë e 
Tetovës, siç janë xhamitë, mektebet, si 
dhe objektet tjera janë rezultat i dimen-
sionit bamirës të popullatës tonë musli-
mane në këto troje. Ndërkaq, sa i takon 
dhurimit të tokave, kjo është një çështje 
pak më e komplikuar. Unë këtë çështje 
e shoh në disa dimensione. Në njërën 
anë, ne si përfaqësues të muslimanëve 
duhet të kemi kujdes për rikthimin dhe 
rritjen e autoritetit në popullatë, pasi pa 
një autoritet nuk mund të mbjellim besim 
tek popullata që ata të marrin një hap 
të këtillë. Në anën tjetër, duhet punuar 
në rritjen e vetëdijes së popullatës për 
rëndësinë e vakëfit. Poashtu duhet patur 

parasysh edhe atë se ne jemi duke jetuar 
në një kohë kur kemi përjetuar kriza të 
sferave të ndryshme, si dhe kemi një 
shoqëri e cila po formësohet në bazë të 
interesave vetjake dhe egoiste, ku para 
çdo gjëje gjendet interesi personal. Por, 
unë personalisht kam bindjen se popul-
latën e kemi shumë të mirë dhe se në të 
ardhmen nuk përjashtohet mundësia që 
të kemi edhe dhurata të këtij lloji.

Hëna e Re: Intelektualizimi i jetës fetare 
kërkon një tjetër qasje, një angazhim 
tjetër në tërë atë që nënkupton zhvillim 
dhe hapërim drejt bashkëkohësisë! A 
keni kuadër adekuat për një nevojë të 
tillë imediate?

Myftiu Nesimi: S’ka dyshim se intelek-
tualizimi i jetës fetare është një domos-
doshmëri e kohës. Ajo kërkon që të jenë 
të pranishme disa elemente: aftësia, etika, 
arsyeja dhe njohja e gjërave ashtu siç 
duhet. Ne i kemi të gjitha potencialet 
intelektuale dhe resurset njerëzore për 
këtë çështje, por vetëm duhet edhe pak 
më tepër aktivitet dhe ndjeshmëri për t’i 
vënë në funksion. Një shoqëri vuan kur 
në shprehje, sjellje, veprime, në marrjen 
e vendimeve i mungon etika, përdorimi i 
fortë i arsyes së shëndoshë (mençurisë), 
si dhe njohja e gjërave në esencë, ashtu 
siç janë ato. Për këtë, pejgamberi a.s. 
lutet që Allahu Fuqiplotë t’ia mundësojë 
që gjërat t’i kuptojë ashtu siç ato janë 
realisht. E problemi thellohet edhe më 
tepër kur dikush gjërat i shpjegon vetëm 
pse i kanë lexuar në një vepër (që për fat 
të keq disa herë edhe nuk korrespondon 
me kontekstin tonë shoqëror), mirëpo 
nuk i ka kuptuar dhe nuk i ka realizuar 
vetë ato. Pra, nuk jepet mendim, ose nuk 
ligjërohet duke u nisur nga ajo se e ke 
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dëgjuar prej dikujt ose e ke lexuar në 
një libër apo e ke gjetur një të dhënë në 
internet. Pra kohët e fundit dituria shitet 
sikur të jetë një informatë. Secili që ka 
filluar të lexojë fillon të “shesë dije”. 
Në realitet dija fetare është e përqën-
druar në ndërtimin e identitetit fetar dhe 
njerëzor, dhe nuk është vetëm bisedë dhe 
fjalë. Poashtu, mjaft problematik është 
ekzistimi i kompleksit për t’u treguar i 
ditur vetëm nëpërmjet disa informatave. 
Ndërkaq, në këtë rast etika njeriut ia ofron 
modestinë dhe turpin për të mos u treguar 
ai që nuk është. Analizonie Kur’anin, 
pra fjalën hyjnore të Allahut xh.sh, kur 
flet për pejgamberin a.s., se cilin dimen-
sion të tij e vë në spikamë, gjegjësisht 
Ai rregullisht e potencon aspektin etik 
të tij (usvetun haseneh, hulukun adhim, 
rahmeten lilalemin etj.)

Hëna e Re: Hapërimi avangard nuk 
nënkupton ikje nga autenticiteti, nga 
jeta autoktone, por, mishërim të tij me 
bashkëkohoren. Sa është i mundur ky 
mishërim për zhvillimin dhe avancimin 
e jetës fetare islame te ne.

Myftiu Nesimi: Shikoni, ne jetojmë 
midis dy sfidave shumë të forta: traditës 
dhe modernizmit. Tradita përpiqet të vë 
norma në përditshmërinë njerëzore, duke 
u bazuar në forcën e marrë nga e kaluara 
dhe pranueshmëria historike. Modern-
izmi si antitezë e traditës paraqitet me 
përmasën joshëse të idesë së re dhe në të 
shumtën e rasteve “të renë” e imponon 
si “të drejtë”.

Në anën tjetër, feja bazohet në normat 
hyjnore dhe del me idenë se ato janë absolute 
në çdo lëmi dhe mbi çdo autoritet. Feja 
assesi nuk mund të pajtohet me traditën 

ose me modernizmin si konkurrente të 
saj. Autoriteti hyjnor assesi nuk e pranon 
ligjshmërinë e çështjeve në bazë të vjetër-
sisë së tyre historike ose botëvështrimin 
e përzier të “së mirës” dhe “të drejtës”. 
Pikërisht për këtë feja e refuzon edhe 
traditën edhe modernizmin që ndeshet 
me të. Mirëpo, nuk ka asnjë shkak që feja 
ta refuzojë traditën dhe modernizmin që 
nuk ndeshet me parimet e saj. Kur’ani 
për çështjet që nuk janë të sqaruara në të 
thotë që janë “të falura”. Atëherë duhet 
të pranohet se këto çështje që janë të 
falura i janë lënë në dorëzim iniciativës 
së njeriut. Esenca e çështjes qëndron 
në atë që me një metodologji të drejtë 
të ndahen çështjet e traditës prej fesë 
dhe duke e bërë këtë ndarje, të kihet 
kujdes që të mos shkelen vlerat univer-
sale botërore. Burimi kryesor i problemit 
qëndron në tendencën që të gjitha çështjet 
e përditshmërisë njerëzore, duke filluar 
prej veshjeve e deri te mënyra e gjumit, të 
justifikohen me referenca fetare. Pasojat e 
një iniciative të tillë kanë qenë regresive 
për fenë e shpallur dhe, për pasojë, në 
të kanë depërtuar mendimet njerëzore të 
periudhave të ndryshme. Për rrjedhojë, 
feja është fryrë me koncepte që në realitet 
nuk e kanë pasur vulën e shpalljes, por 
gjeneratë pas gjenerate janë praktikuar 
si të tilla. Metodologjia bashkëkohore e 
mendimit islam gjithsesi duhet t’i ketë 
parasysh kategoritë kur’anore dhe të 
haditheve të pejgamberit a.s. dhe assesi 
nuk duhet të jetë e kufizuar me mendësinë 
e periudhës së komenteve, pasi ajo do 
t’ia ngushtonte fushëveprimin në masë 
të madhe. Për mua një gjë e tillë është e 
mundshme, mirëpo për këtë duhet nxjerrë 
në vijë të parë shpalljen hyjnore dhe arsyen 
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e fortë. Kjo gjë nuk bëhet me secilin që 
dëshiron ta bëjë atë, por me secilin që 
mundet ta bëjë atë.

Hëna e Re: Si i vlerësoni ngjarjet e fundit 
në botën arabe? Cili është mendimi i 
juaj për aktivitetet e rënda, destruktive, 
antinjerëzore, të cilat zhvillohen në emër 
të islamit?

Myftiu Nesimi: Ngjarjet në botën arabe, 
ose mund të themi edhe në mbarë botën, 
pasi unë mendoj se më nuk kemi shumë 
arsye që ta ndajmë botën në kuadër të 
klisheve klasike (daru’l-harb dhe daru’l-
islam), gjegjësisht lufta që zhvillohet është 
rezultat i interesave rajonale dhe globale 
dhe aspak nuk ka të bëjë me ndonjë luftë 
islame. Për mendimin tim në botë domi-
nojnë dy mentalitete në lidhje me fenë 
islame dhe muslimanët. Në njërën anë 
kemi të bëjmë me ata të cilët qëllimisht 
e përdorin islamin, kurse në anën tjetër 
kemi të bëjmë me ata të cilët nga naiviteti 
mendojnë se i bëjnë mirë islamit. Realisht 
në islam ka plotë porosi kundër dhunës, 
mirëpo nuk ka asnjë rregull për dhunë. 
Në jetën dhe fjalët e pejgamberit a.s. 
ka plotë shembuj të mirëqenies, bash-
këjetesës, tolerancës, mirëkuptimit dhe 
të respektimit të tjetrit, dhe assesi nuk 
ka ndonjë veprim apo fjalë (thënie) për 
dhunë, shkatërrim, destruktivitet, etj. 

Pra, islami ka qenë, është dhe do të jetë 
kundër çfarëdo lloji të dhunës, shkatër-
rimit dhe të padrejtësisë. Por, njëkohësisht 
duhet ta kemi parasysh edhe problemin e 
islamofobisë, që nga disa qarqe me qëllim 
është duke u potencuar shumë. Njerëzimi 
ka nevojë për frymë dhe qytetërim që 
do të bazohet në parimet etike dhe este-
tike, dhe assesi në dogma të krijuara nga 

njerëzit me mendësi incidentale.

Hëna e Re: Periferia gjithmonë lakmon 
qendrën, apo, qendra gjithnjë ndikon te 
periferia. A mundet që këto ngjarje, këto 
zhvillime, një ditë ta prekin edhe musli-
manin e periferisë, atë musliman i cili me 
shekuj ka kultivuar dhe ka trasuar urtinë 
e shenjtë islame. Cilat janë metodat më 
të preferuara për ta ruajtur trungun fetar 
nga ndikimet antifetare?

Myftiu Nesimi: Unë shpresoj në elimin-
imin apo së paku në reduktimin e këtyre 
ngjarjeve. Por, kjo është e lidhur ngushtë 
me interesat rajonale dhe globale. Një gjë 
e tillë nuk mund të ndodhë te ne, përveç 
nëse na imponohet. Ruajtja e trungut 
fetar tradicional në këto troje, i cili me 
shekuj ka kultivuar dhe ka trasuar urtinë 
e shenjtë islame, mund të bëhet vetëm 
duke u mobilizuar si BFI në tërësi, e si 
xhemat, imam, vaiz, profesor në medrese 
apo në Fakultetin e Shkencave Islame në 
veçanti. Këtë mobilizim e kuptoj vetëm 
si mbushje e vakumeve në jetën fetare 
dhe shoqërore në këto troje, duke mos ju 
lënë hapsirë grupacioneve të ndryshme 
që ata të na përfaqësojnë për shkak të 
neglizhencës tonë.

Hëna e Re: Traditat kombëtare shqip-
tare dhe trinia fetare shqiptare! Janë këta 
faktorë që kanë ruajtur trungun e iden-
titetit kombëtar apo janë element që e 
ngadalësojnë integrimin tonë si rrjedhojë 
e proceseve shekullore globalizuese.
Myftiu Nesimi: Tradita kombëtare shqiptare 
në njërën anë, dhe trinia fetare shqiptare 
në anën tjetër, nuk janë gjë tjetër vetëm 
se elemente që e përbëjnë trungun e iden-
titetit tonë kombëtar. Populli shqiptar 
edhe pse është disa milionësh, ai përsëri 
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me këtë strukturë të identitetit të tij që 
ngërthen në vete trininë fetare, për botën 
në tërësi është një model i bashkëjetesës 
dhe i mirëkuptimit. Këtu nuk duhet haruar 
rolin e islamit si një fe që ka luajtur rol 
shumë të madh gjatë historisë në mbro-
jtjen e identitetit kombëtar shqiptar dhe 
të gjuhës shqipe nga asimilimi sllav dhe 
helen. Ndërkaq, sot për fat të keq, disa 
individë duke u përdorur nga propaganda 
të ndryshme misionerike, mundohen që 
shqiptarët t’i ndajnë në të “vërtetë” dhe “jo 
të vërtetë”. Ne jemi të detyruar që popullin 
tonë shqiptarë ta shohim si një tërësi, pa 
marrë parsysh se cilës fe i takon. Në të 
kundërtën, ai që shqiptarët i shikon si të 
pjesshëm apo parcialisht, është dëmtari 
më i madh i popullit shqiptar. 
Proceset globalizuese, si çdo kujt ashtu 
edhe neve, na i kanë sjellë misionarët 
deri në dhomë, me anë të internetit. Po 
ne në asnjë mënyrë nuk duhet të biem 
pre e këtyre propagandave të ndryshme 
që na sjellin vetëm se dëm. Urdhëri i 
Kur’anit është që të jemi të përkushtuar 
në parimet e fesë islame dhe të kemi 
respekt maksimal ndaj feve tjera.
Hëna e Re: Myfti efendi, t’i kthehemi 
bisedës sonë në fillim! Rijaseti unanimisht 
u emëroi Myfti i Myftinisë së Tetovës! 
Si u pritët ju, si Myfti, nga xhemati i 
juaj në Tetovë?
Myftiu Nesimi: Një falenderim i veçantë i 
takon Rijasetit me në krye Reis Ul-Ulemanë 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepin, i cili ma 
dha këtë detyrë të shenjtë, si dhe Myftinisë 
së Tetovës me në krye Myftiun Alifekri 
ef. Esatin, e cila më propozoi që të jem 
në listën e të propozuarve për Myfti të 
Tetovës. I jam shumë falenderues xhematit 
të Tetovës, i cili me lutjet, uratat e tij më 

ka mbështetur. Kjo shihet nga mesazhet, 
telefonatat, e-mail-at, vizitat që ata më 
bëjnë në Myftini e në shtëpi. U jam 
falënderues kolegëve të mi që nuk më 
kanë lënë vetëm asnjë moment, shokëve të 
mi në Maqedoni dhe më gjërë në Ballkan, 
si dhe në diasporën shqiptare. Poashtu, 
një falënderim u takon edhe kolegëve të 
mi në Universitetin Shtetëror të Tetovës 
që më kanë motivuar dhe përkrahur në 
çdo rast, se jam duke u angazhuar për 
një segment të shenjtë të jetës për të cilin 
kemi nevojë të gjithë. Nuk mund ta anash-
kaloj pa e përmendur edhe rektorin tim 
të nderuar të USHT-së, Prof. Dr. Vullnet 
Ametin, i cili bashkë me stafin e tij, më 
ka përkrahur pa rezervë, gjë kjo e cila 
më ka bërë edhe më të fortë dhe të jem 
edhe më i përkushtuar në këtë drejtim.
Hëna e Re: A ju mungon jeta akademike, 
proceset mësimore, studentët…
Myftiu Nesimi: Jeta akademike është 
e këndshme. Por, në esencë edhe ajo 
ekziston për të bërë diçka të mirë. Edhe 
këtu ku jam, në Myftini, mendoj se do 
të bëj diçka të mirë. Prandaj, të dyja ato 
e plotësojnë njëra tjetrën. S’ka dyshim 
se do ta ndjejë mungesën e studentëve, 
pasi ata janë shumë të mirë. Unë nuk 
pajtohem me mendimin se studentët nuk 
bëjnë. Ata formohen sipas kushteve dhe 
dijes që ne ua japim atyre. Me një fjalë 
ata janë rezultat i kulturës, dijes, edukatës 
dhe sjelljes tonë. Nëse ata janë të këqij, 
kjo do të thotë se ne nuk bëjmë. Pra, unë 
edhe në universitet edhe në Myftini i 
shërbej popullit tim të nderuar, për këtë 
jam shumë i lumtur.
Hëna e Re: Zoti u ndihmoftë dhe u priftë 
e mbara, Myfti efendi.
Myftiu Nesimi: Amin.
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6� Manifest ime dhe dua

a) Manifestimet jashtë 
Ramazanit

Akademi solemne për ditëlindjen e 
Muhamedit a.s (24.04.2015)
Me rastin e ditëlindjes së pejgamberit a.s., 
Myftinia e Tetovës organizoi akademi 
solemne e cila u mbajt në amfiteatrin 
e Fakultetit të Arteve Dramatike të 
USHT-së (Qendra e Kulturës) -Tetovë. 
Në këtë solemnitet morën pjesë kreu më 
i lartë i BFI-së në krye me kryetarin e 
saj, Reisul-Ulema Haxhi Sulejman ef. 
Rexhepi, Myftitë e Myftinive të BFI-së në 
RM, drejtuesit e institucioneve të BFI-së, 
kryetarja e komunës së Tetovës, trupi 
diplomatik i akredituar në RM, rektorët 
e Universitetit të Tetovës dhe Universi-
tetit Ndërkombëtar Ballkanik, profesorë  
universitarë, si dhe nëpunës e imamë të 
Myftinisë së Tetovës. Ky manifestim filloi 
me lexim të Kuranit famëlartë nga Hfz. 
Abdurahim ef. Murati. Të pranishmit i 
përshëndeti Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 

Qani ef. Nesimi, i cili tha se mbushja 
shpirtërore i jep mundësi njeriut që në 
këtë kohë të shpejtësisë informative ai të 
jetë më njerëzor, më profesional etj. E kjo 
bëhet me përkujtimin e personaliteteve të 
mëdha, në rastin konkret të Muhamedit 
a.s. Kryetari BFI-së, Haxhi Sulejman ef. 
Rexhepi në fjalën e tij i potencoi vlerat 
morale të personalitetit të pejgamberit a.s. 
në segmentet e ndryshme të jetës, e në 
veçanti atë të liderizmit, duke përfunduar 
se: “Ky sukses i këtij liderizmi ka vetëm 
një rrugë drejt Dritës së Shenjtë, duke 
mbjellë besim e duke reflektuar sinqeritet. 
Ky ishte personaliteti që shëmbëllente 
në Muhamedin a.s.”.

Pjesa kryesore e këtij programi ishte 
ligjërata e Prof. Dr. Musa Musait, me 
titull: “Muhamedi a.s. paratrajtë qiel-
lore e virtytësisë njerëzore, shekuj të 
përmalluar për të”. Dr. Musai, në fillim 
përmendi dy shtyllat kryesore të kulturës: 
konkreten dhe abstrakten, duke theksuar 
se shtylla e kësaj të dytës është kuptimi, 
dimensioni i të cilit „është shumë i rëndë-
sishëm dhe ai që kulturës ia mundëson 
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vazhdimësinë”. Profesor Musai u përqen-
drua në „të kuptuarit e pejgamberit të 
mëshirës duke sinkronizuar pikëpamjen e 
Kur`anit famëlartë në lidhje me portretin 
pejgamberian të Muhamedit a.s, si dhe 
pikëpamjen psikologjike të personalitetit 
të tij, duke u mbështetur në të arriturat e 
kësaj lëmie për sa i përket mundësisë së të 
kuptuarit të natyrës njerëzore përmes një 
spektri introspektiv dhe vetaktualizues“. 
Ligjërata e tij përfundoi me konkluzën: 
„Bota posedon miliona arsye se pse duhet 
rikujtuar përvjetorin e lindjes së person-
alitetit më të rëndësishëm të historisë 
njerëzore, e them përvjetorin e lindjes 
duke qenë i bindur se ai akoma është 
mes nesh me shëmbëlltyrën, butësinë, 
dashurinë e tij, është këtu në mesin tonë, 
në shtëpinë e çdo muslimani i cili me anë 
të salavatit e përkujton atë“.

Fundi i këtij programi u përcoll me një 
pjesë muzikore mistike në Naj nga Doc. 
Dr. Abas Jahja.

Ekspozita tradicionale e nxënësve 
të Medresesë “Isa Beu” paralelja e 
shtrirë e vajzave-Tetovë (24.04.2015)

Manifestimi me rastin e natës së 
madhe të Miraxhit në xhaminë Gam 
Gam (15.05.2015)

Me rastin e natës së madhe të Miraxhit u 
mbajt manifestim në xhaminë Gam Gam 
nën patronazhin e Myftinisë së Tetovës. 
Kjo natë e madhe u festua me këndimin 
e mevludit, disa ilahije për pejgamberin 
a.s. dhe përfundoi me fjalimin e Myftiut, 
i cili shpjegoi rëndësinë e kësaj nate, si 
dhe dha disa udhëzime se si duhet kaluar 
nata e Miraxhit.

Manifestimi me rastin e natës së 
Beratit në Xhaminë Dardania në 
Tetovë (01.06.2015)

Me rastin e natës së Beratit, në Xhaminë 
e Dardanisë u mbajt manifestim, ku u 
kënduan pjesë nga mevludi, të shoqëruara 
me disa ilahi. Manifestimi përfundoi me 
fjalimin e Myftiut, Qani ef. Nesimi, i 
cili e shpjegoi rëndësinë dhe vlerën e 
kësaj nate.
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Manifestim me nxënësit e disa 
mektebeve të xhamive të Tetovës 
(01.10.2015)

Me rastin e festës së Kurban Bajramit, 
Myftinia e Tetovës në kompleksin “Arabati” 
organizoi një program festiv me nxënësit 
e disa mektebeve të xhamive të Tetovës, 
ku morën pjesë Myftiu i Tetovës, hoxhal-
larë nga xhamitë e Tetovës dhe fshatrave 
përreth, si dhe një numër i madh prindërish 
dhe nxënësish të mektebeve. Programi 
nisi me leximin e një pjese të Kur’anit 
famëlartë, dhe më pas vazhdoi me fjalën 
përshëndetëse të Myftiut të Tetovës, i cili 
e uroi festën e Kurban Bajramit. Programi 
vijoi me poezi dhe me ilahi të ndryshme 
fetare, që u recituan dhe u kënduan nga 
nxënësit e mektebeve të xhamive të 
Tetovës, të cilat ishin përgatitur enkas 
për këtë program. Në fund të programit 
Dr. Selver ef. Xhemaili bëri një dua.

Manifestimi me rastin e Hixhretit në 
Xhaminë Muharemçe (13.10.2015)

Me rastin festës së Vitit të Ri Hixhri 1437, 
Myftinia e Tetovës organizoi manifestim 
në xhaminë Muharemçe të Tetovës. 

Kjo natë e madhe u festua me këndimin e 
mevludit, disa pjesë nga Kur’ani famëlartë 
dhe me disa ilahi për pejgamberin a.s., 
të udhëhequr nga hfz. Abdurrahim ef. 
Murati. Manifestimi përfundoi me fjalimin 
e Myftiut, i cili shpjegoi rëndësinë dhe 
mesazhet e Hixhretit.

Manifestim fetar me rastin e 
ditëlindjes së Pejgamberit a.s. 
(23.12.2015)

Myftinia e Tetovës, me rastin e 12 Rebi-
ul-Evvelit - ditëlindjes së Muhamedit 
a.s., më datë 23.12.2015 - e mërkurë, në 
Xhaminë e Rinisë Tetovë organizoi mani-
festimin tradicional fetar në bashkëpunim 
me Medresenë “Isa Beu”. Në këtë mani-
festim morën pjesë: Myftiu i Myftinisë 
Tetovë, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu 
i Myftinisë Kërçovë, Murat ef. Huseini, 
Myftiu Myftinisë së Strugë, Mr. Salim 
ef. Sulejmani, ish-Myftinjtë e Tetovës, 
profesorët e medresesë, hoxhallarë nga 
Tetova dhe rrethina, si dhe një numër i 
madh i xhematit. 
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Para xhematit u prezantua një program i 
pasur fetar dhe kulturor nga kori i medre-
sesë. Myftiu i Tetovës mbajti fjalën e 
rastit, duanë e këtij manifestimi e bëri 
ish-Myftiu i Tetovës, Mr. Nexhadi ef. 
Limani, ndërsa namazin e jacisë e udhëhoqi 
kryeimami i Myftinisë së Tetovës, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani.

b) Manifestimi i duasë së 
hatmeve

Myftinia e Tetovës, gjegjësisht shërbimi i 
arsimit fetar, kujdes të veçantë i kushton 
mësim-besimit islam nëpër xhamia-
mektebe, kështu që pothuajse në të gjitha 
xhamitë e kësaj Myftinie zhvillohet procesi 
i mësim-besimit islam. Gjatë vitit 2015, 
58 xhami (3 prej tyre me pjesëmarrës 
moshërritur) kanë bërë manifestim të duasë 
së hatmes për nxënësit që kanë ndjekur 
mësim-besimin fetar nëpër mektebet e 
këtyre xhamive (për shkaqe objektive 
në këtë rubrikë nuk do të ketë foto të 
ceremonisë së hatmes).

Në vazhdim do t’i sjellim xhamitë dhe 
emrat e nxënësve që kanë marrë diploma 
sipas shkallëve.

1. Fshati Novosellë  I
Numri protokollar i diplomave është 01-20. 
Gjithsej 20 nxënës kanë marrë diploma sipas 
shkallëve, edhe atë 12 djem dhe 8 vajza. 
Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:

1. Artan Remzi Kasami 
2. Ridvan Zilbehar Ameti 
3. Halid Zilbehar Ameti 
4. Ardita Mujdin Sulejmani 
5. Muhamed Xhemil Ameti

Shkalla e dytë - II:

1. Altrim Mujdin Sulejmani 
2. Kujtim Nexhadi Nuhi 
3. Belkise Jetmir  Salihi 
4. Albineta Suad Sulejmani 
5. Mirxhivane Bafti Pajaziti 
6. Elham Shefket Alili

Shkalla e tretë - III:

1. Nurxhane Remzi Kasami 
2. Miran Subi Murtezani 
3. Festim Memet Kasami 
4. Bekim Jetmir Salihi 
5. Mirjeta Eshref Alija 
6. Kushtrim Nexhadi Nuhi 
7. Miran Eshref Alija

Shkalla e katërt - IV:

1. Arjeta Ganimet Osmani 
2. Arbesa Subi Murtezani.

Mualimi: hfz. Amir ef. Asllani 
E martë, 20.01.2015. 

Shënim: Diplomat janë ndarë  
pa manifestim!
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2. Fshati Miletinë
Numri protokollar i diplomave është  21-44. 
Gjithsej 24 nxënës kanë marrë diploma 
sipas shkallëve, edhe atë 10 djem dhe 14 vajza. 
Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:

1. Ilhane Besim Izairi 
2. Hatije Rametulla Izairi 
3. Njomza Sadat Tairi 
4. Isra Rexhep Mehmeti 
5. Yllza Zufer Izairi 
6. Azbije Fatmir Rushiti 
7. Medina Bujamin Ziberi 
8. Ylli Fikret Izairi 
9. Selam Minah Ajrullai 
10. Ilhan Ekrem Idrizi 
11. Lirim Naxhi Qamili 
12. Armend Imran Sadiki 
13. Mehas Sait Rasimi 
14. Vullnet Uzri Nuhi 
15. Shpresa Shaqir Qamili 
16. Neshat Shemsudin Idrizi

Shkalla e dytë - II:

1. Ajten Izair Mamuti 
2. Ibadete Garip Bajrami 
3. Elmira Amet Amiti 
4. Edona Jetmir Ajrullai 
5. Elfat Jahja Izairi 
6. Azra Zeqirja Vejseli 
7. Mjaftime Shaqir Qamili 
8. Aldin Bajram Neziri.

Mualimi: Besir ef. Hamidi 
E premte, 30.01.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.01.2015 (e premte), para namazit 
të xhumasë në xhaminë e fshatit. Nga 
Myftinia e Tetovës, morën pjesë krye-

imami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referenti i vakëfit, Taxhedin ef. Hamidi.

3. Fshati Merovë
Numri protokollar i diplomave është 45-57. 
Gjithsej 14 nxënës kanë marrë diploma sipas 
shkallëve, edhe atë 3 djem dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:

1. Elvira Sejfulla Agushi 
2. Egzon Shenasi Ramadani 
3. Blerim Sevdil Aliu

Shkalla e dytë - II:

1. Arsim Beqir Aliu 
2. Ferdane Adem Ismani 
3. Sara Besim Beadini 
4. Xhemile Nuriman Avdia 
5. Samije Refet Latifi 
6. Liridona Mesud Agushi 
7. Besiana Sevdil Aliu

Shkalla e tretë - III:

1. Arjeta Refet Latifi 
2. Ajshe Adem Ismani

Shkalla e katërt - IV:

1. Besire Arif Avdia

Mualimi: Sani ef. Rakipi 
E diel, 15.02.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 15.02.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentët Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Memeti.
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4. Xhamia e Pashës - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
58-81. Gjithsej 24 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 6 djem 
dhe 18 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:

1. Elvira Aziz Halimi 
2. Flora Xheladin Aliti 
3. Arlinda Xheladin Aliti 
4. Ibadete Xhemil Ziberi 
5. Bushra Rexhep Ziberi 
6. Suejla Alahudin Sejdiu 
7. Minevere Nexhadin Murtezani 
8. Nejla Faredin Zenuni 
9. Sara Faruk Bilibani 
10. Vjosa Jusuf Dervishi 
11. Kanita Daim Murtezani 
12. Lirije Besir Ibrahimi 
13. Elmedina Zulqufli Zeqiri 
14. Ikballe Zulqufli Zeqiri 
15. Ajlin Rexhep Rexhepi 
16. Sumeja Qazim Iljazi 
17. Njomza Femi Iljazi 
18. Abdylmexhit Skender Shahini 
19. Hakan Muharem Rexhepi 
20. Enis Abedin Abdiu 
21. Asaf Rahmi Mislimi 
22. Ridvan Abdilselam Qamili 
23. Altrim Avni Mamuti 
24. Mashita Abdylmexhit Saliu

Mualimi: hfz. Zylqyfli ef. Asllani 
E diel, 22.02.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.02.2015 (e diel) para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, kryei-
mami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, referentët 

Idriz ef. Idrizi, Taxhedin ef. Hamidi dhe 
sekretari i Myftinisë, Namik ef. Xhaferi.

5. Fshati Siniçan
Numri protokollari diplomave është 
82-113. Gjithsej 32 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 12 djem 
dhe 20 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:

1. Fjolla Nasuf Abazi 
2. Faton Sherif Nesimi 
3. Ilir Dashmir Emshiu 
4. Enisa Zekerija Ramadani 
5. Alban Elvir Nurishi 
6. Amra Jetmir Iseni 
7. Veton Gadaf Saliu 
8. Mirand Jesuf Iseni 
9. Semra Avderaman Idrizi 
10. Burbuqe Besnik Rustemi 
11. Arlinda Alirami Rashiti 
12. Rita Rami Rustemi 
13. Haxhere Bashkim Esati

Shkalla e dytë - II:

1. Blerta Xhemal Zenuni 
2. Semine Merzun Pajaziti 
3. Kadire Florim Bajrami 
4. Festina Bekim Iseni 
5. Blerta Mikbil Iseni 
6. Duart Jetmir Mustafa 
7. Mirhad Qenan Rashiti 
8. Bujar Mujdin Kurtishi 
9. Medina Bejtulla Azizi 
10. Vedina Avderaman Idrizi 
11. Elhad Safet Ibishi 
12. Fikrije Bujar Emurllahi 
13. Fatima Bujar Emurllahi 
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14. Ardit Avni Iseni 
15. Amra Burim Beqiri 
16. Zembile Xhemazi Bexheti

Shkalla e tretë - III:

1. Ylber Nijazi Zenuni 
2. Medina Mumin Demiri 
3. Elmedina Mumin Demiri.

Mualimi: Basri ef. Iljazi 
E diel, 01.03.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 01.03.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi, 
Taxhedin ef. Hamidi dhe Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti, si dhe sekretari i Myftinisë, 
Namik ef. Xhaferi.

6. Mektebi Kur’an kursu - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
114-128. Gjithsej 15 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve. Emrat 
e kursisteve të cilat kanë marrë diploma 
sipas shkallëve janë: 

Shkalla e dytë - II: 

1. Ramie Shaban Ilazi 
2. Sherife Sulejman Abdullahi 
3. Remazie Safet Abduli 
4. Zulejha Daut Islami 
5. Besarta Muhamed Zihrabi 
6. Sedef Elmaz Abduli 
7. Fikrije Dili 
8. Femie Hasan Osmani 
9. Mirem Nehat Bajrami 
10. Mirjeta Setki Elmazi 
11. Nora Zemri Ismaili 

12. Habibe Nuriman Miftari 
13. Emsale Samet Neziri 
14. Floriana Hashim Ibrahimi 
15. Merita Hasan Abduli.

Mualime: Safije Selmani 
E diel, 05.04.2015.

Manifestimi i hatmes është mbajtur 
vetëm në prezencën e grave!

7. Xhamia e Rinisë - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
129-172. Gjithsej 44 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 23 djem 
dhe 21 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e dytë - II:

1. Xhemazije Remzi Selimi 
2. Arbina Mujdin Ibrahimi 
3. Ajla Nebi Ziberi 
4. Enisa Sulejman Rustemi 
5. Ismail Arif Ismaili 
6. Baftjar Enver Jusufi 
7. Haris Hajrush Xhelili 
8. Hadis Hajrush Xhelili 
9. Leutrim Bajram Islami 
10. Lirim Izahir Loki 
11. Ibrahim Rexhep Sherifi 
12. Muhamed Bekim Tahiri 
13. Edmond Avni Tairi 
14. Altin Bajram Alili 
15. Haris Sherif Berisha 
16. Leutrim Sabri Murati.

Shkalla e tretë - III:

1. Arbnora Naser Alili 
2. Merjem Sevdi Dervishi 
3. Vjollca Rexhep Avzija 
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4. Zana Xhemal Mislimi 
5. Blerta Abdyrahim Halili 
6. Anida Bedi Arifi 
7. Hana Naser Elmazi 
8. Nexhati Xhemil Emurllahi 
9. Besnik Jusuf Sejfullai 
10. Florim Lutfi Tairi 
11. Hamza Muhamed Murati 
12. Resul Daut Izairi 
13. Amir Naser Demiri 
14. Furkan Ibrahim Amiti 
15. Merdijan Nexhbi Jakupi.

Shkalla e katërt - IV:

1. Fatime Adem Veliu 
2. Hadisa Agim Bajrami 
3. Arlinda Ajet Abdullahi 
4. Jusrije Zulfi Hebipi 
5. Besa Fadil Ramadani 
6. Eliza Sait Skenderi 
7. Hana Skender Ukshini 
8. Esra Alivebi Amiti 
9. Nadide Muhamed Luma 
10. Bilall Rakip Alimi 
11. Shkëlqim Buran Kuçi 
12. Ermal Ylber Tairi 
13. Shqipe Harun Imeri

Mualimi: hfz. Ibrahim ef. Alija, 
Besim ef. Hoxha 

E diel, 12.04.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 12.04.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

8. Fshati Grupçin
Numri protokollar i diplomave është 
173-178. Gjithsej 6 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 5 vajza 
dhe 1 djalë.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Imrane Xhezair Farizi 
2. Enisa Zurkani Velia 
3. Arita Harun Haruni 
4. Sara Melazim Sherifi 
5. Mirhane Dashmir Sejdia 
6. Mirhan Dashmir Sejdia.

Mualimi: hfz. Sheadin ef. Hajruli 
E shtunë, 11.04.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 11.04.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

9. Fshati Kamjan - Xhamia e Vjetër
Numri protokollar i diplomave është 
179-231. Gjithsej 54 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 20 djem 
dhe 24 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Muhamed Xhemil Shabani 
2. Armend Gajur Beqiri 
3. Mervan Ismet Shabani 
4. Adhurim Dashmir Kamberi 
5. Labinot Mexhit Beadini 
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6. Erduan Jetmir Abdi 
7. Liridon Lulzi Ajruli 
8. Sejdi Gajur Beqiri 
9. Qemal Halim Fetahi 
10. Amir Bujar Fetahi 
11. Amir Semir Shabani 
12. Amar Vebi Ajruli 
13. Dardan Besnik Ismaili 
14. Adisa Jetmir Atuli 
15. Alma Fuat Beqiri 
16. Ajshe Imbërja Osmani 
17. Xhunela Fuat Beqiri 
18. Azra Bujar Memeti 
19. Erda Abdulla Zenullahi 
20. Arta Besir Beqiri 
21. Vesa Shpëtim Nuredini 
22. Artina Besnik Musliu 
23. Xhenisa Sedat Atuli 
24. Nera Fikret Beadini 
25. Nejla Abdiraman Imeri 
26. Maida Gazmend Imeri 
27. Feride Suad Zeqiri 
28. Ajshe Izahir Shabani 
29. Anita Isni Ajruli

Shkalla e dytë - II:

1. Ylber Rasim Xheladini 
2. Arbër Ali Kadriu 
3. Lavdim Afrim Ramadani 
4. Agon Vezaip Imeri 
5. Çlirim Vezaip Imeri 
6. Kanita Besir Beqiri 
7. Diana Afrim Ramadani 
8. Arbnora Miralem Asani 
9. Albina Mirtizan Asllani 
10. Albina Besim Ajruli 
11. Jana Miralem Asani

Shkalla e tretë - III:

1. Ensar Nasuf Aliti 
2. Anes Suad Zeqiri 
3. Merlina Jetmir Shaqiri 
4. Semra Gjilnihar Imeri 

5. Ajla Abdiraman Imeri 
6. Erza Arben Bajrami 
7. Alejna Besnik Ismaili

Shkalla e katërt - IV:

1. Ermira Tefik Sherifi 
2. Hazra Suad Zeqiri 
3. Inela Abdilhaqim Aliu 
4. Jehona Jasin Kamberi 
5. Anisa Hasan Ferati 
6. Mjaftime Zendel Musliu 
7. Esra Nasuf Aliti

Mualimi: Xhemil ef. Shabani. 
E diel, 19.04.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.04.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

10. Xhamia e Sahatit - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
232-235. Gjithsej 4 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 3 djem 
dhe 1 vajzë.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e dytë - II:

1. Erdem Ismailhaki Ismaili 
2. Sefer Islam Shakir 
3. Hadis Taxhedin Sulejmani 
4. Jasemen Naser Ramadani

Mualimi: Hamdi ef. Hoxha. 
E shtunë, 26.04.2015
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 26.04.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

11. Fshati Zhelinë
Numri protokollar i diplomave është 
236-252. Gjithsej 17 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 7 djem 
dhe 10 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Elida Fadil Fetai 
2. Semra Muhamet Usejni 
3. Jehona Ramadan Baftijari 
4. Besar Rexhep Isa 
5. Fisnik Sedat Ramani 
6. Davud Bajredin Iljazi 
7. Almira Bekim Zeqiri 
8. Halime Fatmir Sinani 
9. Diellza Arif Xheladini 
10. Naxhije Vajdin Xheladini 
11. Medina Vajdin Xheladini 
12. Shkelqim Dashmir Idrizi 
13. Gentijan Osman Xheladini

Shkalla e dytë - II:

1. Demir Nexhat Demiri 
2. Elmira Bekim Beqiri 
3. Serhan Muhamet Usejni

Shkalla e tretë - III:

1. Amina Bajredin Iljazi

Mualimi: Mesud ef. Islami 

E hënë, 20.04.2015..

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.04.2015 (e hënë), pas namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
kryeimami, Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani.

12. Fshati Sellarcë
Numri protokollar i diplomave është 
253-293. Gjithsej 51 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 17 djem 
dhe 24 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:

1. Amra Muhamed Ismaili 
2. Behije Muzafer Ismaili 
3. Amilla Daim Limani 
4. Anisa Fuat Jahiu 
5. Beqir Adnan Ismaili 
6. Genita Enes Demiri 
7. Medina Jashar Deari 
8. Merisa Fatih Aliu 
9. Zana Bekim Xhemaili 
10. Almir Naser Deari 
11. Arbin Adnan Ismaili 
12. Blerian Bashkim Selmani 
13. Rezarta Qerim Limani 
14. Mineta Ferat Nuredini

Shkalla e dytë - II:

1. Memat Izet Idrizi 
2. Viola Muamer Aliji 
3. Armina Abedin Ramani 
4. Bleron Gafur Alili 
5. Amir Belkija Jahiu 
6. Arben Besim Limani 
7. Arbër Emin Limani 
8. Arta Enver Abdi 
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9. Haneta Lirim Selmani 
10. Miran Nasuf Ismaili 
11. Nderim Bexhet Iseni 
12. Taulant Emin Sinani 
13. Harbin Halil Idrizi 
14. Berat Kasim Zenuni 
15. Enesa Xhelal Islami 
16. Betim Hamza Aliu 
17. Besjan Maki Aliu

Shkalla e tretë - III:

1. Ajla Fejzulla Demiri 
2. Amra Jahi Ismaili 
3. Arsim Sabri Aziri 
4. Emir Halil Ali 
5. Enisa Jahi Xhemaili 
6. Fatime Nasir Xhemaili 
7. Murat Hasim Ali 
8. Ylldeta Osman Idrizi 
9. Yllzana Alirami Sinani

Shkalla e katërt - IV:

1. Elmaida Memet Abdi

Mualimi: Muhamed ef. Ismaili 
E diel, 10.05.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 10.05.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

13. Fshati Kamjan - Xhamia e Re
Numri protokollar i diplomave janë është 
294-326. Gjithsej 33 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 23 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Alina Isa Ajrulai 
2. Diellza Samet Beluli 
3. Ardita Miftar Dauti 
4. Arbina Lavdrim Hajruli 
5. Sabina Memet Deari 
6. Shkëlqim Isen Bajrami 
7. Vullnet Vajdin Hajruli 
8. Omer Isen Iseni 
9. Bujar Reshat Beqiri 
10. Yllza Memet Deari 
11. Artin Ibrahim Jonuzi 
12. Tarik Senad Zeqiri 
13. Albina Jusuf Rexhepi 
14. Merdi Ismail Ferati 
15. Muhamed Besnik Ferati 
16.Blerta Besim Xheladini 
17. Sumeja Fejsal Rustemi 
18. Mjaftime Reshat Beqiri

Shkalla e dytë - II:

1. Emrije Minir Iseni 
2. Vlera Aqim Ademi 
3. Elma Zibidin Tairi 
4. Erda Bekim Ismaili 
5. Juleda Dilaver Jonuzi 
6. Eliza Imbërja Osmani 
7. Ismail Abidin Hajdari 
8. Amra Gazmend Bexheti 
9. Teuta Bashkim Jonuzi

Shkalla e tretë - III:

1. Arlinda Asan Abduli 
2. Amra Dashmir Sallai 
3. Lejla Irfan Beqiri 
4. Artan Besim Hajdari 
5. Sara Muhamer Ziberi 
6. Hatixhe Neshfet Osmani

Mualimi: hfz. Mr. Yzeir ef. Ibrahimi 
E diel, 17.05.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 17.05.2015 (e diel), para namazit të 
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drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

14. Fshati Përshevcë
Numri protokollar i diplomave është 
327-349. Gjithsej 23 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 11 djem 
dhe 12 vajza.
Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:
Shkalla e parë - I:
1. Venera Jaser Nuhiu 
2. Florinta Xhemail Zendeli 
3. Semira Hashim Nexhipi 
4. Semira Abdilqerim Mustafi 
5. Egzon Xhevat Memeti 
6. Arblind Fejzullah Abdylfetai 
7. Altrim Jakup Jakupi 
8. Albion Sabedin Ismaili 
9. Besnik Ramadan Murseli 
10. Endrit Valdet Arifi 
11. Genti Lulzim Abazi
Shkalla e dytë - II:
1. Edina Seladin Rexhepi 
2. Vlera Naser Nuhiu 
3. Eranda Mentor Hamiti 
4. Lejla Zenun Vejseli 
5. Handa Hasan Idrizi 
6. Fitim Xhemil Salii 
7. Meriton Shaqir Iljazi
Shkalla e tretë - III:
1. Yllza Xhemal Eshtrefi 
2. Makfirete Sami Samii 
3. Rinor Isa Ruzhdiu 
4. Urime Muharem Mediu
Shkalla e katërt - IV:
1.Mirjeta Alifikri Osmani 

Mualime: Sherizate Asani 
E diel, 24.05.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.05.2015 (e diel), para namazit të 
drekës në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
e Tetovës, morën pjesë Myftiu, Dr. Qani 
ef. Nesimi dhe referentët për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

15. Fshati Çellopek i Epërm – Xhamia 
e Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
350-388. Gjithsej 39 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 19 djem 
dhe 20 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Abil Kadir Zilbeari 
2. Faton Sulejman Pajaziti 
3. Lirim Ramadan Pajaziti 
4. Besarta Faik Berzati 
5. Hanife Jakup Jusufi 
6. Azra Ramiz Jusufi 
7. Islam Xhevat Imeri 
8. Vexhi Gafur Selmani 
9. Samir Gadaf Selmani 
10. Ardit Irfan Esati 
11. Ermanda Aziz Skenderi 
12. Arbenita Florim Berzati 
13. Arjan Faton Arifi 
14. Hanife Fatmir Hismani 
15. Enisa Ziqirja Ramadani 
16. Altina Jeton Berzati

Shkalla e dytë - II:

1. Argjent Murat Emini 
2. Miran Ali Idrizi 
3. Sara Shefki Imeri 
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4. Armina Irfan Iljazi

Shkalla e tretë - III:

1. Agron Afrim Emini 
2. Egzon Abidin Emini 
3. Enis Qerim Zilbeari 
4. Florim Sulejman Pajaziti 
5. Besir Abdil Zilbehari 
6. Ensar Selatin Jusufi 
7. Andi Bekim Arifi 
8. Lejla Fatmir Ismani 
9. Elma Jetmir Bexheti 
10. Meliha Gadaf Selmani 
11. Mirjeta Abil Durmishi 
12. Esra Nusret Iljazi 
13. Sabrie Dauti Beadini 
14. Fatime Imran Rushiti

Shkalla e katërt - IV:

1. Harbin Isni Aqifi 
2. Mubin Nusret Iljazi 
3. Sunejba Gafur Selmani 
4. Hatixhe Hisa Mehdiji 
5. Asie Shefki Imer

Mualimi: Gafur ef. Selmani 
E diel, 24.05.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.05.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

16. Fshati Gllogjë
Numri protokollar i diplomave është 
389-404. Gjithsej 16 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 8 djem 
dhe 8 vajza.

Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 

diploma sipas shkallëve të arritura është 
16, 8 djem dhe 8 vajza. Emrat e nxënësve 
të cilët kanë marrë diploma sipas shkallëve 
të arritura janë:

Shkalla e parë - I:
1. Behar Imer Shaqiri 
2. Edon Nizamedin Ameti 
3. Evzal Halim Abazi 
4. Premtim Jonuz Ademi 
5. Andi Zajdin Abazi 
6. Nderim Bekim Selmani 
7. Aldin Florim Elezi
Shkalla e dytë - II:
1. Fizie Zeqerja Shaqiri 
2. Vjollca Xhemal Neimi 
3. Zurije Gajur Asani 
4. Arita Irfan Amiti 
5. Arbenita Abdilaziz Shabani
Shkalla e tretë - III:
1. Enisa Halid Amiti 
2. Mevlana Nuhi Mustafi 
3. Genti Nizamedin Ameti
Shkalla e katërt - IV:
1. Luljeta Nuhi Hamiti

Mualime: Hyreme Hamiti 
E diel 07.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.06.2015 (e diel), para namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti si dhe 
referenti për vakëf, Taxhedin ef. Hamidi.

17. Fshati Xhepçisht - (Moshëriturat)
Numri protokollar i diplomave është 
114-128. Numri i kursisteve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve të arritura 
është 19 - të gjitha femra.
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Emrat e kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve janë: 

Shkalla e parë - I:

1. Kujtime Salihi 
2. Edona Baftjari 
3. Jetmire Memeti 
4. Medijah Sulejmani 
5. Rufije Dauti 
6. Sevim Sulejmani 
7. Naxhije Jahja 
8. Valbona Salia 
9. Arjeta Rustemi 
10. Hirijet Ameti 
11. Ganimet Abdylamiti

Shkalla e dytë - II:

1. Kimete Elmazi 
2. Rufie Elmazi 
3. Ryva Elmazi 
4. Bukurie Fazliu 
5. Sherije Baftjari 
6. Selvie Bajrami 
7. Shpenzime Aliu 
8. Miajet Fazliu

Mualime: Abide Memedi

Shënim: Manifestimi i duasë së hatmes 
është mbajtur vetëm në prezencën e grave!

18. Fshati Gurgunicë
Numri protokollar të diplomave është 
424-463. Gjithsej 40 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 15 djem 
dhe 25 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e katërt - IV:

1. Driton Hysmet Neziri 

2. Egzon Zeqir Bekteshi 
3. Ismail Nezir Neziri 
4. Natmir Beqir Saiti 
5. Izet Nazmi Rexhepi 
6. Festim Zija Bekteshi 
7. Fitim Zija Bekteshi 
8. Mirfat Murat Bekteshi 
9. Fazli Iljas Miftari 
10. Hanifi Jonuz Kasami 
11. Shaban Jonuz Kasami 
12. Liridon Murat Celebia 
13. Gazmend Hamet Kasami 
14. Shaban Hamet Kasami 
15. Lazam Jakup Jakupi 
16. Miranda Naser Vaiti 
17. Alfabeta Ramazan Ameti 
18. Leunora Bejtulla Nuhiu 
19. Shehide Ramazan Rizahi 
20. Bukurie Asip Maksuti 
21. Zylhixhe Neim Rexhepi 
22. Elvira Nazmi Rexhepi 
23. Halime Hikmet Reshiti 
24. Mirjeta Hasidin Zenuni 
25. Shemsije Xhemil Farizi 
26. Semira Selam Maksuti 
27. Mihane Dear Jakupi 
28. Shpresime Sefedin Ameti 
29. Shukrije Sheqir Kasami 
30. Sherife Ibrahim Aliti 
31. Zyrjeta Iljaz Esati 
32. Melihate Xhemail Esati 
33. Ardina Bedri Shabani 
34. Valdrina Fadil Kasami 
35. Gëzime Fadil Kasami 
36. Kimete Ejup Abdili 
37. Adelina Hysni Rexhepi 
38. Zylhixhe Bajramali Shukriu 
39. Fatime Harif Bexheti 
40. Jesmine Mahir Kasami

Mualimi: Jakup ef. Jakupi 
E diel, 31.05.2015.
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.05.2015 (e diel), para  namazit të 
drekës në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
e Tetovës, morën pjesë Myftiu, Dr. Qani 
ef. Nesimi dhe referentët për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

19. Fshati Kallnik
Numri protokollar i diplomave është 
464-510. Gjithsej 47 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 20 djem 
dhe 27 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Elenora Zaip Azizi 
2. Eshtref Mustaf Mustafa 
3. Hadije Nusret Mamuti 
4. Omer Remzi Ameti 
5. Inis Afrim Sherifi 
6. Siheme Zaip Azizi 
7. Ardit Xhavdet Ramadani 
8. Bardhil Ilmi Berzati 
9.Arbesa Agim Berzati 
10.Gentiana Gafur Gafuri 
11. Elma Rahim Kadrija 
12. Shpresa Shafi Misimi 
13. Almira Bekim Mamuti 
14. Nebi Neshat Misimi 
15. Omer Vajsh Mustafa 
16. Armend Rami Arifi 
17. Enis Neshat Misimi 
18. Azra Naser Limani

Shkalla e dytë - II:

1. Suela Rahim Kadrija 
2. Shkurte Ekrem Sherifi 
3. Behare Emin Memeti 
4. Blerim Taxhedin Ramadani 

5. Arlinda Xhezmi Farizi 
6. Besarta Bari Mamuti 
7. Ismail Rahim Kadria 
8. Dashmir Agim Berzati 
9. Fitim Jetmir Ramadani 
10. Nafije Zijadin Memetiz 
11. Semira Zulqufli Esati 
12. Besian Mujdin Fadili 
13. Besar Remzi Serani 
14. Arlind Daut Berzati 
15. Edmond Rami Arifi 
16. Alajdin Gafur Ramadani

Shkalla e tretë - III:

1. Fitore Nadri Sinani 
2. Fitim Nadri Sinani 
3. Xhenisa Eshtref Eshtrefi 
4. Fjolla Minah Jahiu 
5. Sherije Lazim Rexhepi 
6. Suela Burim Sherifi 
7. Meral Fatmir Ajeti 
8. Anisa Bekim Mamuti 
9. Enisa Mustaf Mustafa

Shkalla e katërt - IV:

1. Nesfie Daut Berzati 
2. Mjaftime Mehas Behzati 
3. Melisa Junuz Memeti 
4. Rahim Memet Adili

Mualimi: hfz. Omer ef. Dauti 
E shtunë, 06.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.06.2015 (e shtunë), para namazit 
të iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, mori 
pjesë referenti i arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi.
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20. Fshati Bogovinë – Xhamia e 
Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
511-548. Gjithsej 38 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 9 djem 
dhe 29 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Vjosa Imbërja Ganiu 
2. Shqipe Lirim Iseni 
3. Xhihan Idriz Rufati 
4. Emir Sead Rexhepi

Shkalla e dytë - II:

1. Alban Qazim Ibraimi 
2. Dardan Xhemil Iseni 
3. Adis Nazif Ibraimi 
4.  Xhenis Nexhadi Beqiri 
5. Riad Sadulla Izairi 
6. Elvir Vexhi Mazllami 
7. Azem Bujar Miftari 
8. Meriton Brahimali Heraimi 
9. Alban Shefket Sinani 
10. Arijeta Sami Medi 
11. Anida Lulzim Saliu 
12. Nadije Nimetulla Rufati 
13. Albulena Afrim Ismaili 
14. Sihana Idris Abduli 
15. Mirjeta Bekim Deari 
16. Shemsije Taxhidin Sinani 
17. Mirjeta Amet Shaini 
18. Arjeta Ismailaki Memeti 
19. Arta Ismailaki Memeti 
20. Sara Shpendim Ademi 
21. Sellma Shpendim Ademi 
22. Arlinda Feti Sulejmani 
23. Rumejsa Enes Abazi 
24. Ambra Ejup Zeneli 
25. Emina Validin Asani 

26. Sara Ikmet Mazllami 
27. Fatime Sabidin Zulqufliu 
28. Albina Avni Zulfi 
29. Semire Naser Beluli 
30. Merlinda Rafi Ameti 
31. Arbra Validin Sulejmani 
32. Blerat Zedi Iljazi 
33. Arta Besir Izairi

Shkalla e katërt - IV:

1. Albina Afrim Emshiu

Mualimët: Vedat ef. Sadiki 
Ejup ef. Mazllami. 
E diel, 31.05.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 31.05.2015 (e diel), para namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Memeti.

21. Fshati Reçicë e Vogël – Xhamia e 
Epërme (Ebu Bekër Es-Siddik)
Numri protokollar i diplomave është 
549-572. Gjithsej 24 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 11 djem 
dhe 13 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Rabije Zumer Rexhepi 
2. Valbona Fari Ramadani 
3. Agnesa Mejodat Maksuti 
4. Florina Qamil Asani 
5. Anita Sherif Mamuti 
6. Azra Hajir Shabani 
7. Anisa Gazmend Akiki 
8. Hadisa Taxhedin Jusufi 
9. Arlinda Bekim Kadri 
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10. Besar Saqip Zenuni 
11. Driton Jusuf Mustafa 
12. Arton Mitat Ramadani 
13. Astrit Nexhbedin Ismaili

Shkalla e dytë - II:

1. Vjollca Agim Akiki 
2. Semra Ejup Sulejmani 
3. Anisa Mahir Bexhet 
4. Amire Faredin Jusufi 
5. Emir Imer Akiki 
6. Nimetullah Uzeir Ibrahimi 
7. Jasin Muhamet Shabani 
8. Argjent Jetmir Sulejmani 
9. Erion Misim Ibishi

Shkalla e tretë - III:

1. Abdurahman Zejdi Reshiti 
2. Muhamed Bekim Bilalli

Mualimët: hfz. Xheladin ef. Jusufi 
Abdurahim ef. Murati 

E diel, 07.06.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 31.05.2015 (e diel), para namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Xhemil ef. Mehmeti si dhe 
referenti për vakëf, Taxhedin ef. Hamidi.

22. Fshati Tearcë – Xhamia e Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
573-596. Gjithsej 24 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 8 djem 
dhe 16 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Drita Zudi Alimi 

2. Elma Nevzat Beqiri 
3. Hirisha Jakup Asani 
4. Elida Alajdin Alija 
5. Milaim Elham Ceka 
6. Erol Adem Emurlai 
7. Exhe Mahmut Huseini 
8. Almina Nagip Saduli 
9. Lundrim Bedri Xhemaili 
10. Nesrin Jakup Emurlai 
11. Ilajda Nagip Saduli 
12. Meliha Xhelal Qazimi 
13. Mevlan Alirami Aliti 
14. Besjana Ejup Idrizi

Shkalla e dytë - II:

1. Alejna Sali Ramadani 
2. Bujar Fatmir Ceka 
3. Izair Idriz Izairi 
4. Senad Nedim Mediu 
5. Jeton Shaban Nesimi 
6. Esra Irfan Memedi 
7. Sibel Adnan Memedali 

Shkalla e tretë - III:

1. Revajet Ekrem Abdiramani 
2. Besa Sabit Ceka 
3. Drilon Nazif Ceka

Mualime: Haxhere Limani 
E shtunë, 13.06.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.06.2015 (e shtunë), pas namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

23. Fshati Nerasht - Xhamia e Vjetër
Numri protokollar i diplomave është 
597-624. Gjithsej 29 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 11 djem 
dhe 18 vajza.
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Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Haneta Nazim Baftjari 
2. Safie Hesat Osmani 
3. Ylli Ramadan Zylbeari 
4. Yllza Dashmir Memeti 
5. Lejla Ifraim Beqiri 
6. Anid Gajur Memeti 
7. Nejla Sefedin Dauti 
8. Anida Irfan Ajdini 
9. Valmir Zeqir Rushani 
10. Aldin Sherif Baftjari 
11. Adhurim Enver Qazimi 
12. Agnesa Shaban Ismani 
13. Brikena Shpend Shaqiri 
14. Anida Afrim Rakipi 
15. Emine Nuri Beqiri 
16. Argjend Ejup Murtezani 
17. Emir Ismail Veliu 
18. Blerjan Ramadan Alili 
19. Sara Shefajet Sherifi

Shkalla e dytë - II:

1. Dorentina Naser Abdii 
2. Fatlan Raman Ziberi 
3. Elma Gani Islami

Shkalla e tretë - III:

1. Almira Musa Bakiu 
2. Anida Nexhbedin Musliu 
3. Aldin Nexhat Bakiu

Shkalla e katërt - IV:

1. Alketa Bujar Mustafi 
2. Teuta Fatmir Rexhepi 
3. Medina Kabil Murtezani 
4. Jeton Saqip Ajdini

Mualimi: Efraim ef. Beqiri 
E shtunë, 13.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.06.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
kryeimami, Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani.

24. Fshati Pirok
Numri protokollar i diplomave është 
625-706. Gjithsej 83 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 39 djem 
dhe 44 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Erduan Muslia 
2. Besnik Abduli 
3. Adis Selmani 
4. Rijad Mustafa 
5. Albenisa Zeqiri 
6. Suat Kurtishi 
7. Afërdita Xhemaili 
8. Rian Fetahi 
9. Yllzana Asani 
10.  Semra Xhelili 
11. Anita Uzeiri 
12. Rijad Sulejmani 
13. Adem Alija 
14. Gajur Memeti 
15. Emir Iljazi 
16. Arjeta Jashari 
17. Artina Kurtishi 
18. Sali Sulejmani 
19. Florina Asani 
20. Bardhi Bajrami 
21. Sabri Islami 
22. Omar Kurtishi 
23. Elida Pajaziti 
24. Drita Uzeiri 
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25. Anid Abazi 
26. Miran Ferati 
27. Armin Idrizi 
28. Ardiana Selmani 
29. Arian Salia 
30. Anid Bajrami

Shkalla e dytë - II:

1. Habil Abdiu 
2. Emira Abdiu 
3. Visar Bajrami 
4. Nexhat Fetahi 
5. Fatime Selmani 
6. Andi Saliu 
7. Ensar Bajrami 
8. Omer Jakupi 
9. Behare Rexhepi 
10. Albiona Milaimi 
11. Ajla Ferati 
12. Aksa Imeri 
13. Lavdrim Lazimi 
14. Riton Shabani 
15. Leart Islami 
16. Altuna Haliti 
17. Jashar Zeqiri 
18. Amela Bajrami 
19. Fjola Ajdini 
20. Ilda Tafxhiu 
21. Anesa Fetahi 
22. Lulzana Rushiti 
23. Eljesa Bajrami 
24. Fatime Shabani 
25. Haqime Imeri 
26. Alesija Nuredini 
27. Emira Xhemaili 
28. Nermine Qazimi 
29. Zinepe Mehmedi 
30. Vlera Abazi 
31. Alban Taipi 
32. Albin Shabani 
33. Agan Osmani 
34. Altrim Mamuti 

35. Florinda Sulejmani 
36. Armand Memedi 
37. Flora Dalipi 
38. Allmir Abdullai 
39. Enis Kurtishi 
40. Adisa Kadria 
41. Sara Ferati 
42. Amra Haliti 
43. Izair Bajrami 
44. Maida Zejnullai 
45. Jeton Asani 
46. Ilir Besimi 
47. Albina Shabani 
48. Altina Tahiri 
49. Blerton Osmani

Shkalla e tretë - III:

1. Besar Shasivari 
2. Arjeta Esadi 
3. Besart Aliu

Shkalla e katërt - IV:

1. Liridona Beqiri

Mualimët: Jetmir ef. Haliti 
Muhamed ef. Zeqiri 

E premte, 05.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 05.06.2015 (e premte), pas namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

25. Fshati Çellopek i Ri
Numri protokollar i diplomave është 
707-753. Gjithsej 47 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 21 djem 
dhe 26 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
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diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Afrim Memet Pajaziti 
2. Amar Arkin Jahiji 
3. Amir Besim Memishi 
4. Benjamin Bekim Abazi 
5. Imerzedi Florim Selimi 
6. Arbin Jasmin Zilbeari 
7. Enis Abdulmunaf Zilbeari 
8. Faton Skender Zeqiri 
9. Arsim Lulzim Shabani 
10. Hadis Zilkadri Asani 
11. Lazim Nuriman Emurllai 
12. Flamur Nusret Zeqiri 
13. Mirvat Ixhet Ameti 
14. Nedim Bujamin Mazllami 
15. Bejtulla Isak Qenani 
16. Harbin Sinan Ajdari 
17. Mervan Fadil Abazi 
18. Vullnet Harun Ibrahimi 
19. Suela Ramiz Skenderi 
20. Largime Ali Abazi 
21. Merita Ibrahim Fejzullai 
22. Lavdie Abidin Alili 
23. Sumeja Lazim Jashari 
24. Arlinda Besir Shabani 
25. Lirije Bashkim Zeqiri 
26. Medine Idriz Zeqiri 
27. Arbesa Lulzim Shabani 
28. Elhame Bilall Abdullai 
29. Mireme Ejup Jakupi 
30. Medine Memet Jakupi 
31. Hatixhe Muhamedali Latifi

Shkalla e dytë - II:

1. Qëndresa Asan Memishi 
2. Sahide Abdullah Pajaziti 
3. Lejla Abdullah Pajaziti 
4. Razije Mezhdi Saliji 

5. Elviije Fadil Saliji 
6. Nurten Jetmir Imeri 
7. Vildane Idriz Zeqiri

Shkalla e tretë - III:

1. Adem Jetmir Jashari 
2. Veton Sinan Ajdari 
3. Hatixhe Hisen Ramani 
4. Azra Islam Ganiu 
5. Lindesa Nuriman Emurllai 
6. Semire Dashmir Sulejmani 
7. Sazana Shaban Fejzullai 
8. Medine Fuat Fejzullai 

Shkalla e katërt - IV:

1. Admir Bilall Abdullai

Mualimi: Junus ef. Huseini 
E hënë, 15.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 15.06.2015 (e hënë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

26. Fshati Zhelinë
Numri protokollar i diplomave është 
754-780. Gjithsej 27 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 3 djem 
dhe 24 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Jehona Abdiselam Elezi 
2. Zuhra Rafiz Limani 
3. Sheqibe Rafiz Limani 
4. Metina Sherif Rexhepi 
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5. Mirjeta Bujamin Islami 
6. Ilmije Abdilaqim Islami 
7. Behare Vullnet Useini 
8. Arlinda Kujtim Ibraimi 
9. Luljeta Zilbear Sulejmani 
10. Egzona Afrim Latifi 
11. Mersije Bejtulla Xheladini 
12. Qani Feredin Baftjari 
13. Metin Sherif Rexhepi 
14. Enisa Nusret Tefiki 
15. Venera Bashkim Ajdini 
16. Sheqibe Mevludin Latifi 
17. Lindita Bekim Ismani 
18. Zuleja Nexhat Ramani 
19. Driton Burhan Adili 
20. Alejna Memedi

Shkalla e dytë - II:

1. Enesa Hashim Selimi 
2. Azra Ramadan Ramadani 
3. Sara Bujar Ramadani 
4. Mirije Afus Xheladini 
5. Suela Remzi Odai 
6. Elma Mevaip Sulejmani 
7. Besjana Vergim Ziberi

Mualimi: hfz. Ekrem ef. Asani 
E shtunë, 06.06.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.06.2015 (e shtunë), para namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef.Nesimi dhe 
referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti. Poashtu, si mysafir ishte edhe 
Dr. Osman Keskiner nga qyteti Samsun 
i Turqisë.

27. Fshati Xhepçisht - (Vajzat)
Numri protokollar i diplomave është 
389-404. Numri i nxënëseve të cilët kanë 

marrë diploma sipas shkallëve të arritura 
është 19 - të gjitha vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Rezarta Gafur Isaki 
2. Suela Abush Elmazi 
3. Fatime Selim Veliu 
4. Saranda Fadil Bajrami 
5. Lindita Zemri Murseli 
6. Besira Seidi Sulejmani 
7. Amra Ibrahim Neimi 
8. Jehona Riza Murati 
9. Dorentina Shpend Ademi 
10. Aulona Dritan Dauti 
11. Erza Afet Mamuti 
12. Fjolla Rami Selmani 
13. Enisa Salajdin Veliu 
14. Florina Lulzim Abduli 
15. Ajnur Taxhedin Idrizi 
16. Besjana Nesim Idrizi 
17. Albina Jusuf Muaremi 
18. Shpatina Llukman Ramadani 
19. Alejna Gazmend Asllani

Mualime: Abide Mehmedi 
E hënë, 15.06.2015

Shënim: Manifestimi është mbajtur më 
15.06.2015 (e hënë) në xhaminë e fshatit 
Xhepçisht vetëm në prezencën e grave.

28. Fshati Shipkovicë
Numri protokollar i diplomave është 
800-814. Gjithsej 15 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 7 djem 
dhe 8 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:
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Shkalla e parë - I:

1. Diellza Shabidin Seferi 
2. Hirijete Hebib Uzairi 
3. Mereme Ramadan Jakupi  
4. Melita Avni Adili 
5. Besjana Mumin Uzairi 
6. Diellza Bedri Sulejmani 
7. Gresa Xhemajli Beqiri 
8. Njomza Amet Halili 
9. Plumb Neim Seferi 
10. Iljaz Abdulgafar Tefiki 
11. Imer Besnik Halidi 
12. Shaban Selim Osmani 
13. Agon Arif Adili 
14. Lavdrim Celebi Imeri 
15. Eduerd Shefket Asani

Mualimët: Zendel ef. Xhezairi 
Fikret ef. Memeti 

E mërkurë, 10.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 10.06.2015 (e mërkurë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës morën 
pjesë kryeimami, hfz.Mr. Ejup ef.Selmani 
dhe referenti i arsimit fetar, Idriz ef. Idrizi 

29. Fshati Çellopek - Xhamia e 
Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
815-830. Gjithsej 16 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 4 djem 
dhe 12 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Ardita Asllan Mexhiti 
2. Medine Mustaf Jusufi 
3. Ajshe Naim Ademi

Shkalla e dytë - II:

1. Anida Naser Ameti 
2. Arbenita Rasim Berzati 
3. Fatime Tasim Mustafi 
4. Nusret Taxhedin Saliu 
5. Ardita Gafur Idrizi 
6. Elfat Afrim Selmani 
7. Suejla Hisni Zulbeari 
8. Samire Bekim Emini 
9. Enes Xhemal Ademi 
10. Mubin Taxhedin Saliu 
11. Arbenita Jusuf Zenuni

Shkalla e tretë - III:

1. Hamide Imer Mustafa 
2. Halime Iljaz Xhelili

Mualimi: Zeqerija ef. Jakupi 
E premte, 12.06.2015

Manifestimi u mbajt më 12.06.2015 (e 
premte), para namazit të xhumasë. Nga 
Myftinia e Tetovës morën pjesë referentët 
e arsimit fetar, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Idriz ef. Idrizi.

30. Fshati Xhepçisht - (Djemtë)
Numri protokollar i diplomave është 
831-892. Numri i nxënësve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve të arritura 
është 67 - të gjithë djem.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Etin Muamer Deari 
2. Vigan Nuriman Jaja 
3. Drin Nadi Rustemi 
4. Arlind Dashmir Mamuti 
5. Luftrim Burhan Nuhiu 
6. Albi Neshat Selmani 
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7. Florent Sinan Nuhiu 
8. Rinor Xhevahir Osmani 
9. Ensar Qani Halili 
10. Vullnet Nexhbi Saidi 
11. Enes Fazli Fazlia 
12. Liridon Lulzim Idrizi 
13. Asri Lulzim Idrizi 
14. Bleron Reshat Selmani 
15. Arbin Atman Memeti 
16. Jusuf Shefki Bajrami 
17. Ermal Lirim Saiti 
18. Llokman Rufat Salihi 
19. Genc Miftar Salija 
20. Venis Gazmend Zeqiri

Shkalla e dytë - II:

1. Flamur Xheladin Kurtishi 
2. Naser Mustaf Mustafa 
3. Armend Rahim Murseli 
4. Erdi Sheip Vejseli 
5. Erblin Nadir Bexheti 
6. Altin Miftar Shaqiri 
7. Ensar Muamet Idrizi 
8. Albin Ismer Aliji 
9. Alban Neim Selimi 
10. Meridian Fatmir Selmani 
11. Gentian Driton Dauti 
12. Lindim Skender Rexhepi 
13. Nderim Nedim Osmani 
14. Sindrit Besnik Ibrahimi 
15. Çlirim Fuat Bajrami 
16. Erdon Iniz Abduli 
17. Almir Rami Selmani 
18. Arbin Reshat Saiti 
19. Arbnor Gazi Bajrami 
20. Ilirid Dritan Halili 
21. Besmir Ashir Iseni 
22. Beqir Burhan Nuhiu 
23. Andi Xhevahir Idrizi 
24. Ylli Nazmi Ejupi 
25. Gerti Nadi Isaki 
26. Edi Nazmi Ejupi 
27. Ardi Muamet Sadiku 

28. Arlind Irfan Selmani 
29. Fisnik Jusuf Xheladini 
30. Lirim Hikmet Osmani 
31. Bliner Hajri Idrizi 
32. Valon Naser Selmani 
33. Albin nuhi Selmani

Shkalla e tretë - III:

1. Luftim Neim Deari 
2. Ardit Ramadan Vejseli 
3. Edmon Florim Memeti

Shkalla e katërt - IV:

1. Altin Sali Ismaili 
7. Sadri Avni Bajrami 
2. Driton Abdi Abdija 
3. Menaf Nijazi Sulejmani 
4. Lavdrim Ajet Ameti 
5. Bajram Ramadan Sadiku 
6.Pajtim Qazim Qazimi 
8. Arbin Bedri Bexheti 
9. Omer Muarem Muaremi 
10. Gëzim Femi Kamberi 
11. Memetali Abdylqerim Memetalija

Mualimët: hfz. Emin ef. Beadini  
Amir ef. Ameti 

E diel, 14.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
10.06.2015 (e mërkurë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

31. Xhamia Gam Gam - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
893-919. Gjithsej 27 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 17 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
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diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I: 
1. Merjeme Sadik Milaimi 
2. Fetije Nait Rexhepi 
3. Mirvete Isak Milaimi 
4. Sinem Nehat Ademi 
5. Anesa Fikret Hasibi 
6. Harbin Buran Iseini 
7. Armir Bekim Milaimi 
8. Beis Shaip Hajrullahi 
9. Haris Fatih Berzati 
10. Emir Nedmiran Beqiri 
11. Eda Fatih Berzati 
 12. Anisa Sevdil Jakupi 
13. Ali Safet Ismaili 
14. Edona Ismail Elmazi 
15. Burak Ali Halidi 
16. Adis Sefedin Osmani 
17. Azize Sulejman Sulejmani 
18. Alivebi Ferhan Mediu 
19. Berat Buran Iseini

Shkalla e dytë - II:

1. Zejhan Kenan Rustemi 
2. Amela Faton Arifi 
3. Leonora Rexhep Saqipi 
4. Semine Fetish Demiri 
5. Meral Abdylqerim Rustemi 
6. Anisa Nesim Elmazi

Shkalla e tretë - III:

1. Arta Xhemil Iljazi 
2. Amra Xhelil Saiti

Mualimi: Nuhi ef. Ganija 
E diel, 14.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
14.06.2015 (e diel) para namazit të drekës. 
Nga Myftinia e Tetovës, morën pjesë 
Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, kyeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. 

Xhemil ef. Mehmeti, si dhe referenti për 
vakëf, Taxhedin ef. Hamidi.

32. Fshati Llërcë
Numri protokollar i diplomave është 
920-947. Gjithsej 28 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 4 djem 
dhe 24 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Azra Çerkes Ismaili 
2. Suada Selim Sulejmani 
3. Arlinda Xhemali Osmani 
4. Lindihana Jasin Aliti 
5. Medina Berim Osmani 
6. Meral Berim Osmani 
7. Xheneta Zudi Osmani 
8. Ardita Hikmet Husejni 
9. Fatlinda Sheval Ismani 
10. Zilhixhe Rafiz Etemi 
11. Ajshe Rashit Ibishi 
12. Mirzana Muhamet Alija 
13. Jehona Bekim Rexhepi 
14. Besa Memet Azizi 
15. Mirjeta Xheladin Memishi 
16. Fatihana Avdilsami Xheladini 
17. Liridona Mexhdi Ibishi 
18. Alejna Hisman Memedi 
19. Malbima Bedri Ibishi 
20. Hava Rasim Iljazi 
21. Ardita Muhamed Sadiki 
22. Enes Mirsat Aliti 
23. Harbin Avdilaziz Memishi 
24. Nurhan Zeqir Aliti 
25. Enis Ibrahim Jusufi

Shkalla e dytë - II:

1. Halide Ismajl Ameti 
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2. Hadise Lazam Alia 
3. Enisa Mirsat Aliti

Mualimi: Besim ef. Mehmedi 
E premte, 26.06.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
26.06.2015 (e premte), para namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti, si dhe 
referenti për vakëf, Taxhedin ef. Hamidi.

33. Fshati Trebosh
Numri protokollar të diplomave është 
948-965. Gjithsej 18 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 5 djem 
dhe 13 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:
Shkalla e parë - I:
1. Bejza Muharem Ameti 
2. Jusra Safet Aliu 
3. Ridajete Zejnulla Mustafa 
4. Armin Veli Velija 
5. Besar Azem Kasami 
6. Ilir Jasin Ismaili 
7. Harun Mahir Haruni 
8. Sara Ibish Tahiri 
9. Blerina Rijad Abduramani 
10. Haxhere Jakup Mustafa 
11. Mevlude Refik Ziberi 
12. Samire Mustaf Mustafa 
13. Sara Ibrahim Kadrija 
14. Zamira Mersim Kasami 
15. Suejla Fetah Rexhepi 
16. Bekim Jusuf Demiri
Shkalla e dytë - II:
1. Elida Kurtish Nuredini 

2. Remzije Kadri Demiri

Mualimi: Imer ef. Memeti 
E shtunë, 04.07.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 04.07.2015 (e shtunë), para namazit të 
iqindisë. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

34. Fshati Dobrosht – Xhamia e 
Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
966-980. Gjithsej 15 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 4 djem 
dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:
Shkalla e parë - I:
1. Sarand Muamet Ismani 
2. Tringa Afet Ajeti 
3. Blerim Jakup Etemi 
4. Bashkim Kadri Zejneli 
5. Erjon Afrim Zejneli
Shkalla e tretë - III:
1. Arbenita Zavedin Alili 
2. Enisa Kamer Jusufi 
3. Safije Sulejman Gafuri 
4. Emine Shaban Memeti 
5. Laurije Jakup Etemi 
6. Fitore Abdilaqim Ahmedi 
7. Lirim Abdirahim Xhemaili
Shkalla e katërt - IV:
1. Lindita Muamet Ismani 
2. Arbesa Xhevat Ismani 
3. Elida Shukri Emurlai

Mualimi: Amdiarif ef. Xhemi 
E premte 03.07.2015
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 03.07.2015 (e premte), para namazit 
të xhumasë. Nga Myftinia e Tetovës, 
morën pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup 
ef. Selmani, dhe referentët për arsim 
fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti.

35. Fshati Dobrosht – Xhamia e 
Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
981-996. Gjithsej 16 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 6 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:
1. Jeton Alit Asllani 
2. Anesa Alit Asllani 
3. Driton Metush Ramani
Shkalla e dytë - II:
1. Sihana Natmir Elezi
Shkalla e tretë - III:
1. Enis Fikret Alili 
2. Lirim Qani Lutfiu 
3. Artan Zeqir Saiti 
4. Mevlan Bajram 
5. Ensar Mahi Elezi 
6. Burim Fatmir Shaqiri 
7. Emir Abdilvahid Shaqiri 
8. Hirisha Bilall Ajdari 
9. Jusra Abdiselam Elezi 
10. Esra Muhamed Jashari 
11. Besjan Shaqir Elmazi
Shkalla e katërt - IV:
1. Fisnik Metush Ramani

Mualimi: hfz. Islam ef. Asllani 
E premte, 10.07.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 10.07.2015 (e premte), para namazit 
të xhumasë. Nga Myftinia e Tetovës, 
morën pjesë referentët e arsimit fetar dhe 
të vakëfit, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

36. Fshati Kopanicë
Numri protokollar i diplomave është 
997-1025. Gjithsej 29 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 18 djem 
dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Anes Bedri Iljazi 
2. Ibrahim Naim Osmani 
3. Florint Samedin Sulejmani 
4. Valon Muhamet Emurli 
5. Argjend Bekim Bexheti 
6. Arbin Faik Abazi 
7. Enis Zehedin Abazi 
8. Zineta Faik Abazi 
9. Erdon Rahim Adili 
10. Almir Aqim Adili 
11. Aida Aqim Adili 
12. Melek Mesut Emurli 
13. Edona Fadil Ismani 
14. Kanita Besim Osmani 
15. Milaim Salajdin Adili 
16. Merdan Salajdin Adili

Shkalla e dytë - II:

1. Emir Burhan Abazi 
2. Sabur Mesut Emurli 
3. Arben Islam Emurli 
4. Hana Faris Osmani 
5. Anisa Nusret Amiti 
6. Ismije Islam Emurli
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Shkalla e tretë - III:

1. Dhurim Fariz Osmani 
2. Betim Afrim Adili 
3. Bejtulla Muzafer Bexheti 
4. Lejla Muzafer Bexheti 
5. Erda Rahim Adili

Shkalla e katërt - IV:

1. Hadis Zeludin Abazi 
2. Jonida Enver Vejseli

Mualimi: Besar ef. Jonuzi 
E diel, 19.07.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.07.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë referentët e arsimit fetar dhe të 
vakëfit, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin ef. 
Hamidi.

37. Fshati Sllatinë
Numri protokollar i diplomave është 1026-
1059. Gjithsej 34 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 20 djem 
dhe 14 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Liridon Imer Xheladini 
2. Egzon Selman Qazimi 
3. Lulzim Enver Islami 
4. Flamur Besim Baftijari 
5. Agon Ajdin Kasami 
6. Albinot Muzafer Memedi 
7. Shpresim Zenun Bilalli 
8. Blerta Neset Jakupi 
9. Florinda Shukri Etemi 
10. Alban Nehat Abdullahi 
11. Albin Ismiriza Jakupi 

12. Arjanit Sejdi Pajaziti 
13. Çlirim Qenan Nuhiu 
14. Luljeta Arif Bajrami 
15. Lindita Zijadin Memishi 
16. Medina Ferat Memishi 
17. Egzona Neset Jakupi 
18. Blerina Nuri Shaqiri 
19. Lirim Nusir Shabani 
20. Rakip Ramadan Abdullahi 
21. Flamur Hasan Memishi 
22. Erzan Ajet Shasivari 
23. Arita Agron Pajaziti 
24. Mevlude Daut Imeri 
25. Emine Safet Abdiu 
26. Fjolla Sejdi Imeri 
27. Emir Zuhdi Ademi 
28. Emir Nadir Jonuzi 
29. Besjan Dashmir Pajaziti 
30. Arjeta Zijadin Memishi 
31. Adhurim Nezir Jakupi

Shkalla e tretë - III:

1. Florina Arif Hasani 
2. Mërgime Alij Abdullahi 
3. Isen Harun Izeti

Mualimi: Harbin ef. Jonuzi 
E premte, 31.07.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 31.07.2015 (e premte), para namazit 
të xhumasë. Nga Myftinia e Tetovës, 
morën pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup 
ef. Selmani, dhe referentët për arsim 
fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti.

38. Fshati Reçicë e Madhe – 
Xhamia e Poshtme (Qendrore)
Numri protokollar i diplomave është 1060-
1089. Gjithsej 30 nxënës kanë marrë 
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diploma sipas shkallëve, edhe atë 21 
djem dhe 9 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Emira Blerim Salia 
2. Omer Gani Ibrahimi 
3. Fitim Semir Sulejmani 
4. Almir Jetmir Ibrahimi 
5. Rinor Idriz Tefiki 
6. Muas Daut Nuhiu 
7. Aldin Zeqirija Zeqiri 
8. Jeton Mahir Ademi 
9. Taxhedin Habil Iseni 
10. Arif Imer Ibishi 
11. Emir Xhelal Ibishi 
12. Habibe Nasuf Memeti 
13. Hana Nehat Zeqiri

Shkalla e dytë - II:

1. Festim Hamit Ilazi

Shkalla e tretë - III:

1. Lazime Xhabir Rexhepi 
2. Edlira Idriz Beqiri 
3. Egzona Nasir Sherifi 
4. Maida Xhemil Veliu 
5. Adisa Imërja Ziberi 
6. Arton Samet Zeqiri 
7. Egzon Rafi Sulejmani 
8. Suhejb Xhemali Bilalli 
9. Argjend Hajredin Iseni 
10. Almir Alajdin Ilazi

Shkalla e katërt - IV:

1. Kushtrim Fadil Ademi 
2. Muhamed Kujtim Nesimi 
3. Agon Afrim Bilalli 
4. Eldin Bajram Iseni 
5. Ajdin Iljas Iseni 
6. Maida Ekrem Kamberi

Mualimi: Resul ef. Ibishi 
E diel, 16.08.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 16.08.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, si dhe 
referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti.

39. Shoqata rinore Drita – 
Fshati Çiflik
Numri protokollar i diplomave është 
1090-1097.Numri i nxënëseve që kanë 
marrë diploma sipas shkallëve të arritura 
është 8 - të gjitha janë vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Alejna Ismail Memishi 
2. Xhezmije Reshat Asllani 
3. Teuta Gani Aziri 
4. Arjeta Medi Asllani 
5. Sumeja Selatin Asani 
6. Isra Selatin Asani 
7. Fatlinda Nevzat Zeqiri 
8. Nazmije Ismail Memishi

Mualimi: Abdurahman ef. Zendeli 
E mërkurë, 26.08.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt në 
ambient të hapur në oborrin e shkollës së 
fshatit. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.
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40. Xhamia Muharemçe - 
(Moshëriturat)  
Numri protokollar i diplomave është 
1098-1103. Numri i kursisteve që kanë 
marrë diploma sipas shkallëve të arritura 
është 6 - të gjitha janë gra. 

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e dytë - II:

1. Dudije Gafur Jakupi 
2. Hasije Harun Emurllahi 
3. Razije Selam Jonuzi 
4. Hysnije Havzi Idrizi 
5. Remzije Gani Idrizi 
6. Gëzime Zijadin Jahja

Mualime: Ramize Hoxha - Jakupi 
E diel, 30.08.2015

Shënim: Manifestimi i duasë së hatmes 
është mbajtur vetëm me pjesmarjen e 
grave!

41. Fshati Debërcë
Numri protokollar i diplomave është 
1104-1121. Gjithsej 18 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 4 djem 
dhe 14 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Sadije Embërja Memedi 
2. Igballe Rametulla Ramadani 
3. Xhejlane Jusuf Asani 
4. Florije Ali Idrizi 
5. Merita Alishukri Memedi 
6. Valdeta Huzri Idrizi 

7. Belkiza Gafur Alimi 
8. Mirjeta Ibrahim Sulejmani 
9. Sara Meqani Zeqiri 
10. Arjeta Rushit Ameti 
11. Sumeja Hasan Asani 
12. Halime Rametulla Memeti 
13. Besa Nesim Fejzuli 
14. Asmira Dashmir Asani 
15. Amar Hasan Asani 
16. Ilir Nadi Jusufi 
17. Përparim Gani Ramadani 
18. Besjan Arif Misimi

Mualimi: Bajram ef. Asani 
E diel, 06.09.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.09.2015 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
e Tetovës, morën pjesë kryeimami, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani dhe referenti për 
arsim fetar, Mr. Xhemil ef.Mehmeti.

42. Xhamia Muharemçe - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
1122-1146. Gjithsej 25 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 12 djem 
dhe 13 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Berat Salajdin Shaini 
2. Muharem Sherif Jakupi 
3. Bashkim Muhamet Iljazi 
4. Elfat Rahman Pajaziti 
5. Semi Amet Aliu 
6. Admir Elvir Jusufi 
7. Nizam Arif Dalipi 
8. Rexhep Byran Nuredini 
9. Asim Nagip Miniri 
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10. Eliza Blerim Baftjari 
11. Suejla Samet Ramadani 
12. Amra Faruk Sherifi 
13. Sumeje Samet Ramadani

Shkalla e dytë - II:

1. Zehra Gëzim Sinani 
2. Arta Isamedin Ismaili 
3. Sara Sherif Jakupi 
4. Anjeza Alban Shahini 
5. Alejna Sulejman Sulejmani 
6. Zijad Elvir Jusufi

Shkalla e tretë - III:

1. Semi Usamedin Jonuzi 
2. Fitore Bashkim Sherifi

Shkalla e katërt - IV:

1. Hamzulla Zylfi Abdyli 
2. Arta Ramadan Memedali 
3. Selma Jusuf Aliji 
4. Kanita Hekuran Mustafai

Mualimi: Jusuf ef. Jakupi 
E diel,13.09.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.09.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Idriz 
ef. Idrizi.

43. Fshati Pallçisht – Xhamia e 
Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
1147-1163. Gjithsej 17 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 9 djem 
dhe 8 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Muhamet Xhavit Saliji 
2. Omer Sali Abdiji 
3. Sulejman Besir Abdiji 
4. Arbina Besir Abdiji 
5. Alma Jasin Abazi 
6. Arlind Ali Abdiji

Shkalla e dytë - II:

1. Jasin Zulkani Gafuri 
2.Arta Isa Ademi

Shkalla e tretë - III: 
1. Jetmira Besnik Mamuti 
2. Hafsa Havzi Mehdi 
3. Mirnesa Basri Iljazi 
4. Albina Zurap Zilbeari 
5. Argjend Bekim Aliti 
6. Jeton Hami Bajrami 
7. Premtim Isa Ademi 
8. Eldar Basri Memishi 
9. Medina Zurap Zilbeari

Mualimi: Burim ef. Sherifi 
E shtunë, 17.10.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 17.09.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

44. Fshati Pallçisht – Xhamia e 
Mesme
Numri protokollar i diplomave është 
1164-1179. Gjithsej 16 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 3 djem 
dhe 13 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:
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Shkalla e parë - I:

1. Arnesa Fekri Saliji 
2. Leuart Jetmir Ademi 
3. Elvije Besir Ademi 
4. Zeqije Afet Islami 
5. Leonora Jetmir Beqiri 
6. Sara Afrim Abdullai 
7. Lejla Rahim Vaiti 
8. Endrit Muhamed Fejzullai 
9. Rumejsa Muhamed Fejzullai 
10.Naila Jenus Sulejmani 
11. Besar Imir Odai 
12. Sara Ramadan Saliji 
13. Zulejha Fatmir Sulejmani 
14. Mejrem Asmir Musliu 
15. Arlind Fekri Saliji 
16. Eleonora Shemsi Useini 
17. Bekim Shemsi Useini 
18. Ensar Fatmir Odai

Shkalla e dytë - II:

1 Arjeta Salajdin Ademi

Shkalla e tretë - III:

1. Ermira Admir Amzai 

Mualimi: Sadri ef. Iljaz 
E shtunë, 31.10.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 31.10.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi, krye-
imami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef.Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

45. Fshati Pallçisht – Xhamia e 
Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
1180-1187. Gjithsej 8 nxënës kanë marrë 

diploma sipas shkallëve, edhe atë 1 djalë 
dhe 7 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Alejna Xhevahir Asani 
2. Afrodita Mahir Kadriu 
3. Adisa Besir Zeqiri 
4. Enisa Abdilhaki Ibrahimi

Shkalla e dytë - II:

1. Ermira Hazir Sulejmani 
2. Leonora Xhevat Memishi 
3. Qëndresa Dashmir Veseli

Shkalla e katërt - IV:

1. Blerim Sali Hasani

Mualimi: hfz. Ajetulla ef. Jusufi 
E shtunë, 07.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.11.2015 (e shtunë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e  Tetovës, morën 
pjesë referenti për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe referenti për vakëf, Taxhedin 
ef. Hamidi.

46. Xhamia Çarshia e Epërme - 
Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 1188-
1205. Gjithsej 18 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 7 djem 
dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Valmira Shuret Limani 
2. Elira Osman Jusufi 
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3. Vesa Nevzat Roshi 
4. Xhevahir Ibrahim Rufati 
5. Ibrahim Nadër Ismaili 
6. Ehad Ismail Haliti 
7. Razije Rafi Idrizi 
8. Alihan Xhemil Emini 
9. Ajsel Hajri Fejzullahi

Shkalla e dytë - II:

1. Hanife Sadik Sadiki 
2. Ardina Osman Osmani 
3. Eda Xhevdet Saiti 
4. Melisa Kariman Zendeli 
5. Semi Erton Huseini 
6. Erblina Bujamin Imeri 
7. Inxhi Xhengiz Selimi

Shkalla e tretë - III:

1. Durak Hajredin Muharemi 
2. Ammar Abdylaziz Baleza 

Mualime : Ejmen Baleza 
E diel, 25.10.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 25.10.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë Myftiu, Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.

47. Fshati Reçicë e Vogël – Xhamia 
Hz. Omeri
Numri protokollar i diplomave është 1206-
1223. Gjithsej 18 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 6 djem 
dhe 12 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Adisa Naser Selmani 

2. Enesa Besir Elmazi 
3. Almira Jetmir Shasivari 
4. Blerat Gazmend Selimi 
5. Blerina Gazmend Selimi 
6. Amra Mensur Alili 
7. Alma Irfan Ramadani 
8. Hadis Muzafer Saiti 
9. Muhamed Abdurahim Selimi 
10. Ensar Salajdin Bexheti

Shkalla e dytë - II:

1. Nazlije Sejfedin Tafili 
2. Agnesa Bujar Selimi 
3. Julejda Jetmir Rizvani 
4. Valbona Afrim Rexhepi 
5. Suejla Qenan Arifi 
6. Altrin Xhelal Nuhiju 
7. Ensar Zulkani Osmani 
8. Alban Afrim Rexhepi

Mualimi: Hisen ef. Hasani 
E diel, 08.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.11.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

48. Xhamia e Re - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 1224-
1270. Gjithsej 47 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 14 djem 
dhe 33 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:
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1. Ibadete Ali Misimi 
2. Anesa Samir Bajramovic 
3. Almira Murtezan Abdullahi 
4. Bukurije Kadri Farizi 
5. Hatixhe Jusuf Memishi 
6. Sumeja Muhamed Memishi 
7. Alba Abdulqerim Adili 
8. Vlera Abdullah Krasniqi 
9. Anisa Selim Abduli 
10. Sanije Xhemail Sejdiu 
11. Alma Remzi Rustemi 
12. Melika Bujar Ismaili 
13. Harisa Rijan Lika 
14. Zumera Niazi Nuhiu 
15. Vjollca Ahmed Demiri 
16. Almira Arif Luma 
17. Kaltrina Bajram Palloshi 
18. Shpatina Sait Qamili 
19. Betim Hikmet Tahiri 
20. Korab Shaban Bilibani 
21. Ismail Ibrahim Ahmeti 
22. Semir Bujamin Luma 
23. Ensar Ifraim Luma 
24. Ardit Zilbehar Haziri 
25. Rexhep Muhamed Limani 
26. Veton Bekim Caushi 
27. Valon Amet Asani 
28. Veton Amet Demiri 
29. Blerim Zimer Mehmedi 
30. Enes Dashmir Shabani 
31. Bajram Osman Rudi

Shkalla e dytë - II:

1. Hatixhe Ali Misimi 
2. Sellma Samir Bajramovic 
3. Shpresa Osman Rudi 
4. Alejna Muharem Farizi 
5. Besjana Avdirahim Nebiu 
6. Besjan Xhelal Terzia

Shkalla e tretë - III:

1. Besarta Murtezan Abdullahi 

2. Shaqire Osman Rudi 
3. Elvira Safit Rushani 
4. Erdina Qenan Azizi 
5. Arza Embërli Sadiki 
6. Xhevahire Muhamed Berzati 
7. Kanita Sherif Hamiti 
8. Fatime Sabajdin Kuqi 
9. Fatime Zulfiqar Rexhepi

Shkalla e katërt - IV:

1. Almira Bekim Sulejmani

Mualimi: Atif ef. Luma 
E diel, 01.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 01.11.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morri 
pjesë referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

49. Fshati Kapaçindoll
Numri protokollar i diplomave është 1271-
1284. Gjithsej 14 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 1 djalë 
dhe 13 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Sara Sadri Alii 
2. Shpresa Mahi Alii 
3. Mirana Fehim Aliu 
4. Ermina Mahi Hasani 
5. Zumera Sinan Selmani 
6. Enisa Basri Zeqiri 
7. Afërdita Ferik Rexhepi 
8. Valbona Jakup Kadri 
9. Zineta Nehat Kadri 
10. Shkurta Abdurahim Ameti 
11. Edona Burhan Sejdii 
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12. Vebije Feredin Saiti 
13. Zulejha Nehat Kadri 
14. Elfat Basri Zeqiri

Mualimi: hfz. Mahir ef. Aziri 
E shtunë, 07.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.11.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morri 
pjesë referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

50. Xhamia Tabhane - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 1285-
1326. Gjithsej 42 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 20 
djem dhe 22 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Kaltrina Rijad Aliu 
2. Rudina Rijad Aliu 
3. Mirsad Mejdi Pajaziti 
4. Betim Muhamed Demiri 
5. Flamur Gazmend Adili 
6. Almira Garip Ismaili 
7. Semi Besnik Halili 
8. Adil Gazmend Adili 
9. Metin Muamet Memeti 
10. Elma Safet Selmani 
11. Enes Nexhdet Qazimi 
12. Eljesa Jetmir Ibrahimi 
13.Drin Ilir Adili 
14. Dren Ilir Adili 
15. Samir Arben Hoda 
16. Sumeja Oktaj Ademi 
17. Elfat Sulejman Ademi 
18. Esra Sheip Emini 
19. Elma Afrim Rexhepi 

20. Rinora Vedud Jusufi 
21. Shpresa Mujdin Shabani 
22. Nisa Nafi Etemi 
23. Krenar Aziz Shabani

Shkalla e dytë - II:

1. Harisa Afni Saiti 
2. Enes Rami Hasani 
3. Albin Bekim Ramadani 
4. Besar Xhudi Pajaziti 
5. Berat Adnan Selimi 
6. Emira Mensur Bislimi 
7.Almira Ramiz Vila 
8.Hadis Ibrahim Jakupi 
9. Hana Samedin Shaini 
10. Esra Muamer Rakipi 
11. Artan Musa Ceka

Shkalla e tretë - III:

1. Qerime Sulejman Ademi 
2. Anesa Ifraim Shaqiri 
3. Habibe Kadir Zeqiri 
4. Besa Shefki Qazimi 
5. Shkëlqim Arif Emini 
6. Alinaxhi Husein Rizai

Shkalla e katërt - IV:

1. Besarta Skender Memedi 
2. Ismet Mujdin Memedi

Mualimi: Sead ef. Demiri 
E diel, 01.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 01.11.2015 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.
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51. Xhamia e Rinisë - Tetovë 
(Moshëriturat)
Numri protokollar i diplomave është 
1327-1350. Numri i kursisteve të cilat 
kanë marrë diploma sipas shkallëve të 
arritura është 24.

Emrat e kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve janë:

Shkala e dytë - II:

1. Tafije Afet Luta 
2. Sheqide Shukri Rushiti 
3. Nazife Hamzi Aliu 
4. Feride Ali Misimi 
5. Nevrije Shefki Hajrullai 
6. Nezafete Elmi Saiti 
7. Merdije Fetish Sadiki 
8. Hatixhe Qamil Ismaili 
9. Remzije Musli Mema 
10. Samije Ruzhdi Bexheti 
11. Valbona Bajramali Ramadani 
12. Fitore Selajdin Abduli 
13. Zimret Sadudin Kajreman 
14. Nuran Bajramali Zylbeari 
15. Mimoza Sadush Asani 
16. Elvana Ajdin Miftari 
17. Merita Xhevdet Jakupi 
18. Sadie Ali Rexha 
19. Arife Zudi Alija 
20. Lejla Abdilxhemil Murati 
21. Merjem Sadri Murati 
22. Zeliha Shukri Mustafa 
23. Ulfete Shukri Mustafa 
24. Ferija Salajdin Smail

Mualime: Ibadete Alija-Luma 
E hënë, 26.10.2015

Shënim: Manifestimi është mbajtur vetëm 
në prezencën e grave!

52. Fshati Sellcë
Numri protokollar i diplomave është 1351-
1374. Gjithsej 24 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 5 djem 
dhe 19 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Elmedina Irja Iljazi 
2. Elvira Idriz Sherifi 
3. Aroma Ekrem Husejni 
4. Natmira Shefit Muradi 
5. Arlinda Mahir Alija 
6. Shpresa Shaip Hasani  
7. Melinda Naser Hajdari 
8. Adisa Naser Hajdari  
9. Ronita Burhanedin Shabani 
10. Malsore Irfan Demiri 
11. Muhabie Vebi Bajrami 
12. Ylldita Nazmi Bajrami 
13. Blunela Nasuf Salihi 
14. Fitore Bafti Ganija 
15. Elira Jusuf Bajrami 
16. Xheneta Berat Kurtishi 
17. Albin Aliriza Iljazi

Shkalla e dytë - II:

1. Edita Ali Tahiri 
2. Anisa Irfan Demiri 
3. Besarta Jasin Saiti 
4. Lirim Jusuf Bajrami 
5. Argjend Nusret Bajrami 
6. Edin Huzri Huseini 
7. Emir Huzri Huseini

Mualimi: hfz. Mahi ef. Huseini 
E shtunë, 21.11.2015
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 21.11.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

53. Fshati Rogle
Numri protokollar i diplomave është 
1375-1380.Numri i nxënëseve që kanë 
marrë diploma sipas shkallëve të arritura 
është 6 - të gjitha vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Lavdie Lazam Ajruli 
2. Semire Rushit Ajruli 
3. Yllzana Shefajet Ajruli 
4. Elma Bekim Ajruli 
5. Meliha Ramis Abduli 
6. Laura Zendel Zendeli

Mualimi: Murat ef. Sejfuli 
E shtunë, 28.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 21.11.2015 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.

54. Fshati Vicë
Numri protokollar i diplomave është 1381-
1393. Gjithsej 13 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 2 djem 
dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e parë - I:

1. Fitore Hajredin Adili 
2. Alberta Murat Abduramani 
3. Semihate Merhamet Ahmeti 
4. Drita Ferat Alija 
5. Milot Rafiz Arifi

Shkalla e dytë - II:

1. Merside Nafi Iljazi 
2. Qëndresa Xhevdet Selami 
3. Rilinda Xhemail Velija 
4. Shemside Sami Ilazi 
5. Gentiana Sherafet Velija 
6. Ahmet Lulzim Selami

Shkalla e tretë - III:

1. Hanife Abdilhadi Jashari 
2. Sanije Xhemail Ramadani

Mualimi: Shefki ef. Veliu 
E hënë, 30.11.2015

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.11.2015 (e hënë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës, morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

55. Fshati Bogovinë – Xhamia e 
Poshtme
Numrat protokollar të diplomave janë 
prej: 1394-1467. Gjithsej 74 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe atë 
38 djem dhe 36 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
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1. Arsim Nebi Asani 
2. Armin Saidin Rustemi 
3. Almir Abdulla Aliu 
04. Ardit Ilir Ibrahimi 
05. Alban Florim Denjalli 
06. Artan Saubi Xhaferi 
07. Armend Mexhait Selimi 
08. Artan Mexhait Selimi 
09. Almir Adnan Fejzullai 
10. Artim Bashkim Ramadani 
11. Alban Adin Sali 
12. Arbin Kujtim Ismaili 
13. Bashkim Memet Sallahi 
14. Besart Fatmir Abazi 
15. Edon Zedi Fejzullahi 
16. Elfat Besir Ganiu 
17. Fisnik Feti Abazi 
18. Ismail Imran Fejzullahi 
19. Imer Hamim Qazimi 
20. Jeton Adem Imeri 
21. Liridon Bekim Bilalli 
22. Merdijan Nuhi Musliu 
23. Muhamed Faridin Abazi 
24. Nedim Taxhidin Ramadani 
25. Rilind Xhemil Misimi 
26. Ridon Afrim Ramadani 
27. Sevim Hazri Ramadani 
28. Semin Besnik Shaini 
29. Shaqir Berzah Bejtullai 
30. Vedat Islam Ejupi 
31. Xhevdet Bashkim Arifi 
32. Besart Isamudin Ziberi 
33. Gëzim Muzafer Ademi 
34. Armin Muhamed Abazi 
35. Fisnik Muhamed Abazi 
36. Anisa Valmir Arifi 
37. Anida Inis Aziri 
38. Arjeta Florim Azizi 
39. Anida Florim Izairi 
40. Alejna Beqir Zeqiri 
41. Anida Besir Emshi 

42. Albulena Shefket Sinani 
43. Ardiana Besir Fejzuli 
44. Amra Hasri Xhaferi 
45. Alma Mirsad Ajredini 
46. Alejna Memetali Jakupi 
47. Besarta Bekim Sali 
48. Barije Evzal Jakupi 
49. Emine Azbi Ali 
50. Erda Alinuri Munishi 
51. Erda Setki Beqiri 
52. Emrie Sali Ismaili 
53. Elvira Ibish Musli 
54. Fatime Arif Bajrami 
55. Fatime Nazmit Selami 
56. Gentina Alit Abdiji 
57. Genta Alit Abdiji 
58. Jehona Muhamet Ali 
59. Lejla Taxhidin Bexhet 
60. Lazime Sufjan Fejzullahi 
61. Lazime Muhamet Ejupi 
62. Miranda Adnan Abazi 
63. Miranda Fekredin Beqiri 
64. Medina Amir Deari 
65. Rinora Mehas Abduli 
66. Sara Isman Zilbeari 
67. Sara Hebib Ali 
68. Salije Rafi Ameti 
69. Shefkete Besir Izairi 
70. Yllza Garip Beluli 
71. Salie Halit Sulejmani 
72. Almir Ramadan Veseli 
73. Ermir Xhemali Asani

Shkalla e dytë - II:

1. Xhenis Nexhadi Beqiri

Mualimi: Xhemal ef. Misimi 
E shtunë, 19.12.2015. 

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.12.2015 (e shtunë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, hfz. Mr. 
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Ejup ef. Selmani, përgjegjësit për arsimin 
fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti, sekretari, Namik ef. Xhaferi 
dhe përgjegjësi i vakëfit, Taxhedin ef. 
Hamidi.

56. Xhamia Çeshma e Kadisë – 
Tetovë
Numrat protokollar të diplomave janë 
prej: 1468-1494. Gjithsej 27 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe atë 
8 djem dhe 19 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:

01. Vlera Gazmend Kurtishi 
02. Eljesa Naser Rexhepi 
03. Emine Muhamet Zeqiri 
04. Esra Aziz Alija 
05. Fatlinda Zeqirija Idrizi 
06. Jonila Bujar Asipi 
07. Albana Ismail Demiri 
08. Almira Rexhep Alija 
09. Resul Ali Tahiri 
10. Bekim Muhamet Zeqiri 
11. Hekuran Lulzim Misimi 
12. Shqipe Ilber Ziberi 
13. Sihana Ramadan Ramizi 
14. Hasije Osman Osmani 
15. Fatmir Kamber Haziri 
16. Valdrina Elmaz Mahmudi 
17. Arnisa Bajram Bakija 
18. Qetabije Nazif Mahmudi

Shkalla e tretë - III:

01. Haris Rexhep Muharemi
Shkalla e katërt - IV:
01. Hazize Hanif Reshiti 
02. Xhenete Hanif Rushiti 

03. Enisa Fadil Bilalli 
04. Adem Rexhep Muharemi 
05. Ardita Zahir Rexhepi 
06. Nida Jamin Ajdini 
07. Nurjan Dehran Hamza 
08. Mehmetriza Dehra Hamza

Mualimi: Abdurahman ef. Asllani 
E diel, 20.12.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.12.2015 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe përgjegjësit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

57. Xhamia Eski  – Tetovë
Numrat protokollar të diplomave janë 
prej: 1495-1543.

Gjithsej 49 nxënës kanë marrë diploma 
sipas shkallëve, edhe atë 17 djem dhe 
32 vajza.
Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:
Shkalla e parë - I:
01. Anisa Nusret Shaqiri 
02. Anesa Ilmi Kovaçi 
03. Ajla Bedria Ceka 
04. Ajla Fezjulla Fejzulla 
05. Agnesa Agim Mejdiu 
06. Aida Nexhmedin Avdii 
07. Azra Sadat Ramadani 
08. Aida Muamer Hamdi 
09. Agnesa Nexhmedin Avdii 
10. Andi Avni Ademi 
11. Erlisa Ibrahim Sali 
12. Engin Imer Halili 
13. Fisnik Fetah Luma 
14. Gjunel Ramadan Hajdari 
15. Hanife Harun Kadriu 
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16. Isra Bekim Vaiti 
17. Ilhan Erdogan Tahiri 
18. Kanita Nusret Shaqiri 
19. Maide Abdullah Hoxha 
20. Mirand Mensur Kovaçi 
21. Rinesa Murat Ceka 
22. Omer Servet Luma 
23. Sara Elez Azemi 
24. Shemsije Fexhri Luma 
25. Abdulvahid Menaf Vaiti 
26. Yllza Tahir Tahiri 
27. Zejnep Hëzernijat Ameti
Shkalla e dytë - II:
01. Amir Nehat Selmani 
02. Blerina Fadil Izeti 
03. Bedra Omer Mejdiu 
04. Besar Feran Hyseini 
05. Diellza Fatmir Alili 
06. Elif Mensur Zejneli 
07. Eda Idriz Zejnullahu 
08. Ermir Bashkim Mustafi 
09. Herolinda Bekim Hyseini 
10. Hadis Muhamedali Ismaili 
11. Jusra Irfan Selmani 
12. Leyza Afrim Mustafi 
13. Muharem Idriz Esati 
14. Nderime Nasir Tefiku 
15. Sara Afrim Mustafi
Shkalla e tretë - III:
01. Besjana Razim Zeki 
02. Blenda Shpend Zeki 
03. Beqir Ibrahim Esati 
04. Engin Mirsad Jakupi 
05. Habir Sefedin Dauti 
06. Harbin Remzi Luma
Shkalla e katërt - IV:
01. Besnik Muhamedxhemil Hoxha 

Mualimi: Muhamedxhemil ef. Hoxha 
E diel, 27.12.2015.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 27.12.2015 (e diel), para namazit të 

drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Dr. Qani ef. Nesimi, si dhe referenti për 
arsim fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

58. Fshati Zherovjan
Numrat protokollar të diplomave janë 
prej: 1544-1564.
Gjithsej 21 nxënës kanë marrë diploma sipas 
shkallëve, edhe atë 1 djalë dhe 20 vajza.
Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë: 
Shkalla e dytë - II:
01. Emir Gafar Idrizi 
02. Mubina Basri Idrizi 
03. Ramije Garip Ferati 
04. Elmedina Besir Miftari 
05. Ermira Kadir Ramadani 
06. Selfinet Adnan Arsllani 
07. Nexhmije Muharem Ferati 
08. Fatime Naser Ismaili 
09. Emira Ismail Ejupi 
10. Ermira Ismail Ejupi 
11. Valbona Nashit Ramadani 
12. Anida Zendel Bakii
Shkalla e tretë - III:
01. Medina Nusret Iseni 
02. Teuta Agim Idrizi 
03. Julida Agim Iseni 
04. Mjaftime Abdilaziz Rushiti 
05. Mjaftime Alit Ramadani 
06. Nebire Gafar Idrizi 
07. Azra Besnik Iseni
Shkalla e katërt - IV:
01. Sheruze Besim Arsllani 
02. Behare Faredin Karimani

Mualimi: Gajur ef. Vejseli 
E shtunë, 26.12.2015.
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 26.12.2015 (e shtunë), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë referentët e arsimit fetar, 
Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Xhemil ef. Sadiki.

c) Manifestimi i duasë së 
hafizëve

Myftinia e Tetovës kujdes të veçantë 
i jep të mësuarit përmendsh Kur’ani 
kerimit-institucionit të hifzit, me ç’rast 
kjo Myftini me krenari mund të quhet 
vatra e hifzit, pasi më tepër se 38 vjet 
me radhë dalin hafizë dhe hafize të reja. 
Këta hafizë dhe hafize hifzin e fillojnë 
dhe e mbarojnë te muhafizi i njohur i 
trevave tona, Mahmud ef. Asllani. Këtë 
vit Myftinisë së Tetovës iu shtuan edhe 
tre muhafiza: Abdurahman ef. Asllani, 
hfz. Ibrahim ef. Alija dhe hfz. Zylqyfli 
ef. Asllani.

Pas mbarimit të hifzit kandidatët i nënsht-
rohen provimit para komisionit të Myftinisë, 
dhe pas dhënies së provimit atyre u jepet 
diploma e hifzit. 

Këtë vit Myftinisë së Tetovës iu shtuan 
këta hafiz:

1.  Hfz. Semina Elmas Abdi 
2.  Hfz. Elif Jusuf Asipi 
3.  Hfz. Fatlinda Ismail Iseni 
4.  Hfz. Nexhat Ibrahim Alija 
5.  Hfz. Sumeja Ibrahim Alija 

Në fund të ceremonisë së hifzit bëhet duaja 
e hafizit. Këto ceremoni në të shumtën 
e rasteve zbukurohen me prezencën e 
kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame në 
Republikën e Maqedonisë, Reis ul-Ulema 

Haxhi Sulejman ef. Rexhepit, Myftiut të 
Tetovës dhe bashkëpunëtorëve të tyre. 
Pas fjalimit të rastit nga ana e kryetarit, 
hafizëve u jepen diplomat.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizes së re Semina 
Elmas Abdi
Semina Elmas Abdi, ka lindur më 
25.09.1997 në Tetovë. Hifzin e ka 
filluar më datë 09.05.2012, ndërsa e ka 
përfunduar me 05.12.2014, pranë mualimit 
Abdurahman ef. Asllani. Ajo iu nënsh-
trua provimit të hifzit para komisionit të 
Myftinisë së Tetovës në përbërje:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryetar 
2. Hfz. Xheladin ef. Jusufi - anëtar 
3. Idris ef. Idrizi - anëtar.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizes së re Elif Asipi 
(11.03.2015)

Më datë 08.03.2015 (e diel), në “Xhaminë 
e Rinisë“ në Tetovë, para namazit të drekës 
u mbajt manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizes së re, Elif Asipi 
nga Tetova. Në fillim, hafizja e re i lexoi 
suret e Kuranit duke filluar nga Ihlasi e 
deri në ajetet e para të Bekares (Elif lam 
mim). Kurse duanë e hifzit e bëri imami 
i xhamisë se fshatit Strimnicë, Imer ef. 
Kamberi. 
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Programin në vazhdim e prezantoi referenti 
për arsim fetar pranë Myftinisë së Tetovës, 
Idris ef. Idrizi. Kryetari i Komisionit të 
hifzit, hfz. Ejup ef. Selmani, kryeimam i 
Myftinisë, prezantoi të dhëna rreth ecurisë 
së hifzit të hafizes së re, me ç’rast theksoi 
se hafizja e re Elif Asipi ka lindur më 
datë 08.03.1999 në Tetovë. Ajo hifzin 
e filloi me 28.05.2012, kurse e mbaroi 
me 14.01.2015, te muhafizi Mahmut ef. 
Asllani. Kurse më datë 15-16.01.2015 
ajo iu nënshtrua provimit të hifzit para 
komisionit të Myftinisë së Tetovës në 
përbërje:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryetar 
2. Mr. Xhemil ef. Mehmeti - anëtar 
3. Idris ef. Idrizi - anëtar.

Pas konsultimit, komisioni hafizes në 
fjalë i dha titullin “Hafizul Kur’an” me 
sukses të shkëlqyeshëm. Në këtë mani-
festim mori pjesë edhe kryetari i BFI-së 
të RM, Reisul-Ulemaja Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi me bashkëpunëtorët e tij, si 
dhe Myftiu i Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi 
me bashkëpuntorët, hoxhallarë, profesorë 
të Medresesë së “Isa Beu” me paralelet 
e saj të shtrira, si dhe një numër i madh 
i xhematit dhe i mysafirëve që kishin 
ardhur enkas për këtë manifestim. Këtë 
manifestim e përshëndeti Myftiu duke e 
falënderuar kryetarin e BFI-së së RM-së, 
H. Sulejman ef. Rexhepin dhe të gjithë 
të pranishmit. Poashtu, ai i falënderoi të 
gjithë ata që kanë kontribuar për hafizen 
e re. 

Fjalën e rastit në këtë manifestim e 
mbajti kryetari i BFI-së, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, i cili foli për rëndësinë e 
hifzit në përgjithësi, si dhe në veçanti 
kujdesin që ia kushton hifzit Myftinia e 
Tetovës, e cila vazhdon një periudhë të 
gjatë. Reisi gjithashtu përmendi ajetin 9 
të sures El-Isra, i cili i sqaron begatitë 
e shumta që sjellë Kur’ani Famëlartë 
për besimtarët. Pastaj foli për punën e 
palodhur të muhafizit të njohur në trevat 
tona, Mahmut ef. Asllanit, i cili punon 
pandërprerë në nxjerrjen e hafizëve të 
rinj në mektebin e Xhamisë së Pashës. 
Ai e përmbylli fjalimin e tij me hadithin 
e pejgamberit a.s.: “Më i miri prej jush 
është ai i cili e mëson Kuranin dhe Atë 
ua mëson të tjerëve. ”E lusim Allahun 
Fuqiplotë që hafizes së re t’i jep suksese 
të mëtutjeshme në jetë.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizes së re Fatlinda 
Iseni (19.09.2015)
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Më 19.09.2015 (e shtunë), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë 
së Rinisë pati mundësinë që të përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit 
të hafizes së re, Fatlinda Ismail Iseni, 
të kryer pranë muhafidhit të njohur të 
trojeve tona, Mahmut ef. Asllani. Hafizja 
e re e lindur më 25.05.1995 në Tetovë, 
e cila hifzin e ka filluar më 07.01.2012, 
kurse e ka përfunduar më 06.09.2015, 
provimin e hifzit e mbrojti para komis-
ionit profesional të Myftinisë së Tetovës, 
i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani- 
kryeimam, kryetar 
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar 
3. Hfz. Abdurrahim ef. Murati, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, Idris ef. Idrizi, mori 
pjesë Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Dr. 
Qani ef. Nesimi, kryetari i Kuvendit të 
BFI-së, Haki ef. Agushi, si dhe një numër 
i madh i hoxhallarëve të Tetovës me 
rrethinë, në mesin e të cilëve ishin edhe 
ish-Myftinjtë e Myftinisë së Tetovës, 
Alifekri ef. Esati dhe Mr. Nexhadi ef. 
Limani. Myftiu i Tetovës, në fjalën e 
rastit i përshëndeti të pranishmit në 
emër të Kryetarit të BFI-së, Reis-Ul 
Ulemasë, Haxhi Sulejman ef. Rexhepi 
dhe në emër të Myftinisë së Tetovës. Ai 
poashtu hafizes së re dhe familjes së saj 
iu shprehu urime për hifzin e bërë duke 

iu dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese 
në jetë. Ky manifestim përfundoi me 
duanë e bërë nga Nexhadi efendiu dhe 
me dhënien e diplomës së hifzit hafizes 
së re nga ana e Myftiut të Tetovës dhe 
Kryetarit të Kuvendit të BFI-së. Namazin 
e drekës e udhëhoqi ish-Myftiu i Tetovës, 
Alifekri ef. Esati.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të dy hafizëve të 
rinj, Sumeje dhe Nexhat Alija 
(08.11.2015)

Më 08.11.2015 (e diel), xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i Xhamisë së Rinisë 
pati mundësinë që ta përjetojë gëzimin 
e manifestimit të duasë së hifzit të dy 
hafizëve të rinj, Sumeja Ibrahim Alija 
dhe Nexhat Ibrahim Alija. Hafizja e re, 
e lindur më 05.01.1999, në Tetovë, e 
cila hifzin e ka filluar më 25.10.2011, 
kurse e ka përfunduar më 17.01.2014, 
provimin e hifzit e mbrojti para Komis-
ionit profesional të Myftinisë së Tetovës, 
i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, kryetar 
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar 
3. Mr. Xhemil ef. Mehmeti anëtar.

Ndërsa hafizi i ri i  lindur më 14.11.2002, 
në Tetovë, i cili hifzin e ka filluar më 
13.04.2013, kurse e ka përfunduar më 
25.10.2015, te hfz. Ibrahim ef. Alija. 
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Provimin e hifzit e mbrojti para komis-
ionit profesional të Myftinisë së Tetovës, 
i përbërë nga: 

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, kryetar 
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar 
3. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit Idris ef. Idrizi, mori 
pjesë Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gostivarit, 
hfz. Shaqir ef. Fetahu, drejtori i Medresesë 

“Isa Beu” Shkup, disa profesorë, si dhe një 
numër  i madh i hoxhallarëve të Tetovës 
me rrethinë, në mesin e të cilëve ishin 
edhe ish-Myftiu e Myftinisë së Tetovës, 
Alifekri ef. Esati, si dhe hoxhallarë nga 
Kosova dhe Presheva. Myftiu i Tetovës, në 
fjalën e rastit i përshendeti të pranishmit 
në emër të Kryetarit të BFI-së, Reis-Ul 
Ulemasë Haxhi Sulejman ef. Rexhepi 
dhe në emër të Myftinisë së Tetovës. Ai 
poashtu, dy hafizëve rinj, si dhe familjes 
së tyre  u shprehu urime për hifzin e bërë 
duke u dëshiruar shëndet, lumturi dhe 
suksese në jetë. Ky manifestim përfundoi 
me duanë e bërë nga Myfitu i Gostivarit, 
hfz. Shaqir ef. Fetahu, me ç’rast hafizëve 
të rinj diplomat ua ndanë Myftiu i Tetovës 
dhe ai i Gostivarit. Namazin e drekës e 
udhëhoqi ish-Myftiu i Tetovës, Alifekri 
ef. Esati.
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7�  Ramazani

Planprogrami i aktiviteteve 
fetare - kulturore të Myftinisë 
së Tetovës - Ramazani  
2015/1436 h

• Mbajtja e mbledhjes me Mexhlisin e 
xhemateve 

• Tribuna fetare 
• Ligjërata për gjininë femërore 
• Leximi i mukabeleve 
• Vizita në kuadër të BFI-së në RM. 
• Vizita e anëtarëve të Kuvendit të BFI-së 

në Republikën e Maqedonisë 
• Bashkëpunimi me Myftininë e Gostivarit
• Program për vizita të xhemateve nga 

ana e komisionit të Medresesë–vizita 
nga profesoreshat dhe nxënëset 

• Aksioni i tubimit të fitrave dhe zekatit 
• Iftar i përbashkët dhe tryezë e rrumbullakët 
• Koncert me ilahi në Kompleksin Arabati
• Dita e poezisë 
• Promovim libri 
• Iftar i përbashkët me Myftininë e Gostivarit 
• Akademi solemne për Natën e Bedrit
• Manifestim për Natën e Bedrit në 

xhaminë Eski
• Tribunë fetare për femrat 
• Manifestimi për çlirimin e Mekkes në 

xhaminë e Çeshma e Kadisë  
• Panairi i librit 
• Sh.B. “Logos-A” bëri shpërndarjen 

e rreth 2.500 librave për të gjitha 
shkollat fillore dhe të mesme, si dhe 
për medresenë e qytetit 

• Aksion për pastrimin e varrezave të 

qytetit 
• Mesazh urimi me rastin e Natës së 

Kadrit nga Myftiu i Tetovës  
• Manifestimi  me rastin e Natës së Kadrit 

në Xhaminë e Pashës  
• Koncert i Bajramit (18.07.2015)

Mbajtja e mbledhjes me Mexhlisin e 
xhemateve (15.06.2015)
Myftinia e Tetovës më 15.06.2015 (e hënë) 
mbajti mbledhje me Mexhlisin e xhemateve 
ku mori pjesë sekretari gjeneral i BFI-së 
të RM, Irsal ef. Jakupi, i cili në emër të 
kryetarit të BFI-së, Reis-ul-Ulemasë, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, përshëndeti të pran-
ishmit në këtë mbledhje. Me mbledhjen 
udhëhoqi Myftiu i Myftinisë së Tetovës, 
Dr. Qani ef. Nesimi, i cili e lexoi Qarkoren 
e Rijasetit, si dhe dha shpjegime rreth 
saj, u diskutua rreth përgatitjeve që janë 
bërë për pritjen e Muajit të shenjtë të 
Ramazanit. Gjithashtu, në këtë mbledhje 
u shpërndanë programet e përpiluara nga 
ana e Shërbimit të arsimit fetar për muajin 
e Ramazanit.

Tribunat fetare
Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, 
Myftinia e Tetovës organizoi tribuna 
rajonale në disa xhami të Myftinisë së 
Tetovës, edhe atë në Xhaminë e Epërme 
në fshatin Shipkovicë, Xhaminë e Mesme 
të fshatit Pallçisht, xhamitë e fshatrave 
Radiovcë, Strimnicë, Trebosh dhe në 
Xhaminë e Poshtme në fshatin Dobrosht.
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Ligjërata për gjininë femërore
Për organizimin dhe mbajtjen e ligjëratave 
fetare për gjininë femërore, Myftinia e 
Tetovës  gjatë muajit të Ramazanit i 
angazhoi profesoreshat e Medresesë së 
“Isa Beu”- paralelja e shtrirë në Tetovë, 
studentet që i ndjekin studimet në  FSHI 
dhe nxënëset e Medresesë  “Isa  Beu”, 
paralelja e shtrirë në Tetovë. 

Leximi i mukabeleve
Edhe për këtë Ramazan është ruajtur 
tradita e leximit të mukabeleve nëpër 
xhami, e madje edhe është intensifi-
kuar. Sipas evidencës së shërbimit fetar 
të Myftinisë, në shumicën e xhamive 
është lexuar mukabele para tri kohëve 
të namazit: sabahut, drekës dhe iqindisë.

Vizita në kuadër të BFI-së 
Myftininë e Tetovës e vizitoi Komisioni 
republikan pranë BFI-së në RM. Anëtarët 
e komisionit u shpërndanë nëpër xhamitë 
e qytetit dhe të rrethinës.

Vizita e anëtarëve të Kuvendit të 
BFI-së 
Myftininë e Tetovës këtë Ramazan për 
herë të parë e vizituan edhe anëtarët e 
Kuvendit të BFI-së në Maqedoni, në 
krye me kryetarin e Kuvendit, Haki ef. 
Agushin, të cilët më pas u shpërndanë 
nëpër xhamitë e qytetit dhe të fshatrave.

Bashkëpunimi me Myftininë e 
Gostivarit
Këtë Ramazan, në bashkëpunim me 
Myftininë e Gostivarit u organizua vizitë 
e ndërsjellë - një grup hoxhallarësh të 
Myftinisë së Tetovës vizituan Myftininë 
e Gostivarit dhe anasjelltas.  

Programi për vizita të xhemateve 
nga ana e komisionit të Medresesë 
–profesoreshat dhe nxënëset
Në koordinim me drejtorinë e Paraleles 
së shtrirë të Medresesë “Isa Beu”, dega 
e vajzave në Tetovë, Myftinia e Tetovës 
hartoi program për vizita të xhemateve 
nga ana e komisionit të Medresesë – 
vizita nga profesoreshat dhe nxënëset, 
ku u përfshinë 42 xhemate. Ky program 
me kohë iu dërgua xhemateve në fjalë 
dhe realizimi i tij u ndoq nga Shërbimi 
i arsimit fetar të Myftinisë, në krye me 
Myftiun.

Aksioni i tubimit të fitrave dhe 
zeqatit
Për aksionin e grumbullimit të sadakatul-fi-
trit dhe zeqatit, Myftinia është angazhuar 
maksimalisht. Kështu, në vizitat e bëra 
xhemateve nga ana e të punësuarve të 
Myftinisë, në mënyrë të veçantë është 
potencuar kjo çështje, dhe është thek-
suar rëndësia e dhënies së zeqatit dhe të 
sadekatul-fitrit për mirëmbajtjen e insti-
tucioneve arsimore-fetare, respektivisht, 
për Fakultetin e Shkencave Islame dhe 
Medresenë “Isa Beu”, si për femra ashtu 
edhe për meshkuj.

Iftari i përbashkët dhe tryeza e 
rrumbullakët (26.06.2015)
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Më  20.06.2015 (e shtunë) u shtrua iftar 
i përbashkët dhe tryezë e rrumbullakët, e 
udhëhequr nga Prof. Dr. Metin Izeti, ku 
morën pjesë ligjërues nga Universiteti i 
Tetovës, Doc. Dr. Ibish Kadriu, profesor 
Naser ef. Rushani dhe Mr. Drita Mehmeti. 
Në këtë iftar morri pjesë edhe Kryetari 
i BFI-së në RM, Reis-ul Ulemaja, H. 
Sulejman ef. Rexhepi.

Koncert me ilahi në Kompleksin 
Arabati” (24.06.2015)

Më 24.06.2015 (e mërkurë), u mbajt 
koncert me ilahi në Kompleksin Arabati 
me korin “Lebbejk”, të udhëhequr nga 
hfz. Havzi ef. Ramadani.

Dita e poezisë (27.06.2015)

Më 27.06.2015 (e shtunë) në sallën e 
Fakultetit të Arteve Dramatike të Univer-
sitetit të Tetovës u mbajt ligjërata me 
temë: Poezia e bejtexhinjve. Ligjërues 
në këtë aktivitet ishin Doc. Dr. Selver 
ef. Xhemaili dhe Mr. Sulejman Mehazi. 
Ngjarja u shoqërua edhe me recitim të 
poezive nga hfz. Miranda Miftari dhe 
Ass. Teuta Ramadani Rasimi.
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Promovim libri (30.06.2016)

Më 30.06.2015 (e martë), në amfiteatrin e 
Universitetit të Tetovës u promovua libri 
“Në fillim ishte dashuria”, i autorit Prof. 
Dr. Metin Izeti. Promovimin e moderoi 
Doc. Dr. Husein Rizai, në diskutim morën 
pjesë edhe Prof. Dr. Salajdin Saliu, Doc. 
Dr. Selver ef. Xhemaili dhe Mr. Mirlinda 
Vejseli. 

Ky libër në vete ngërthen një përmbledhje 
elokuente dhe përmbajtësore në rrugëtimin 
e personit drejt lumturisë së amshueshme. 
Krahas mendimeve të prezantuara brenda 
aktualitetit kohor të përditshmërisë sonë, 
vepra në mes rreshtave i paraqet edhe 
përjetimet metafizike të vetë autorit. 
Trekëndëshi i besimit, praktika pozi-
tive fetare e shoqërore dhe arti i kulturës 
fetare janë tre shtyllat kryesore te veprës.

Iftar i përbashkët me Myftininë e 
Gostivarit (03.07.2015)

Njëra nga aktivitetet e shumta ishte edhe 
iftari për disa imamë të Myftinisë së Gosti-
varit në krye me Myftiun e Gostivarit, 
Hfz. Shaqir ef. Fetahu. Këtë iftar, me 
prezencën e tij e nderoi edhe kryetari i 
BFI-së, Reis-ul Ulema, Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi. 

Akademi solemne (03.07.2015)

Më 03.07.2015 (e premte), në sallën e 
Komunës së Tetovës, u mbajt natë përku-
jtimore për hoxhallarët e mirënjohur të 
Tetovës. Në këtë akademi u përkujtuan 
hoxhallarët e vjetër që kontribuan për 
avancimin dhe organizimin e jetës fetare 
dhe kombëtare të këtyre trojeve.
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Nga ana e referentëve të Myftinisë u lexuan 
biografitë e hoxhallarëve të dekoruar 
-Abdylxhemil ef. Jusufi, Ali ef. Abazi 
dhe Mahmut ef. Asllani, dhe më pas u 
shpërndanë mirënjohjet. 

Manifestimi për natën e Bedrit në 
Xhaminë Eski (03.07.2015)

Më 03.07.2015 në Xhaminë Eski, para 
namazit të Teravisë u mbajt manifestim me 
rastin e  përkujtimit të luftës së Bedrit. Në 
këtë manifestim ligjëroi imami i Xhamisë 
së Rinisë, hfz. Ibrahim ef. Aliu.

Tribunë fetare për femrat 
(05.07.2015)

Më 05.07.2015 (e diel) në amfiteatrin e 
Universitetit të Tetovës u mbajt tribunë 
fetare për femra me temën: “Roli i femrës 
në arsim”. Në këtë tribunë ligjëruan: Mr. 
Drita Mehmeti dhe profesoresha Halime 
Shasivari.

Manifestimi për çlirimin e Mekës 
në xhaminë Çeshma e Kadisë 
(07.07.2015)
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Më 07.07.2015, në xhaminë Çeshma e 
Kadisë para namazit të Teravisë u mbajt 
manifestim  me rastin e çlirimit të Mekës. 
Në këtë manifestim ligjëroi Dr. Husein 
ef. Rizai.

Panair i librit (08.07.2015)

Gjatë disa ditëve të muajit të Ramazanit, 
Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
disa shtëpi botuese, në Pallatin e Kulturës 
hapi panairin e librit ku besimtarët kishin 
mundësinë që të njoftohen me literaturë 
të ndryshme, me tematikë fetare,  por 
edhe të përgjithshme. 

ShB Logos-A shpërndau rreth 2.500 
libra për të gjitha shkollat fillore dhe 
të mesme, si dhe për medresenë e 
qytetit (10.07.2015)

Në vazhdën e aktiviteteve në kuadër të 
agjendës së muajit të Ramazanit, ShB 
Logos-A shpërndau rreth 2.500 libra për 
të gjitha shkollat fillore dhe të mesme 
komunale, si dhe për Medresenë “Isa 
Beu”, paralelja e vajzave në Tetovë.

Aksioni për pastrimin e varrezave të 
qytetit (12.07.2015)

Në kuadër të agjendës së muajit të Ramazanit, 
Myftinia dhe Komuna e Tetovës ndër-
morën aksion për pastrimin e varrezave. 
Pastrimi u bë më 12.07.2015 (e diel) me 
fillim nga ora 08:30 dhe zgjati tërë ditën, 
me ç’rast shumë qytetarë iu bashkang-
jitën këtij aksioni.
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Mesazh urimi me rastin e natës së 
Kadrit nga Myftiu (13.07.2015)
“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën 
e Kadrit. E ku e di ti se ç’është nata e 
Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndë-
sishme se një mijë muaj! Me lejen e Zotit 
të tyre në (atë natë) zbresin engjëjt dhe 
shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. 
Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri 
në agim të mëngjesit.” (El-Kadr: 1-5). 
Të nderuar besimtarë, për hajr nata e 
Kadrit që është më e vlefshme se një mijë 
muaj, nata e paqes dhe nata e zbritjes së 
Kur’anit Fisnik. Allahu na i pranoftë 
lutjet, namazet dhe agjërimin.

Manifestimi  me rastin e natës 
së Kadrit në Xhaminë e Pashës  
(13.07.2015 )

Më 13.07.2015 në  Xhaminë e Pashës , 
para namazit të Teravisë u mbajt mani-
festim me rastin e natës së Kadrit. Në këtë 
manifestim ligjëroi kryeimami i Myftinisë 
së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani. 

Koncerti i Bajramit (18.07.2015)

Më 18.07.2015 (e shtunë) në Sallën e 
madhe të Pallatit të Kulturës u mbajt 
Koncerti i Bajramit, i udhëhequr nga 
Doc. Dr. Abas ef. Jahja. 

Programi i Ramazanit-2015
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8� Viz ita dhe takime

a) Takimet për urimin e postit 
të ri të Myftiut1

Rektori Prof. Dr. Vullnet Ameti për 
vizitë urimi në Myftini (19.02.2015)

Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. 
Vullnet Ameti, sot e vizitoi Myftininë e 
Bashkësisë Fetare Islame në Tetovë. Ai u 
prit në takim nga Myftiu i ri i Myftinisë së 
Tetovës, Prof. Dr. Qani Nesimi dhe me këtë 
rast rektori i shprehu urimet për zgjedhjen 
e tij në krye të Myftinisë së Tetovës. “Ne, 
drejtuesit e Universitetit të Tetovës, në 
emër të stafit akademik dhe të studentëve, 
si dhe të gjitha atyre gjeneratave që kanë 
studiuar në Universitetin e Tetovës, i jemi 
mirënjohës Bashkësisë Fetare Islame në 
Maqedoni, sidomos Myftinisë së Tetovës, 
për kontributin e dhënë  për sigurimin e 
hapësirave për mbajtjen e ligjëratave të 
para  të Universitetit të Tetovës. “Ne të 
gjithë e dijmë se atë kohë, në vitin 1995, 
edhe përkundër shtypjes dhe trysnisë që po 
ushtronte pushteti i atëhershëm, Myftinia 

1) Të dashur lexues, në këtë kapitull do ti vëndojmë vizitat dhe takimet që iu janë bërë Myftinisë dhe Myftiut. 
Kërkojmë ndjesë për çdo lëshim eventual dhe shpresojmë në mirëkuptimin tuaj.      

e Tetovës  hapi dyert për të gjithë studentët 
e gjeneratës së parë të UT-së”, theksoi 
Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti.

Ai, poashtu shtoi se, deri më tani bash-
këpunimi ndërmjet Universitetit të Tetovës 
dhe Myftinisë së Tetovës ka qenë i shkëlqyer 
dhe i frytshëm, duke shtuar se UT-ja edhe 
në të ardhmen do ta vazhdojë  bashkëpun-
imin me Myftininë e Tetovës. Në këtë 
takim, Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet 
Ameti, Myftiut të ri të Myftinisë së Tetovës, 
Prof. Dr. Qani Nesimit i dhuroi një mirën-
johje me logon e UT-së. Kjo mirënjohje 
Myftinisë së Tetovës iu dha: “Në shenjë 
falënderimi dhe mirënjohjeje për kontrib-
utin e dhënë në ngritjen dhe zhvillimin 
e Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe 
për përkushtimin ndaj arsimit, shkencës 
dhe kulturës kombëtare”. Në këtë takim, 
Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti 
ishte i shoqëruar edhe nga Prorektori për 
Arsim, Prof. Dr. Fehari Ramadani dhe 
Sekretari i përgjithshëm i universitetit, 
z. Adem Beadini. 



8.  vIzITA DHe TAkIMe

BULETINI  201580

Myftiu i ri duke i dhuruar rektorit, 
Kur’anin në gjuhën shqipe

Rektori i Universitetit Ndërkombëtar 
Ballkanik, Prof. Dr. Shinasi 
Gyndyz për vizitë urimi në Myftini 
(28.02.2015)

Udhëheqës të Medresesë “Isa Beu” 
për vizitë urimi në Myftini 
(28.02.2015)

Përfaqësues të OBSE-së për vizitë 
urimi në Myftini (28.02.2015)

Qytetarët për vizitë urimi në Myftini 
(28.02.2015)
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Dekani i Fakultetit Filozofik pranë 
UT-së, për vizitë urimi në Myftini 
(28.02.2015)

Një grup profesorësh të UEJL-së dhe 
disa qytetarë për vizitë urimi në 
Myftini (28.02.2015)

Profesor të Universitetit 
Ndërkombëtar Ballkanik për vizitë 
urimi në Myftini (28.02.2015)

Një grup afaristësh nga Tetova për 
vizitë urimi në Myftini (28.02.2015)

Kryetarja e komunës së Tetovës, znj. 
Teuta Arifi për vizitë urimi në Myftini 
(02.03.2015)

Myftiu i ri i Tetovës priti në takim kryetaren 
e komunës së Tetovës, znj. Teuta Arifi, 
me ç’rast ajo e uroi atë për zgjedhjen si 
Myfti i Tetovës. Në këtë takim u diskutuan 
tema të ndryshme me interes për qytet-
arët, e me theks të veçantë në pastërtinë 
që duhet mbajtur në qytet, veçanërisht te 
varrezat e qytetit, si dhe për aktivitetet 
kulturore të përbashkëta që duhet orga-
nizuar me rastin e festave fetare islame.



8.  vIzITA DHe TAkIMe

BULETINI  201582

Z. Lazim Destani për vizitë urimi në 
Myftini (07.03.2015)

Myftiu i ri priti për vizitë pronarin e 
kompanisë Ecolog, z. Lazim Destani, i 
cili së bashku me një pjesë të lidershipit 
të kompanisë, erdhën për t’ia uruar atij 
zgjedhjen në krye të këtij institucioni të 
rëndësishëm fetar. Në një atmosferë të 
ngrohtë mes dy palëve, mysafirët shprehën 
kënaqësinë e tyre duke i vlerësuar zhvil-
limet pozitive dhe ndryshimet demokratike 
brenda BFI-së dhe i dëshiruan Myftiut 
shëndet dhe suksese në këtë mision të 
shenjtë.

Hoxhallarët e Bashkësisë Islame 
Bujanoc për vizitë urimi në Myftini 
(13.03.2015)

Një delegacion i Bashkësisë Islame të 
Bujanocit sot e vizituan Myftininë e Tetovës 
për t’ia uruar zgjedhjen si Myfti, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimit. 

Dekani i Fakultetit Juridik pranë 
UT-së për vizitë urimi në Myftini 
(13.05.2015) 

Dekani i Fakultetit Juridik pranë USHT-
së, Prof. Dr. Ferat Polisi, bashkë me disa 
profesorë dhe kolegë, ishin për vizitë në 
Myftininë e Tetovës, për të uruar zgjed-
hjen e Myftiut të ri.

Myftiu i Gostivarit për vizitë urimi në 
Myftini (14.03.2015)

Një grup studentësh të Fakultetit 
Filozofik për vizitë urimi në Myftini 
(29.03.2015)
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Një grup studentësh të Fakultetit Filo-
zofik nga Universiteti Shtetëror i Tetovës 
vizituan Myftiun e ri të Tetovës, gjeg-
jësisht profesorin e tyre, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, të cilit i uruan detyrën e re. 
Myftiu u shpreh se studentët janë pjesa 
më e rëndësishme e shoqërisë. Nëse kemi 
studentë të mirë, atëherë kemi shoqëri të 
shëndoshë në aspekt kombëtar dhe fetar.
 

Medresantë nga Medreseja “Isa 
Beu” për vizitë urimi në Myftini 
(09.04.2015)

Hfz Nebi ef Rexhepi, imam në Zürich 
të Zvicrës, bashkë me këshilltarin e 
xhamisë, për vizitë urimi në Myftini 
(09.04.2015)

Profesorë të Universitetit 
Ndërkombëtar Ballkanik për vizitë 
urimi në Myftini (15.04.2015)

Profesorë nga Fakulteti i Shkencave 
Islame dhe nga Fakulteti Filozofik, 
drejtimi i Filologjisë Orientale pranë 
UT, për vizitë urimi në Myftini 
(15.04.2015)

Haxhi Hakiu nga fsh. Trebosh, me 
punë të përkohshme në Luzern të 
Zvicrës, për vizitë urimi në Myftini 
(15.04.2015)
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Kryetari i Këshillit të Bashkësisë 
Fetare të Kosovës në Prizren, Lutfi 
efendi Ballik, për vizitë urimi në 
Myftini (15.04.2015)

Studentë të Fakultetit të Shkencave 
Islame për vizitë urimi në Myftini 
(18.05.2015)

Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, më 18.05.2015 ditën e hënë, në 
hapësirat e Myftinisë së Tetovës u takua 
me studentët nga Tetova dhe rrethina, 
që studiojnë në Fakultetin e Shkencave 
Islame në Shkup. Myftiu këtë takim e 
organizoi për dy qëllime. E para që të 
njoftohet me studentët dhe e dyta që 
studentët të ndjehen komodë në raport 
me Myftininë dhe të shprehin gatishmëri 
për t’u angazhuar nëpër xhami.

Afaristi nga Bursa për vizitë urimi në 
Myftini (18.05.2015)

Këshilli i xhamisë së Dobroshtit 
bashkë me imamin e xhamisë për 
vizitë urimi në Myftini (18.05.2015)

Këshilli i xhamisë së Pirokut bashkë 
me hoxhallarët për vizitë urimi në 
Myftini (18.05.2015)
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Një grup i të rinjve bashkë me 
muezinin e xhamisë së Dobroshtit 
për vizitë urimi në Myftini 
(18.05.2015)

Mexhit ef. Emurli për vizitë urimi në 
Myftini (18.05.2015)

Profesor Abas ef. Jahja dhe z. Fadil 
Zejneli për vizitë urimi në Myftini 
(18.05.2015)

b) Takimet e Myftiut me 
imamët, muezinët, mualimët, 
mutevelitë dhe arkëtarët e 
xhamive

Mbledhja me Mexhlisin e xhemateve 
(15.06.2015)
Më 15.06.2015 (e hënë), Myftinia e 
Tetovës mbajti mbledhje me Mexh-
lisin e xhemateve ku mori pjesë edhe 
sekretari gjeneral i BFI-së në RM, Irsal 
ef. Jakupi, i cili në emër të kryetarit të 
BFI-së, Reis-ul-Ulemasë, H. Sulejman 
ef. Rexhepi përshëndeti të pranishmit në 
këtë mbledhje. Me mbledhjen udhëhoqi 
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Dr. Qani 
ef. Nesimi, i cili e lexoi Qarkoren e Rija-
setit dhe dha shpjegime rreth saj. Në këtë 
mbledhje u diskutua për përgatitjet që 
janë bërë për pritjen e Muajit të shenjtë të 
Ramazanit. Gjithashtu, në këtë mbledhje 
u shpërndanë edhe programet e përpiluara 
nga ana e Shërbimit për arsim fetar për 
muajin e Ramazanit.

c) Vizitat e Myftiut dhe të 
përfaqësuesve të Myftinisë 
në vendet e krizës gjatë 
vërshimeve
Komisioni për Emergjencë pranë 
Myftinisë së Tetovës në vendet e 
dëmtuara (04.08.2015)
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Komisioni për emergjencë pranë Myftinisë 
së Tetovës, i vizitoi vendet e dëmtuara 
nga vërshimet e ditës së djeshme, me 
ç’rast u verifikua dhe u vëzhgua nga së 
afërmi gjendja faktike në pikat më kritike 
të prekura nga vërshimet, të cilat ishin 
të shoqëruara edhe me humbje jete dhe 
dëme materiale. Pas vëzhgimit në terren 
dhe takimeve me përfaqësuesit e bash-
kësive lokale dhe këshillit të xhamive të 
fshatit Poroj dhe Xhepçisht, fatmirësisht 
u konstatua se objektet fetare nuk kanë 
qenë të dëmtuara përveç xhamisë së vogël, 
të poshtme, në fshatin Shipkovicë, e cila 
për momentin është jofunksionale sepse 
është e mbushur me ujë dhe rërë. 

Në anën tjetër, në Reçicë vetëm varrezat 
janë të mbushura me ujë. Lusim Allahun 
xh.sh. që t’i ketë mëshiruar të vdekurit, 
ndërsa familjeve të tyre, si dhe atyre që 
kanë pësuar dëme, Allahu xh.sh. ua dhashtë 
sabrin-durimin dhe inshallah e tejkalojnë 
këtë situatë me sa më pak dhimbje dhe 
dëme materiale.

Vizitë nga Myftiu i Tetovës 
në f. Shipkovicë (05.08.2015)

Myftiu i Tetovës vizitoi familjarët e të 
vdekurve nga vërshimet dhe shtabin e 
emergjencës në fshatin Shipkovicë.

Myftiu në ndarjen e ndihmave nga 
Unioni i Imamëve të Zvicrës për 
familjet e dëmtuara nga vërshimet 
në f. Shipkovicë (10.08.2015)

d) Vizitat fetare-kulturore të 
Myftiut 

Dita e Komunës (04.03.2015)
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Me rastin e 3 Marsit, ditës së Komunës 
së Tetovës, u mbajt seancë solemne e 
Këshillit të Komunës së Tetovës, ku ishte 
i ftuar edhe Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi.

Imami amerikan Jahja Hendi ligjëron 
në Xhaminë e Pashës (12.03.2015)

Ditën e diel, më 8 mars 2015, në ora 10:00, 
në Xhaminë e Pashës në Tetovë mbajti 
ligjëratë imam Jahja Hendi, themelues 
dhe kryetar i “Clergy Beyond Borders”, 
shoqatë jofitimprurëse që angazhohet për 
vendosjen e dialogut dhe bashkëpunimit 
ndërfetar. Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi përshëndeti dhe shprehu 
falënderime dhe mirënjohje për imam Jahja 
Hendin që në agjendën e tij ballkanike ka 
vendosur Tetovën dhe pikërisht Xhaminë 
e Pashës, objektin monumental të fesë dhe 
të qytetërimit islam në këto troje. Myftiu 
i Tetovës, uroi që kjo vizitë dhe ligjëratë 
e imam Jahja Hendit, të mos jetë e para 
dhe e fundit, por këto vizita dhe ligjërata 
të vlefshme dhe të dobishme të vazhdojnë 
edhe në të ardhmen. Tema e ligjëratës 
ishte: “Bashkëpunimi ose konfrontimi”. 
Imam Jahja Hendi falënderoi Myftiun e 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimin, për 
mikpritjen dhe gatishmërinë për ta vazh-
duar dhe për ta thelluar bashkëpunimin e 
ndërsjellë. Më pas, mysafiri i nderuar u 

shpreh shumë i kënaqur nga pjesëmarrja 
në këtë ligjëratë. Fatkeqësisht, në shumë 
vende të botës nuk ofrohet mundësia që 
në ligjëratat fetare të marrin pjesë bash-
kërisht, hoxhallarë dhe xhemat, djem 
edhe vajza, mësues edhe nxënës. Duke u 
mbështetur në ajetet e qarta Kur’anore, në 
traditën fisnike të Muhamedit a.s, si dhe në 
shembuj nga historia islame, imam Jahja 
Hendi theksoi se islami i jep përparësi 
paqes ndaj dhunës dhe bashkëpunimit 
ndaj konfrontimit. Muhamedi a.s ka qenë 
shembulli më i mirë i dashurisë, butësisë, 
dhembshurisë, ndershmërisë dhe jetës 
familjare. Ai çdoherë ka synuar dhe është 
përpjekur që të bashkëpunojë me të gjithë, 
pavarësisht dallimeve fetare, fisnore dhe 
sociale. Në asnjë ajet Kur’anor dhe hadith 
të Muhamedit a.s nuk është porositur 
dhuna dhe konfrontimi me të tjerët. Zoti 
i Madhëruar ka krijuar popuj dhe fise të 
ndryshme me qëllim që të njihen dhe të 
bashkëpunojnë, e jo të konfrontohen dhe 
të shkaktojnë gjakderdhje. Në fund të 
ligjëratës, imam Jahja Hendi porositi se 
shoqëria muslimane në këto troje duhet të 
jetë e kujdesshme dhe të mos ndikohet nga 
opinionet e shtrembëruara për islamin dhe 
muslimanët. Shumica e asaj që sot shfaqet 
në media të ndryshme nuk e përfaqëson 
dhe asnjëherë nuk mund ta përfaqësojë 
islamin. Islami është fe e paqes dhe kundër-
shton çdo natyrë të dhunës. Imam Jahja 
Hendi e përmbylli ligjëratën e tij duke 
dhënë informacione të rëndësishme dhe 
të dobishme për muslimanët në SHBA, 
për lirinë dhe garancitë e tyre fetare, për 
organizimin dhe funksionimin e tyre, 
për bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e 
shkëlqyera me të gjitha komunitetet e 
tjera të shoqërisë amerikane, etj.
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Myftiu, Rektori dhe haxhi Lazim 
Destani për namazin e xhumasë në 
Xhaminë e Pashës (18.04.2015)

Rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, 
Prof. Dr. Vullnet Ameti, bashkë me Prorek-
torin për Arsim, Prof. Dr. Fehari Ramadani, 
dhe haxhi Lazim Destanin, zhvilluan një 
takim me Myftiun e Myftinisë së Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimamin, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, si dhe me disa 
imamë të xhamive të qytetit të Tetovës 
dhe të fshatrave përreth. Fillimisht, në 
këtë ditë të bekuar, ata bashkërisht e 
falën namazin e xhumasë në “Xhaminë 
e Pashës”. 

Pas përfundimit të namazit, në hapësirat e 
mektebit të Xhamisë së Pashës në Tetovë 
ata realizuan një takim të përbashkët. Në 
takim u diskutuan tema të ndryshme, duke 
përfshirë edhe përforcimin e bashkëpunimit 
ndërinstitucional, ndërsa rëndësi të veçantë 
iu kushtua bashkëpunimit në mes të 
institucioneve arsimore dhe atyre fetare, 

duke përfshirë edhe sektorin publik dhe 
atë privat. Myftiu i Myftinisë së Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi theksoi se në 
rajonin e Tetovës ekzistojnë gjithsej 103 
xhami dhe se shumica e imamëve të këtyre 
xhamive kanë të kryer fakultete teologjike 
në vende të ndryshme të rajonit dhe të 
botës. Nga ana tjetër, rektori i USHT-
së, Prof. Dr. Vullnet Ameti, theksoi se 
Universiteti Shtetëror i Tetovës, në kuadër 
të Fakultetit Filozofik, ka disa vite që e 
ka hapur Katedrën e Filologjisë Orien-
tale dhe interesimi i studentëve për këtë 
program studimor ka qenë jashtëzakonisht 
i madh. Bashkëbiseduesit u dakorduan 
që takime të kësaj natyre të ketë edhe në 
të ardhmen, ngase vetëm në këtë mënyrë 
mund të ngriten vlerat tona si popull, 
përfshirë këtu edhe ato kombëtare, fetare 
dhe, mbi gjitha, ato shoqërore.

Darkë për pjesëmarrësit e 
konferencës ndërkombëtare 
“Religjioni dhe Dhuna” (18.10.2015)

Në vazhdën e bashkëpunimit të Myftinisë 
së Tetovës me USHT-në, për mysafirët që 
morën pjesë në konferencën ndërkom-
bëtare me titull “Religjioni dhe dhuna”, 
të organizuar nga Universiteti i Vjenës, 
Universiteti i Insbrukut dhe Universiteti 
Shtetëror i Tetovës, Myftinia e Tetovës 
shtroi një darkë, ku morën pjesë Myftiu 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, rektori Prof. Dr. 
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Vullnet Ahmeti, Prof. Dr. Ednan Aslan, 
profesorë dhe dekanë nga universitetet në 
fjalë, pjesëmarrësit e tjerë në konferencë 
dhe disa pjesëtarë të Myftinisë së Tetovës.

Reis-ul Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi në bashkëpunim me 
Myftininë e Tetovës shtroi darkë 
për Sheikh Akhmed Tamim dhe Said 
İsmagilov, përfaqësues të Bashkësisë 
Islame të Ukrainës (16.10.2015)

Vizitë e Myftiut në fshatin Gajre 
(29.11.2015)
Më 20.11.2015, dita e xhuma, Myftiu i 
Tetovës bashkë me disa bashkëpunëtorë 
të Myftinisë së Tetovës vizituan xhaminë 
e fshatit Gajre. Referenti i arsimit fetar, 
Mr. Xhemil. ef. Memeti mbajti ligjëratë 
para namazit të xhumasë, ndërkaq Myftiu 
e mbajti hutben. 

Vizitë e Myftiut në fshatin Saraqinë 
(30.10.2015)

Me 30.10.2015, dita e xhuma, Myftiu i 
Tetovës bashkë me disa bashkëpunëtorë 
të Myftinisë së Tetovës, vizituan xhaminë 
e fshatit Saraqinë. 

Kryeimami i Myftinisë së Tetovës, Hfz. 
Mr. Ejup. ef. Selmani mbajti ligjëratën 
para namazit të xhumasë, ndërkaq Myftiu 
e mbajti hutben.

Takim me imamët e diasporës 
(28.07.2015)

Më 28 korrik 2015, Myftiu i Tetovës 
takoi imamët e diasporës që banojnë në 
Tetovë dhe rrethinë.

Kryetarja e komunës për vizitë në 
Myftini (25.09.2015)
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Myftiu i Tetovë priti për vizitë kryetaren 
e komunës së Tetovës, znj. Teuta Arifi 
dhe stafin e saj, në hapësirat e Xhamisë 
së Pashës,me rastin e festës së madhe 
të Kurban Bajramit, me ç’rast Myftiu 
i pranoi urimet me rastin e kësaj feste.

Myftiu i Gostivarit Shaqir ef. Fetahu 
për vizitë në Myftini (28.10.2015)

Myftiu i Gostivarit, Hfz. Shaqir ef. Fetahu, 
vizitoi Myftininë e Tetovës me rastin e 
rinovimit të objektit që është në përfundim, 
e poashtu vizitoi edhe objektin te varrezat 
që është në fillim të ndërtimit.

Futbollisti i KF Maribor, Agim 
Ibrahimi për vizitë në Myftini 
(24.12.2015)

Me datë 24.12.2015 (e enjte), Myftiu i 
Tetovës priti në vizitë futbollistin shqiptar 
nga Maqedonia, Agim Ibrahimin, i cili 
aktualisht luan në klubin futbollistik të 
Mariborit në Slloveni.



MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 91

9� Shpërndarja e  ndihmave

OH “Hilal” me aksion 
humanitar në Tetovë 
(20�06�2015)

Organizata Humanitare “Hilal”, e cila vepron 
në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame, 
vazhdon me karvanin e saj humanitar. 
Këtë radhë, në bashkëpunim me Myftininë 
e BFI - Tetovë, në mënyrë të organizuar 
shpërndau 350 pako me ushqime dhe mjete 
tjera sanitare për skamnorët e këtij rajoni. 
Në përfundim të aksionit, Kryetari i OH 
“Hilal”, Mustafa ef. Dauti, në prani të 
mjeteve të informimit deklaroi se karvani 
humanitar do të vazhdojë nëpër të gjitha 
qytetet e Maqedonisë.

“Ashtu siç paralajmëruam në fillim të 
muajit të shenjtë të Ramazanit, ne si 
organizatë humanitare i kemi dhenë vetes 
për detyrë që të depërtojmë në tryezën e 
çdo familjeje që ka nevojë, me qëllim që 
t’ua zbusim sado pak gjendjen e tyre”.  
Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
shprehu kënaqësinë për këtë aksion me 
të cilin u ndihmuan 350 familje skam-
nore nga rajoni i Myftinisë së Tetovës. 
“Në emër të Myftinisë së Tetovës, e 
falënderoj Reis-ul Ulemanë dhe Orga-
nizatën Humanitare “Hilal”, të cilët me 
përkushtim dhe dedikim siguruan pako 
humanitare për banorët e Tetovës të cilët 
kanë nevojë, gjatë këtij muaji të bekuar 
të Ramazanit”. Nga Bashkësia Fetare 
Islame bëjnë të ditur se OH “Hilal” do të 
vazhdojë me aksionet humanitare dhe se 

gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, çdo 
ditë do të jenë në terren duke shpërndarë 
pako humanitare për të gjithë skamnorët, 
në të katër anët e vendit.

OH “Hilal” ndan ndihma në Tetovë 
(15.07.2015)

OH “Hilal”, shpërndan çanta shkollore 
për Medresenë e vajzave - Paralelja e 

shtrirë në Tetovë (09.09.2015)

Myftinia shpërndan ndihma në 
Shipkovicë (11.08.2015)
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Me rastin e vërshimeve nga të cilat pësuan 
disa fshatra të Tetovës, Myftinia e Tetovës 
bëri shpërndarjen e ndihmave në fshatin 
e Shipkovicë.

Myftinia e Manastirit ndihmon malësinë 
e Tetovës (12.08.2015)

Me rastin e vërshimeve në disa fshatra 
të Tetovës, Myftinia e Manastirit ndau 
ndihma në vendet e dëmtuara nga vërshimet 
në Tetovë.

Reis-ul Ulema dhe Myftiu ndajnë 
ndihma në vendet e dëmtuara 

(21.08.2015)

Më 21 gusht, Bashkësia Fetare Islame në 
krye me Reis-ul Ulemanë, Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepin, i shoqëruar nga Myftiu i 
Tetovës, Myftiu i Gostivarit dhe kryetari 
i OH “Hilal”, bëri ndarjen e ndihmave në 
vendet e dëmtuara në Tetovë dhe rrethinë, 
të cilat u grumbulluan gjatë dy xhumave 
nëpër xhamitë në Maqedoni.

Myftinia shpërndau mish kurbani 
(28.09.2015)

Ne si Myftini, në këto ditë të sakrificës, 
dëshirojmë që të forcohen lidhjet familjare 
dhe të mbizotërojë ndjenja e dashurisë, 
ndërsa në marrëdhëniet ndërnjerëzore le 
të dominojë zëri i arsyes, le të mbretërojë 
paqja, harmonia dhe siguria. Lusim Allahun 
Fuqiplotë që të gjithë kurbanet dhe lutjet 
e të gjithë besimtareve t’i bëjë kabull. 
Dhashtë Zoti që Kurban Bajrami në mesin 
tuaj të sjell gëzim, lumturi dhe mirëqenie.
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10�  Gurthemele

Manifestim fetar me rastin 
e vënies së gurthemelit të 
xhamisë së re në fsh� Jazhincë 
(30�08�2015)

Me datë 30.08.2015, Myftinia e Tetovës 
mbajti manifestim fetar me rastin e vënies 
së gurthemelit të xhamisë së re në fshatin 
Jazhincë, komuna e Jegunovcës. Në këtë 
manifestim morën pjesë: kryetari BFI-së 
së RM, Reis-ul Ulema, H. Sulejman 
ef. Rexhepi me bashkëpunëtorët e tij, 
kryetari i Kuvendit të BFI-së, Haki ef. 
Agushi, Myftiu i Myftinisë së Tetovës, 
Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorët 
e tij, Myftiu i Gostivarit, Hfz. Shaqir ef. 
Fetahu, Myftiu i Kërçovës, Murat ef. 
Iseni, Myftiu i Strugës, Mr. Salim ef. 
Sulejmani, Myftiu i Manastirit, Pëllumb ef. 
Veliu, kryetari i Komunës së Jegunovcës, 
Toni Kocevski, hoxhallarë të fshatrave 
përreth, mysafirë, si dhe xhematlinj të 
fshatit dhe të fshatrave përreth. Mani-
festimi filloi me një pjesë nga Kur`ani 
Famëlartë që u këndua nga ish-Myftiu 
i Tetovës, Mr. Nexhadi ef. Limani. Më 
pas Mr. Xhemil ef. Memeti, referent i 

arsimit fetar në Myftininë e Tetovës, i 
përshëndeti dhe u dëshiroi mirëseardhje 
të pranishmëve, dhe më pas e prezantoi 
programin e këtij manifestimi. Në fjalën 
përshëndetëse të tij, kryetari i Këshillit 
nismëtar për ndërtimin e xhamisë, hfz. 
Shafi ef. Adili përmendi arsyet kryesore 
për ndërtimin e xhamisë, mes të cilave 
ishin kushtet të cilat nuk i plotësonte 
xhamia e mëparshme për zhvillimin e 
jetës fetare të popullatës së këtij fshati. 
Imami i fshatit Agush ef. Agushi në fjalën 
përshëndetëse të tij, theksoi se me ndër-
timin e këtij objekti fetar, do të vazhdojë 
tradita e kamotshme e këtyre objekteve 
në trevat tona, si qendra të edukimit të 
brezave që vijnë. 

Kryetari i komunës së Jegunovcës, Toni 
Kocevski e përgëzoi BFI-në dhe Reisin, 
si dhe Myftininë e Tetovës dhe Myftiun 
për angazhimin e tyre në drejtim të ndër-
timit të tempujve fetarë, nga të cilat buron 
paqja, mirëqenia dhe bashkëjetesa mes 
njerëzve. Si nikoqir i këtij manifestimi 
fetar, Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Dr. 
Qani ef. Nesimi, pasi që i përshëndeti dhe u 
dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve, foli 
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për rëndësinë e ndërtimit të xhamive, ku 
me theks të veçantë përmendi tre dimen-
sione kryesore: atë historik, kulturor dhe 
të ardhmes. Fjalën e rastit për këtë mani-
festim e mbajti kryetari i BFI-së, Reis-ul 
Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi. Që 
në fillim të fjalimit të tij ai tha se vet 
prezenca e numrit të madh të Myftive të 
BFI-së së Maqedonisë tregon se sa rëndësi 
ka ndërtimi i xhamive në vendin tonë. 
Më pas ai foli për cilësinë e njerëzve që 
kontribuojnë në ndërtimin e xhamive, të 
cilët janë ndër më të devotshmit e këtij 
umeti, duke e argumentuar këtë me ajetin 
Kur’anor (Me të vërtetë xhamitë i ndër-
tojnë ata të cilët besojnë Allahun dhe ditën 
e Gjykimit, falin namazin, japin zeqatin 
dhe nuk i frikësohen tjetër kujt përpos 
Allahut) . Fjalimin e tij reisi e përfundoi 
duke e përgëzuar këshillin nismëtar dhe 
xhematin e Jazhincës për këtë nismë të 
hajrit, me ç’rast përmendi hadithin e 
Pejgamberit a.s. ku ai premton se: “Ai i 
cili ndërton xhami, All-llahu xh.sh. për 
te do të ndërtojë një shtëpi në xhennet.“ 
Ashere nga Kur`ani Famëlartë këndoi 
Imer ef. Kamberi, kurse duanë e kësaj 
ceremonie e bëri Myftiu i Myftinisë së 
Gostivarit, Hfz. Shaqir ef. Fetahu. Në 
fund u bë vënia e gurrthemelit me tekbire.

Hapja e xhamisë së rinovuar në 
fshatin Gurgunicë (06.11.2015)

Më datë 06.11.2015, Myftinia e Tetovës 
mbajti manifestim fetar me rastin e hapjes së 
xhamisë së rinovuar në fshatin Gurgunicë. 
Në këtë manifestim morën pjesë, Myftiu 
i Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi, të punë-
suar të Myftinisë, hoxhallarë, kryetari i 
komunës së Bërvenicës, mysafirë, si dhe 
xhematë të fshatrave përreth. Manifestimi 
filloi me fjalimin e imamit te xhamisë së 
Gurgunicës,i cili i përshëndeti të pran-
ishmit dhe i falënderoi të gjithë ata që 
kontribuan për ndërtimin e kësaj xhamie. 

Ndërsa fjalën e rastit në emër të kryetarit 
të BFI-së e mbajti Myftiu i Tetovës, i 
cili i përshëndeti të pranishmit në emër 
të kryetarit të BFI-së, duke e uruar këtë 
xhami. Myftiu theksin e vendosi në ajetin 
kuranor, ku All-llahut xh.sh thotë: “Me të 
vërtetë shtëpia e parë e ndërtuar në tokë 
është Qabja”, duke u ndalur në komentin 
e këtij ajeti. Ai potencoi rolin që ka luajtur 
xhamia në të kaluarën dhe rolin që do 
ta luajë në të ardhmen. Fjalimin e tij 
Myftiu e përfundoi duke e lutur Allahun 
që gjithë ata që morën pjesë në renovimin 
e kësaj xhamie të jenë pjesë e hadithit të 
Muhamedit a.s i cili ka thënë: “Ai i cili 
ndërton xhami, All-llahu xh. sh. për të 
do të ndërtojë një shtëpi në xhennet“. 
Duanë e hapjes së kësaj xhamie e bëri 
Dr. Selver ef. Xhemaili.
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Renovimi i objektit 
të Myftinisë së Tetovës (12.09.2015)

Hedhja e themelit të objektit 
memorial në varrezat e qytetit 
(nëntor 2015)
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11�  Mirënjohje

Myftiu pranoi mirënjohje nga 
Bashkësia lokale e fshatit Shipkovicë 
(28.12.2015)

Më 28.12.2015 (e hënë), Bashkësia lokale 
e fshatit Shipkovicë i ka ndarë mirën-
johje Myftinisë së Tetovës për kontributin 
dhe gatishmërinë e saj për t’u ndihmuar 
vendeve të dëmtuara nga vërshimet në 
rrethinën e Tetovës.
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12� Pjesëmarrja në organizimet jashtë myftinisë

Myftiu shoqëron Reis-ul Ulemanë, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, në vënien 
e gurthemelit të xhamisë në Wil të 
Zvicrës (25.04.2015)

Myftiu në mbledhjen e Rijasetit të 
BFI-së për Kumanovën (09.05.2015)

Të shtunë, më datë 09.05.2015, në 
Fakultetin e Shkencave Islame, në orën 
11:00, Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame 
mbajti mbledhjen e saj të vazhdueshme, 
për shkak të situatës së krijuar në Bash-
kësinë Fetare Islame, por edhe situatës 
së krijuar në vend, gjegjësisht në qytetin 
e Kumanovës. Në këtë mbledhje që u 
udhëhoq nga Reis-ul Ulema, H. Sule-
jman ef. Rexhepi, të pranishëm ishin 
dymbëdhjetë Myftijtë e Republikës së 

Maqedonisë, kryetari i Kuvendit të BFI-së 
dhe udhëheqësit e institucioneve arsi-
more: dekani i FSHI-së dhe drejtori i 
Medresesë “Isa Beu”, me ç’rast edhe një 
herë u vërtetua se brenda BFI-së ka një 
unitet të fuqishëm dhe vendosmëri që sa 
më parë të zgjidhen problemet që kanë 
ndodhur në BFI. Kjo mbledhje doli me 
këto vendime dhe konkluza: fillimisht, 
Rijaseti i BFI-së i falënderon të gjitha 
organet dhe institucionet për përkrahjen e 
parezervë që i kanë dhënë Rijasetit gjatë 
këtyre akteve vandale dhe ekstreme, të 
cilat në asnjë mënyrë nuk duhet të ishin 
pjesë e zgjidhjes së problemeve. Nga ana 
tjetër, Rijaseti gjithashtu falënderoi të 
gjithë besimtarët, si brenda vendit ashtu 
edhe ata nga jashtë, për gjithë përkrahjen 
dhe mbështetjen e tyre nëpërmjet tele-
grameve dhe telefonatave, ku e dënojnë 
sulmin e paskrupullt në BFI. Përkrahja 
dhe mbështetja e tyre dhe dënimi i dhunës, 
ka qenë një motiv më tepër që Rijaseti 
ta ruajë unitetin, gjakftohtësinë dhe 
një shtytje më tepër për të vepruar me 
mençuri e zgjuarsi në këto momente të 
vështira, nëpër të cilat po kalon BFI-ja. 
Gjithashtu, në këtë mbledhje u morr 
vendimi për sanksionimin e personave 
të cilët organizuan uzurpimin e dhunshëm 
në BFI, dhe ndaj të cilëve u mor masa e 
suspendimit nga Bashkësia Fetare Islame.  
Ky vendim u mor për personat në vijim: 
Afrim Tahiri, Ibrahim Shabani, Skender 
Buzaku, Abaz Islami dhe Ismet Bytyçi, të 
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cilët që nga dita e shtunë, 09.05.2015, nuk 
janë më të punësuar në BFI. Gjithashtu, 
pika e tretë rreth të cilës u diskutua në 
këtë mbledhje, ishte gjendja e krijuar 
në qytetin e Kumanovës, e cila na ka 
shqetësuar tej mase dhe të cilën e ndjekim 
nga afër dhe me druajtje të madhe. Por, 
Rijaseti i BFI me në krye Reis-ul Ulema, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, i bëjnë thirrje 
popullatës në Kumanovë dhe më gjerë, që 
ta ruajnë gjakftohtësinë dhe racionalitetin 
dhe të mos bien pre e asnjë lloj provokimi 
i cili mund të nxisë dhunë. Ne, si BFI 
gjithmonë e kemi dënuar dhunën dhe 
këtë qëndrim do ta mbajmë gjithmonë.

Myftiu me një grup imamësh 
në rikthimin e BFI-së pas puçit 
(16.05.2015)

Myftiu në mbledhjen e Rijasetit 
të BFI-së në zgjedhjen e Myftiut 
të Shkupit dhe sekretarit të 
përgjithshëm (22.05.2015)

Në mbledhjen e Rijasetit të mbajtur më 
datë 22 maj 2015, ku morën pjesë të gjithë 
anëtarët e Rijasetit të Bashkësisë Fetare 
Islame, u diskutua në lidhje me shqyrtimin 
e ankesës së paraqitur ditë më parë nga 
ana e të shkarkuarve, e cila njëzëri u hodh 
poshtë nga anëtarët e Rijasetit dhe në 
formë të prerë nga të gjithë pjesëmarrësit 
u vendos që Bashkësia Fetare Islame, ta 
vazhdojë aktpadinë e saj kundër akteve 
të dhunshme, bazuar në Kodin Penal 
të vendit. Gjithashtu, u diskutua edhe 
rreth dy pozicioneve që ishin të hapura, 
zgjedhjen e Myftiut të ri të Shkupit dhe 
sekretarit të përgjithshëm të Bashkësisë 
Fetare Islame. Theks i veçantë në mbledhje 
iu dha ngjarjeve të fundit në BFI dhe 
vendeve të cilat kanë mbetur të hapura 
pas ngjarjeve të 4 majit. 

Më pas, Reis-ul Ulemaja bëri prezantimin 
dhe propozimin e kandidatit të ri për 
sekretar të përgjithshëm të Bashkësisë 
Fetare Islame, Irsal ef. Jakupi. Më pas, 
ekselenca e tij, Reis-ul Ulemaja e hodhi 
në votim propozimin e tij, i cili u pranua 
unanimisht nga anëtarët e Rijasetit. Ndërsa 
për sa i përket Myftinisë së Shkupit, u 
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diskutua rreth emërimit dhe zgjedhjes së 
Myftiut të ri të Shkupit. Nga dy kandidatët 
e propozuar nga Këshilli i Myftinisë së 
Shkupit, Rexhep ef. Jusufi dhe Muharem 
ef. Loki, si Myfti i Myftinisë së Shkupit 
u zgjodh prof. Rexhep ef. Jusufi, i cili 
është i njohur mirë për xhematin e Shkupit 
dhe më gjerë. 

Myftiu në dorëzimin e Muraseles 
nga ana e Reis-ul Ulemasë, Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiut të ri të Shkupit, 
Rexhep ef. Jusufi (01.06.2015)

Të hënën, me datë 01.06.2015, në zyrat e 
Myftinisë së Shkupit, Reis-ul Ulemaja, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, në prani të gjithë 
Myftinjve nga Myftinitë e BFI-së, ia 
dorëzoi zyrtarisht Muraselen Myftiut 
të ri të Myftinisë së BFI-së– Shkup, 
Rexhep ef. Jusufit. Me këtë rast Myftiu 
Rexhep ef. Jusufi edhe zyrtarisht e pranoi 
detyrën për ta udhëhequr këtë institucion 
në periudhën vijuese. Kreu i BFI-së pas 
ceremonisë së dorëzimit të Muraseles, 
u shpreh i bindur se Rexhep ef. Jusufi 
do ta ushtrojë detyrën që iu besua në 
pajtueshmëri me kushtetutën e BFI-së. 
Para të pranishmëve Reis-ul Ulemaja tha: 
“Rexhep ef. Jusufi, asnjëherë nuk e ka 
kërkuar vetë që të bëhet Myfti i Shkupit, 
por këtë ne e kërkuam prej tij, prandaj, 
sipas mësimeve të Pejgamberit Muha-

medit a.s., na takon që t’i qëndrojmë pas 
dhe ta ndihmojmë në çdo aspekt. T’ju 
kujtoj porosinë e Pejgamberit tonë a.s., 
“Nëse dikush kërkon pushtet, mos ia jep 
atë. Por, nëse ia jep, atëherë lere vetëm. 
Ndërsa në rastin tjetër, nëse nuk kërkon 
pushtet dhe ju ia jepni, atëherë jeni të 
detyruar t’i qëndroni pranë gjithmonë”. 
Pra të nderuar Myftinj, ne i kemi kërkuar 
Myfti Rexhepit që ta merr pushtetin, andaj 
duhet t’i qëndrojmë pranë në çdo situatë”. 
Më pas në një prononcim për mediat e 
vendit, Reis-ul Ulemaja, H. Sulejman ef. 
Rexhepi tha se: “Edhe njëherë pronon-
cohemi publikisht se është kënaqësi e 
veçantë ta promovojmë Myftiun e ri të 
Shkupit, profesorin e nderuar Rexhep 
ef. Jusufi, i cili do ta ushtrojë detyrën 
e Myftiut të Shkupit. Në mbledhjen e 
fundit të Rijasetit, Myftiu i nderuar dha 
betimin, dhe u betua në emër të Allahut, 
në emër të Pejgamberit Muhamedit s.a.v.s, 
në emër të sistemit juridik islam të Sheri-
atit, në emrin e të gjitha ligjeve pozitive 
në Maqedoni, në krye me normativin e 
BFI-së dhe Kushtetutën e saj, se detyrën e 
tij do ta ushtrojë me nder dhe respekt, me 
dinjitet, me devotshmëri dhe me përkushtim 
sa më të madh. BFI-ja është institucion 
serioz dhe nuk merret me spekulimet e 
ndryshme që qarkullojnë, por seriozitetin 
e dëshmon me vepra.”
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Myftiu në ceremoninë fetare të 
hatmes së fëmijëve dhe promovimi 
i projektit të xhamisë së re në 
Danimarkë, i shoqëruar nga sekretari 
i përgjithshëm i BFI-së, 
Irsal ef. Jakupi. (16.06.2015)

Myftiu në tribunën fetare “Uniteti” 
dhe në iftarin e përbashkët të 
organizuar nga Myftinia e Shkupit 
dhe Komuna e Sarajit (01.07.2015) 

Myftiu në iftarin tradicional që e 
shtroi Myftiu i Dibrës, Ramazan ef. 
Hasa (09.07.2015)

Myftiu në iftarin tradicional që e 
shtroi kryetari i Bashkësisë Fetare 
Islame në Maqedoni, Reis-ul Ulema, 
H. Sulejman ef. Rexhepi (12.07.2015)

Myftiu mori pjesë në iftarin tradicional 
që e shtroi Reis-ul Ulema H. Sulejman 
ef. Rexhepi, që njëherit njihet si “Iftari 
i Reisit”, ku ishin të ftuar: elita politike, 
diplomatike, fetare dhe mediatike e vendit. 
Nga përfaqësuesit e partive politike ishin 
prezent kreu i Bashkimit Demokratik për 
Integrim, z. Ali Ahmeti, i shoqëruar nga 
zv. kryeministri Musa Xhaferi, shefi i kabi-
netit, z. Artan Grubi dhe stafi i ministrave 
muslimanë që bëjnë pjesë në Qeverinë 
e Republikës së Maqedonisë, kryetari i 
Këshillit koordinues të Lëvizjes Besa, 
z. Bilal Kasami, kryetarët e komunave 
me shumicë shqiptare: z. Izet Mexhiti, 
z. Nevzat Bejta dhe Mr. Ruzhdi ef. Lata, 
ambasadorë të vendeve mike të vendit 
tonë dhe të BFI-së, kryeredaktorët e katër 
televizioneve nacionale në RM: TVM2 - z, 
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Harun Ibrahimi, TV Alsat M- z. Muhamed 
Zekiri, TV Art - Selajdin Xhezairi dhe 
TV Era - Ismail Sinani. 

Gjithashtu, të ftuar ishin të gjithë Myft-
injtë e Myftinive të BFI-së, anëtarët e 
Rijasetit dhe të Kuvendit të BFI-së, dhe 
udhëheqësit e sektorëve të ndryshme të 
BFI-së, dekani i FSHI-së, Dr. Fahrudin ef. 
Ebibi, drejtori i Medresesë “Isa Beu”, z. 
Ibrahim ef. Idrizi, si dhe miq e dashamirë 
të cilët gjithmonë kanë qëndruar pranë 
institucionit ombrellë islam në RM.  

Myftiu në “Bakllavën e Fitër 
Bajramit” të organizuar nga 
Bashkësia Fetare Islame e 
Maqedonisë, (17.07.2015)

Myftiu në hapjen e xhamisë në 
fsh. Mellnicë - Myftinia e Velesit 
(20.07.2015)

Të hënën, më 20 korrik 2015, kryetari i 
Bashkësisë Fetare Islame, Reis-ul Ulema 
H. Sulejman ef. Rexhepi, bëri hapjen e 
xhamisë në fshatin Mellnicë të Velesit, 
e cila në mënyrë solemne u lëshua për 
përdorimin e muslimanëve të këtij qyteti, 
ku vërehet dukshëm mungesa e objekteve 
fetare në këtë rajon. Reisi ishte i shoqëruar 
nga delegacioni i BFI-së, i përbërë nga 
sekretari i përgjithshëm i BFI-së, Irsal 
ef. Jakupi, dekani i FSHI-së, Prof. Dr. 
Fahrudin ef. Ebibi, Myftiu i Shkupit, 
Rexhep ef. Jusufi, Myftiu i Tetovës Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gostivarit, 
Hfz. Shaqir ef. Fetahu, koordinatori i 
Manastirit, Pllumb ef. Veliu, Myftiu i 
Dibrës, Ramazan ef. Hasa, koordinatori 
i Prilepit, Shefqet ef. Imerovski, si dhe 
mysafirë të dalluar si atasheu i Ambasadës 
së Turqisë për çështje fetare, Sejfudin Ersoj 
dhe kryetari i Komunës së Çashkës, z. 
Goranço Panovski, të pritur nga nikoqiri, 
koordinatori i Velesit, Adem ef. Çorevski 
dhe qindra banorë të fshatit Mellnicë dhe 
xhemati i kësaj xhamie.
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Myftiu në shpërndarjen e diplomave 
të pesë paraleleve të Medresesë “Isa 
Beu” (23.07.2015)

Më 23.07. 2015 (e enjte), kryetari i BFI-së, 
H. Sulejman ef. Rexhepi bëri shpërn-
darjen e diplomave të pesë paralelëve 
të Medresesë “Isa Beu”. Në mesin e një 
numri të madh të mysafirëve, mori pjesë 
edhe Myftiu i Tetovës. Të diplomuarve 
u dëshirojmë suksese në jetën e tyre.

Myftiu në hedhjen e gurthemelit 
të xhamisë së re në fsh. Borinë të 
Myftinisë së Prilepit (06.08.2015)

Kryetari i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi 
i shoqëruar nga sekretari gjeneral, Irsal ef. 
Jakupi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, Myftiu i Gostivarit, Hfz.  Shaqir 
ef. Fetahu, Myftiu i Kërçovës, H. Murat 
ef. Huseini, koordinatori i Manastirit, h. 
Pëllumb ef. Veliu, kordinatori i Velesit, h. 
Adem ef. Çoreski, bashkë me kryetarin 

e komunës së Krushevës, z. Gjorgji 
Damçevski, e në prani të një numri të 
madh të mysafirëve, hodhën gurthemelin 
e xhamisë së re në fshatin Borinë, që 
shtrihet në territorin e Myftinisë së Prilepit. 

Myftiu në Seminarin pedagogjik të 
mbajtur në Medresenë “Isa Beu” 
Shkup (01.09.2015)

Sektori fetar-arsimor pranë Rijasetit të 
BFI-së, në koordinim me drejtorinë e 
SHMI - Medreseja “Isa Beu” Shkup, 
më 31.08.2015 në lokalet e medresesë 
realizoi një seminar pedagogjik njëditor. 
Në seminar morën pjesë të gjithë mësim-
dhënësit e Medresesë “Isa Beu” me të 
gjitha paralelet e saj. Seminari kishte 
karakter shkencor-pedagogjik me qëllim 
të mobilizimit sa më të mirë të të gjitha 
forcave edukativo arsimore për ngritjen 
e cilësisë së mësimit dhe të edukimit të 
nxënësve. Rrjedha e seminarit u real-
izua sipas agjendës së paraparë. Dr. Qani 
ef. Nesimi, ligjërues pranë Universitetit 
shtetëror të Tetovës dhe njëkohësisht edhe 
Myfti i Myftinisë së Tetovës, ligjëroi në 
temën: “Metodat bashkëkohore mësi-
more në procesin edukativo arsimor”. 
Gjatë ligjërimit të tij, ai bëri shkoqitje 
interesante për metodat bashkëkohore të 
zhvillimit të procesit edukativo-arsimor. 
Pas përfundimit të ligjëratave u këmbyen 
mendime dhe biseda nga profesorët e 
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medresesë, të cilët ishin mjaft aktivë në 
pjesën debutuese të panelit të parë. 

Myftiu shoqëroi, Reis-ul Ulemanë, H. 
Sulejman ef. Rexhepin në dhurimin 
e gjakut në Ambasadën e SHBA-ve 
(11.09.2015)

Reis-ul Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
i shoqëruar nga Myftinjtë, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi dhe udhëheqës të sektorëve 
të ndryshëm të BFI-së, si dhe shumë 
aktivistë e imamë, në emër të BFI-së 
dhuruan gjak për hir të 11 Shtatorit në 
Ambasadën amerikane në Shkup. Reisi 
bashkë me Ambasadorin Bejli dhuruan 
gjak me ç’rast dhanë mesazhin se dhurimi 
i gjakut shpëton jetë. Gjithashtu edhe OH 
“Hilal” dhuroi 150 pako me produkte 
ushqimore.

Myftiu në hapjen solemne të vitit 
të ri akademik 2015/2016 në FSHI 
(16.09.2015)

Në prani të kryetarit të BFI-së, Reis-
ul-Ulema, h. Sulejman ef. Rexhepit, 
dekanit të FSHI-së, ministrit për arsim 
dhe shkencë në Qeverinë e RM-së, z. 
Abdilaqim Ademi, kryetarit të Kuvendit të 
BFI-së, drejtorit të Medresesë “Isa Beu” 
- Shkup, Myftive të Myftinive të BFI-së, 
profesorëve, studentëve dhe mysafirëve 
të tjerë, u mbajt ceremonia solemne e 
fillimit të vitit akademik 2015/2016.    

Myftiu në manifestimin tradicional 
për nder të Kurban Bajramit 
“Bakllava e Bajramit”, (26.09.2015)
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Myftiu shoqëron Reis-ul Ulemanë në 
përcjelljen e haxhilerëve  (08.9.2015)

Myftiu mori pjesë në Akademinë 
solemne të organizuar nga BFI për 
natën e Hixhrit 1437 h. (14.10.2015)

Për nder të viti të ri të Hixhrit, BFI-ja orga-
nizoi akademi solemne ku kori i medresesë 
dhe i Fakultetit të Shkencave Islame mbajti 
një program me ilahi. Në këtë akademi 
solemne fjalën e rastit e mbajti kryetari i 
Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, 
Reis-ul Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
ndërsa Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi foli për rëndësinë e Hixhrit. 

Myftiu bashkë me kryetarin e BFI-së, 
H. Sulejman ef. Rexhepin prezantuan 
në Konferencën shkencore “Religjioni 
dhe Dhuna”, organizuar nga UT-ja  
(16.10.2015)

Konferenca u organizua në bashkëpunim 
ndërmjet USHT-së dhe dy universiteteve 
prestigjioze austriake, Universitetit të 
Vjenës dhe Universitetit të Insbrukut. Në 
këtë konferencë të pranishmit i përshën-
deti kryetari i BFI-së, Reis-ul, Ulema H. 
Sulejman ef Rexhepi.
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Myftiu në Konferencën 
“Medhhebi Hanefij, prioritetet dhe 
sfidat” (29.10.2015)

Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë 
në koordinim me Fakultetin e Shkencave 
Islame organizoi Konferencë shkencore 
mbarëkombëtare, ku morën pjesë ligjërues 
nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe 
Lugina e Preshevës. Konferenca filloi më 
31.10.2015 në Fakultetin e Shkencave 
Islame, ndërsa vazhdoi me 01.11.2015 
në Medresenë “Isa Beu” në Shkup.

Myftiu mori pjesë në hapjen 
e xhamisë Salihin në Kërçovë 
(03.11.2015)

Më 01.11.2015, Myftinia e Kërçovës mbajti 
manifestim fetar me rastin e hapjes së 

Xhamisë “Salihin” në fshatin Mahmude. 
Në këtë manifestim, Myftiu i Tetovës 
përfaqësoi kryetarin e BFI-së, Reisul 
Ulemanë H. Sulejman ef. Rexhepin. 

Myftiu në tryezën e rrumbullakët 
me temën “Mësimbesimi nëpër 
mektebe, gurthemel i rëndësishëm në 
zhvillimin e jetës islame” (16.11.2015)

Më 16.11.2015 (e hënë), në lokalet e 
Bashkësisë Fetare Islame në Shkup, 
nën organizmin e sektorit fetar-arsimor 
pranë Rijasetit të BFI-së, u mbajt tryezë 
e rrumbullakët me temën “Unifikimi i 
planprogramit mësimor nëpër mektebe, 
domosdoshmëri e kohës”. Në këtë tryezë, 
të pranishëm ishin të gjithë Myftitë e 
Myftinive të BFI-së, kryeimamët dhe 
referentët për çështje fetare-arsimore pranë 
Myftinive të Bashkësisë Fetare Islame. 
Tryezën e rrumbullakët e përshëndeti 
Reis-ul Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
i cili mes tjerash bëri një elaborim për 
gjendjen e mësim-besimit në të kaluarën 
dhe në kohën e sotme, duke vënë theks të 
veçantë në mësim-besimin nëpër mektebe, 
për të cilat, kryetari i BFI-së tha se “janë 
një gurthemel shumë i rëndësishëm në 
zhvillimin e jetës islame në përgjithësi 
dhe në formimin e xhemateve të shën-
dosha në perspektivë”. 
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Myftiu në takimin e imamëve të BFI-
së në Ohër (17.11.2015)

Reis-ul Ulemaja i BFI-së, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, në koordinim me Myftininë 
e Ohrit, organizoi një takim treditor me 
imamët që veprojnë në tërë territorin e 
Maqedonisë. Qëllimi i takimit që u mbajt 
në Ohër ishte që imamët të kenë rastin 
të njihen më për së afërmi ndërmjet tyre 
dhe të shkëmbejnë ide dhe mendime në 
funksion të organizimit dhe avancimit 
të jetës fetare islame në RM. 

Në këtë takim pati mbi 160 imamë dhe 
personalitete të ndryshme fetare dhe arsi-
more nga të gjitha Myftinitë e BFI-së 
së RM-së. 

Myftiu në manifestimin me 
rastin e mevludit të Muhamedit 
a.s në Xhaminë e Nerezit-Shkup 
(05.12.2015)

Më 05.12.2015, Myftiu i Tetovës përfaqësoi 
kryetarin e BFI-së në manifestimin e 
organizuar nga nxënësit e Medresesë 
“Isa Beu”në Shkup, me rastin e mani-
festimit të ditëlindjes së Pejgamberit a.s. 
Në këtë tubim Myftiu i Tetovës, në emër 
të kryetarittë BFI-së, Reis-ul Ulemasë, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, mbajti fjalën 
e rastit. 

Myftiu në promovimin e librit 
“Ligjërime për fenë dhe atdheun” të 
autorit Naim Tërnava (25.11.2015)
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Myftiu në Akademinë e Shkencave 
të Shqipërisë me rastin e dhënies së 
çmimit “Imazhi shqiptar i harmonisë 
fetare” nga Forumi “Imazhi dhe 
media” kryetarit të Bashkësisë 
Fetare Islame, Reis-ul Ulemasë, H. 
Sulejman ef. Rexhepit (20.12.2015)

Më 20 dhjetor të vitit 2015, në Akade-
minë e Shkencave të Shqipërisë, Forumi 
“Imazh dhe media” nderoi kryetarin e 
Bashkësisë Fetare Islame, H. Sulejman 
ef. Rexhepin me çmimin “Imazhi shqiptar 
i harmonisë fetare”. 

Me këtë rast, në fjalimin e vet, efendi 
Rexhepi dërgoi porosi që të mos keqpër-
doret feja islame për qëllime politike dhe 
çështje që nuk kanë asnjë lidhshmëri me 
fenë islame. Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, në 
Akademinë e Shkencave te Shqipërisë, 
prezantoi veprat e Reis-ul Ulemasë, H. 
Sulejman ef. Rexhepi: Për fe e Atdhe, 
Vetëm Krijuesit tim i përkulem dhe Lufta 
për të vërtetën.

Myftiu në manifestimin me rastin 
e diplomimit të hafizit të ri, Hamza 
Llukman Neziri nga fshati Opajë i 
Kumanovës (29.12.2015) 
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Intervistë e Myftiut për Radion 
e Danimarkës (25�03�2015)

Në hapësirat e Myftinisë së Tetovës, 
qëndroi gazetarja e “Radio Danimarkës” 
znj. Anne Haubek, e shoqëruar nga gaze-
tari z. Xhelal Neziri, me ç’rast zhvilloi 
një intervistë me Myftiun Dr. Qani ef 
Nesimi. Në këtë takim u bisedua për 
jetën fetare në Tetovë dhe në Evropë.

Myftiu në emisionin “Argument” mbi 
temën “Feja dhe Terrorizmi”.

Myftinia dhe komuna e Tetovës 
ndërmarrin aksion për pastrimin e 
varrezave (12.07.2015)

Incizimet dhe transmetimet 
televizive “Biseda shpirtërore 
2015”

Duke pasur parasysh aktivitetet e Myftinisë 
së Tetovës, e me qëllim të edukimit të 
popullatës muslimane - xhematit, duke 
filluar prej vitit 2015 kjo Myftini organizoi 
incizimin dhe transmetimin e emisioneve 
fetare të titulluara ”Biseda Shpirtërore”, 
të cilat janë transmetuar në Televizionin 
Koha - Tetovë. 

13�  Aktiv itete t jera
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Këto emisione, kryesisht biseda me 
ligjërues të ndryshëm me tematikë fetare, 
brenda pak kohësh fituan simpatinë dhe 
respektin e popullatës dhe luajtën një rol 
të rëndësishëm për informimin, edukimin 
dhe mësimin e parimeve themelore dhe 
çështjeve të veçanta të fesë islame. 
Pjesmarrës në këto biseda fetare ishin 
nëpunës (imamë, myezinë dhe mualimë) 
të Myftinisë së Tetovës. 

Gjatë vitit 2015 janë inçizuar gjithsej 
30 emisione dhe të njëjtat janë trans-
metuar në Televizionin Koha - Tetovë, 
çdo të enjte. Krahas këtyre emisioneve, 
inçizime dhe transmetime të ligjëratave 
fetare në vitin 2015 ka pasur edhe gjatë 
muajit të Ramazanit. Gjithsej janë inçizuar 
30 ligjërata, të cilat janë transmetuar në 
Televizionin Koha – Tetovë, çdo ditë 
para iftarit.

Ligjëratat javore nga imamët e 
Myftinisë së Tetovës 2015

Në kuadër të aktiviteteve të shumta dhe të 
larmishme të Myftinisë së Tetovës, disa 
imamë nga xhamitë e qytetit të Tetovës 
morën iniciativë që gjatë dimrit të orga-
nizohen ligjërata javore. Qëllimi i këtyre 
ligjëratave ishte gjallërimi i xhamive, si 
dhe afrimi dhe njoftimi i xhematit me 
hoxhallarët. 
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Gjatë vitit 2015, ligjëratat javore u mbajtën 
në disa xhami të qytetit. Ligjëruesit ishin 
hoxhallarë nga qyteti i Tetovës, rrethina 
dhe nga qytetet e tjera të Maqedonisë.
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14�  In memoriam/Merhumët

Hfz� Nasir ef� Ejupi (1949-2015)

Hfz. Nasir ef. Ejupi u lind më 08.11.1949 
në fshatin Shemshovë të Tetovës. Mësimet 
e para i mori në shkollën e fshatit, ndërsa 
mësimet fetare i vazhdoi tek babai i tij, 
Mulla Zaimi, i cili ishte hoxhë në të njëjtin 
fshat. Hifzin e kreu tek hafëz Fadil ef. 
Abdullahu në fshatin Pallaticë. Më pas 
mësimet fetare i ndoqi te hoxha i njohur 
Mulla Garip ef. Beadini. Hfz. Nasir ef. 
Ejupi pas mbarimit të hifzit në vitin 1970, 
tre vite me radhë do të shërbejë si hatib në 
xhaminë e fshatit,  bashkë me të atin e tij. 
Më pas shërbimet fetare do t’i vazhdojë 
në disa vende të ndryshme të Republikës 
së Maqedonisë. 
Prej viteve 1983 deri 1985 ka qenë imam 
në fshatin Sërmnovë të Myftinisë së Gosti-
varit, ndërsa në periudhën 1985-1987 ka 
shërbyer si imam në fshatin Debrinjë të 
Myftinisë së Shkupit. Ndërmjet viteve 
1987-1989 ka qenë imam në fshatin Novo 
Sellë, Myftinia e Tetovës. Më pas prej 
vitit 1989 deri në vitin 2005 ka shër-
byer si imam në fshatin Sellcë e Keçe, 
Myftinia e Tetovës. Prej vitit 2006 deri 
në vitin 2010 ka qenë imam në xhaminë 
e fshatit Obednik, Myftinia e Manastirit. 
Prej 2010 deri në vitin 2015 ka shërbyer 
si imam i xhamisë në fshatin Ostrec, 
Myftinia e Manastirit.
Vdiq më 15.10.2015, dhe u varros në 
varrezat e fshatit Shemshovë.
Allahu e mëshiroftë!

Mexhit ef. Emurli

Hfz� Elmaz ef� Qamili (1933-2015)

Në gjithë rrjedhën e ngjarjeve që kanë 
përcaktuar fatin e këtyre vendeve gjatë 
historisë, pa dyshim një vend të merituar 
zënë edhe ulemaja shqiptare nga territori 
i Tetovës, kontributi i të cilëve është pjesë 
e pandashme e lëvizjeve përparimtare të 
shoqërisë shqiptare. Një ndër figurat e 
shquara që ka lënë gjurmë në kujtesën 
dhe historinë tonë bashkëkohore ka qenë 
edhe hafiz Elmaz ef. Qamili. Hfz. Elmazi  
lindi më 07.07.1933 në fshatin Poroj 
të komunës së Tetovës, shkollën fillore 
e kreu në vendlindje, dhe në ndërkohë 
ndoqi edhe hifzin (në vitet 1946-1948), 
pranë hoxhës dhe alimit hfz. Ejup ef. 
Abazi. Që nga fëmijëria ishte i dhënë pas 
mësimeve fetare, të cilat i ndoqi tek hfz. 
Mahi ef. Mehmedaliu duke filluar prej 
viteve 1950 e deri në vdekjen e hoxhës 
së nderuar, në vitin 1977.

Hafiz Elmazi prej vitit 1958 deri në vitin 
1971 shërbeu si hoxhë në qytetin e Mitro-
vicës (Kosovë). Në vitin 1971, kthehet 
në vendlindje dhe punësohet në xhaminë 
e fshatit, ku shërben me përkushtim të 
madh deri në fund të jetës së tij. Pas 
fillimit të punës si imam në xhaminë e 
fshatit Poroj, brenda një kohë shumë të 
shkurtër arriti të krijojë imazhin e një 
hoxhe të mirëfilltë duke sjellë një freski 
tek xhemati. Ka qenë anëtarë i këshillit 
të Myftinisë së Tetovës, e njëkohësisht 
edhe anëtarë i komisionit për hifz dhe ka 
marrë pjesë në shumë gara kur’anore që 



14.  In MeMoRIAM/MeRHUMëT

BULETINI  2015112

janë organizuar në kuadër të Bashkësisë 
Islame të Republikës së Maqedonisë. 
Ulematë shqiptarë, që në shumicën e 
rasteve ishin edhe mësues në shkollat 
e kategorive të ndryshme, shquheshin 
edhe për qëndrim dinjitoz, ata kurrë nuk 
lejuan që besimi, feja të bëhej pengesë në 
përparimin e popullit tonë. Hafiz Elmazi 
ishte në shërbim të popullit, sa herë që 
kërkonte nevoja, si hoxhë, si këshilltar, 
por edhe si njeri i vullnetit të mirë. Më 
17 shkurt të vitit 1995,  në mektebin e 
xhamisë së fshatit Poroj u mbajtën ligjëratat 
e para të studentëve të Universitetit të 
Tetovës. Ishte ditë e xhuma, dhe para se 
ta fillojë ligjëratën e xhumasë, hfz. Elmaz 
ef. Qamili, si imam iu drejtua popullatës 
së tubuar me fjalët: “Sot kjo ditë e xhuma 
për ne është mbrojtje e shkollimit, mbrojtje 
e universitetit, mbrojtje e studentëve”. 
Pas këtij mesazhi që ia drejtoi xhematit 
të tubuar në xhami, të gjithë dolën jashtë 
në përkrahje të popullatës së tubuar për 
t’i mbrojtur studentët. Pas një sëmundje 
të shkurtër, ai vdiq më 20 dhjetor të vitit 
2015. Lajmi për vdekjen e tij i pikëlloi 
jo vetëm familjen e tij, por edhe të gjithë 
ata që e njihnin. Hfz. Elmaz ef. Qamili 
u varros në fshatin Poroj në prezencën 
e një numri të madh të xhematit nga 
Poroji dhe rrethina. Në varrim morën 
pjesë të gjithë të punësuarit e Myftinisë 
së Tetovës, të kryesuar nga Myftiu,  
Dr. Qani ef. Nesimi, si dhe shumë hoxhal-
larë nga Tetova me rrethinë.

Beqir ef. Memeti


